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Resum en català 
 
Aquest treball desenvolupa el pla de negoci d’un software de comptabilitat i 
gestió d’impostos per a assessories; el qual s’enfoca en la connexió d’aquestes 
amb els seus clients. 
 

Actualment, la major part de les petites i mitjanes assessories treballen amb 
diferents softwares per complir amb tots els requeriments dels seus clients. 
Això provoca duplicitats d’informació, l’obligació de repetir alguns processos i la 
necessitat d’unificar manualment totes aquestes funcionalitats. També costa 
donar proximitat i atenció continuada a les peticions dels clients de les 
assessories sense a la vegada perdre temps de productivitat. Tots aquests 
aspectes són els que es pretenen millorar mitjançant el software definit en 
aquest pla. 
 

El programa ha de fer còpies en local i al núvol de manera que no hi hagi risc 
de pèrdua d’informació i que aquesta sigui accessible des de qualsevol lloc i 
dispositiu via internet. L’assessoria tindria la capacitat d’administrar i editar 
totes les dades dels seus clients, mentre que aquests només tindrien drets per 
visualitzar la seva pròpia comptabilitat.  
 

Els beneficis es produirien de dues maneres: a través de la compra i 
manteniment del programa per part de les assessories, i a través de publicitat 
útil a l’aplicació i a la web utilitzades pels clients. De tots els beneficis produïts 
mitjançant publicitat, es donaria el 50% a les assessories; repartits en funció 
del nombre de clients seus que utilitzessin l’aplicació o web. D’aquesta manera 
s’aconseguiria que l’assessoria ajudés a fomentar l’ús de l’aplicació als seus 
clients per tal de reduir despeses. 

 
 

Resum en castellà 
 
Este trabajo desarrolla el plan de negocio de un software de contabilidad y 
gestión de impuestos para asesorías; el cual se enfoca en la conexión de estas 
con sus clientes. 
 

Actualmente, la mayor parte de las pequeñas y medianas asesorías trabajan 
con diferentes softwares para cumplir con todos los requerimientos de sus 
clientes. Esto provoca duplicidades de información, la obligación de repetir 
algunos procesos y la necesidad de unificar manualmente todas estas 
funcionalidades. También cuesta dar proximidad y atención continuada a les 
peticiones de los clientes de las asesorías sin a la vez perder tiempo de 
productividad. Todos estos aspectos son los que se pretenden mejorar 
mediante el software definido en este plan de negocio. 
 

El programa tiene que hacer copias en local y en la nube de manera que no 
haya riesgo de pérdida de información y que ésta sea accesible desde 
cualquier lugar y dispositivo vía internet. La asesoría tendría la capacidad de 
administrar y editar todos los datos de sus clientes, mientras que éstos solo 
tendrían derechos para visualizar su propia contabilidad.  



vi 

 

 

Los beneficios se producirían de dos formas: a través de la compra y 
mantenimiento del programa por parte de las asesorías, y a través de 
publicidad útil a la aplicación y a la web utilizadas por los clientes. De todos los 
beneficios producidos mediante publicidad, se daría el 50% a las asesorías; 
repartidos en función del número de clientes suyos que utilizaran la aplicación 
o web. De esta forma se conseguiría que la asesoría ayudara a fomentar el uso 
de la aplicación a sus clientes para reducir gastos. 
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Prefaci 
 

Aquest treball ha estat desenvolupat durant les pràctiques realitzades a BL 
Economistes S.L.P.; lloc on he pogut conèixer el funcionament d’una 
assessoria, les seves necessitats i les dels seus clients. Aquest fet ha estat 
molt útil per enfocar quins requeriments ha de cobrir una aplicació destinada a 
elles, així com per determinar quines millores podia aportar un nou software de 
gestió. 
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1- DESCRIPCIÓ DE LA IDEA I L'OPORTUNITAT DE NEGOCI 
 

 

El meu treball de fi de grau consisteix a desenvolupar el pla de negoci d’un 

software de comptabilitat i gestió d’impostos per assessories que estigui 

connectat amb els clients d’aquestes.  

 

La idea sorgeix en començar a treballar en el negoci familiar, una petita 

assessoria. Allà he pogut veure els diferents problemes i oportunitats de millora 

dels diferents softwares i mecanismes que actualment utilitzen aquest tipus 

d’empreses per dur a terme aquestes tasques. 

 

Els principals implicats en el treball són en Jordi Bosch, el meu tutor, i jo 

mateix, el desenvolupador. També agafaré informació sobre les necessitats i 

els problemes de les assessories per mitjà de BL Economistes S.L.P., 

l’empresa on estic de pràctiques. 

 

 

1.1 Problema: 
 

Actualment hi ha assessories que treballen amb diferents softwares per portar 

la comptabilitat dels seus clients. Normalment ho fan amb un mínim de dos, un 

per a la gestió d’impostos i l’altre per a la comptabilitat en si. Això provoca 

duplicitats d’informació i l’obligació d’haver de repetir processos diverses 

vegades amb la consegüent pèrdua de temps. 

 

També costa donar proximitat i atenció continuada a les peticions dels clients 

de les assessories sense a la vegada perdre temps de productivitat, quan 

moltes d’aquestes només les fan per telèfon o en visites prèviament 

concertades. Els clients requereixen constantment de documentació i dades 

per dur a terme els tràmits de les seves empreses, i haver de trucar per 

demanar-les i esperar fins que puguin ser enviades no resulta el mètode més 

òptim. 

 

 

1.2 Oportunitat: 
 

Això obre l’oportunitat de donar solució a aquests problemes que pateixen les 

assessories de manera que se’n pugui fer un negoci rendible. El 

desenvolupament d’un software que eviti les duplicitats i la repetició de 

processos per part de l’assessoria i que doni proximitat i atenció continuada als 

seus clients. 
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La venda i distribució d’un software d’aquestes característiques a les 

assessories suposaria beneficiós tant com per al desenvolupador, com per a 

les assessories, com per als clients de les mateixes.  

 

 

1.3 Idea: 
 

Es tracta d’un software que englobi la comptabilitat i la gestió d’impostos dels 

clients en un sol programa per evitar duplicitats d’informació i repetició de 

processos. Aquest software ha de fer còpies en local i al núvol de manera que 

no hi hagi risc de pèrdua d’informació i que aquesta sigui accessible des de 

qualsevol lloc i dispositiu via internet. D’aquesta forma els clients podrien tenir 

accés a la seva informació comptable les 24 hores i tenir una major sensació 

de proximitat i atenció. 

 

L’assessoria tindria la capacitat d’administrar i editar totes les dades dels seus 

clients des del software instal·lat en local als ordinadors de l’empresa o a través 

d’internet mitjançant la web del programa amb les seves credencials. Els clients 

només tindrien drets per visualitzar la seva comptabilitat en concret a través de 

la web o l’aplicació mòbil del programa fent servir les seves credencials. La 

informació comptable particular a la qual tindria accés cada client es trobaria 

dins un menú senzill i entenedor; pensat perquè els clients que no estiguin 

familiaritzats amb la comptabilitat també hi puguin navegar i trobar els 

documents i/o informació que requereixin en qualsevol moment. 

 

Els beneficis es produirien de dues maneres: a través de les assessories i a 

través de publicitat a l’aplicació i a la web utilitzades pels clients. Les 

assessories que utilitzessin aquest software pagarien mensualment un preu per 

fer-ne ús i pel manteniment. Pel que fa als clients, visualitzarien a l’aplicació 

mòbil i a la web publicitat útil pels seus negocis particulars: creació de webs per 

pimes, anàlisi de social-media i analítica digital, entitats financeres, protecció 

de dades, riscos laborals, assegurances, empreses de treball temporal, etc. De 

tots els beneficis produïts mitjançant la publicitat es donaria el 50% a les 

assessories en funció del nombre de clients seus que utilitzessin l’aplicació o 

web sovint, d’aquesta manera s’aconseguiria que l’assessoria ajudés a 

fomentar l’ús de l’aplicació als seus clients per tal de reduir despeses. 

 

 

1.4 Objectius: 
 

- Aconseguir desenvolupar un pla de negoci coherent i rigorós que sigui 

convincent i amb bones perspectives de productivitat. 
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- Aprendre quines són les tecnologies òptimes i necessàries per 

desenvolupar un software d’aquestes característiques. 

 

- Conèixer les diferents funcionalitats dels programes de comptabilitat i de 

gestió d’impostos. 

 

- Donar l’oportunitat de millorar i simplificar els softwares de comptabilitat i 

de gestió d’impostos actuals, i de crear un mètode àgil i entenedor de 

traspàs de la informació entre les assessories i els seus clients. 

 

 

1.5 Àmbits: 
 

Durant la fase d’execució del treball es tocaran principalment tres aspectes 

amb diferent intensitat. 

 

L’àmbit en el qual es profunditzarà més és el pla de negoci en si, ja que és el 

factor més important del treball. Es definiran acuradament els serveis que 

ofereix el producte per deixar clares les seves característiques i els seus 

avantatges competitius. Es farà un estudi de mercat estudiant la competència, 

fixant un target i posant un objectiu de quota de mercat. S’elaborarà un pla de 

màrqueting per donar a conèixer el producte i es durà a terme un model de 

negoci a seguir amb una previsió a 5 anys vista; 1 any de desenvolupament i 4 

anys des del moment en què el software estigui preparat per comercialitzar-lo. 

 

En segon lloc es tractarà l’àmbit de les tecnologies que seran utilitzades per tal 

de poder dur a terme el desenvolupament del software. Es profunditzarà també 

aquest aspecte amb la finalitat de conèixer quines tecnologies són la millor 

opció, quin és el seu funcionament i com se’n duria a terme el 

desenvolupament. 

 

Per últim es tocarà l’àmbit comptable. El treball no se centra en les 

funcionalitats dels programes de comptabilitat i no profunditzarà en elles, però 

tractarà d’explicar-les de manera genèrica i marcant les diferències entre els 

programes de comptabilitat i els de gestió d’impostos. Això és necessari per a 

explicar com s’unirien les dues parts en un sol programa i quines duplicitats i 

repeticions de processos s’evitarien. També s’explicaran les necessitats 

comptables i de gestió dels clients de les assessories, amb la finalitat de 

justificar les opcions i l’organització del menú del software que donarà accés 

als clients a la seva pròpia documentació comptable. 
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5 

 

 

2- ANÀLISI DE L'ENTORN I DEL SECTOR 
 

 
En aquest punt ens centrarem a explicar les diferents característiques del medi 

on ens hem de moure per dur a terme l’activitat emprenedora que es pretén 

desenvolupar. Parlarem de tots els factors que tindran influència en el nostre 

projecte i n’explicarem els seus punts positius o negatius respecte a l’èxit del 

model de negoci. 

 

 

2.1 Entorn: 
 

Dividim l’explicació de l’entorn on volem emprendre en 4 àmbits. Totes les 

dades i gràfics que es proporcionen són d’acord amb l’informe executiu de 

Catalunya del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) i als resultats a Espanya 

del Sage Business Index, tots dos amb data del 2014. A partir d’aquí veurem la 

situació en la qual es troba l’emprenedoria a la Unió Europea, a l’estat 

Espanyol, a Catalunya, i també dins la província de Barcelona, lloc on volem 

dur a terme aquest pla de negoci. 

 

 
Figura 1: Basat en els factors que incideixen en la decisió de crear una empresa del GEM (Gnyawali i Fogel, 1994) 
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2.1.1 Sociocultural:  

 

Ens centrarem en la percepció, opinions i moviments que té la població d’entre 

18 i 64 anys respecte a l’emprenedoria a escala europea, espanyola, catalana i 

de la província de Barcelona. Aquest factor és un dels que ens permet conèixer 

si la societat on tenim intenció d’emprendre el nostre projecte és més o menys 

propícia per fer-ho. 

 

 

Primer de tot parlarem de la percepció que té la població sobre les oportunitats 

reals d’emprendre un negoci, i dels coneixements i habilitats que creuen tenir 

per fer-ho.  

 

En l’àmbit de la unió europea, durant els últims 10 anys, s’ha mantingut 

fluctuant per sobre del 30% la percepció d’oportunitats reals per emprendre, a 

excepció d’una baixada el 2009. Mentre que tant en l’àmbit de l’Estat Espanyol 

com en l’àmbit català veiem un gran descens d’aquesta percepció 

d’oportunitats a partir de l’any 2008, data de l’inici de la crisi econòmica. Si bé 

és cert que en els últims 3 anys aquesta percepció tendeix a augmentar en 

aquests dos àmbits, es troben només al 22,6%, molt lluny del 40% on havien 

estat fa 10 anys. 

 

 
Figura 2: Evolució de la percepció d’oportunitats per emprendre segons el GEM 2014 



 

7 

 

Pel que fa a la percepció que té la població de posseir els coneixements i 

habilitats necessàries per emprendre veiem una situació bastant diferent. En 

els últims 10 anys podem apreciar com a escala europea aquesta percepció 

fluctua molt a prop però per sobre de la ratlla del 40%, a escala espanyola 

entre el 47% i el 52%, i a escala catalana entre el 50% i el 55%. 

 

 
Figura 3: Evolució de la percepció de possessió de coneixements per emprendre segons el GEM 2014 

 

Amb aquestes xifres podem treure la conclusió que a la societat catalana, que 

és on volem emprendre aquest negoci, hi ha la percepció de què tot i sentir-se 

majoritàriament preparada i amb les habilitats per emprendre no es perceben 

oportunitats per fer-ho. Per tant l’opinió generalitzada de la població és que no 

és bon moment per emprendre a Catalunya encara que tinguis la preparació 

adequada per fer-ho.  

 

 

Un mètode d’adquisició de coneixements per a l’emprenedoria que utilitza la 

població és prendre models de referència en els quals emmirallar-se.  Tot i la 

sensació general de què no és bon moment per emprendre, la percepció a 

escala estatal i a escala catalana de què existeixen models de referència 

tendeix a l’alça. Mentre que a escala europea ha reculat lleugerament.  
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Figura 4: Evolució de la percepció de l’existència de models de referència segons el GEM 2014 

 

L’opinió de què emprendre és una bona opció professional tendeix a la baixa 

en els 3 àmbits que estem analitzant, situant però l’àmbit català per sobre de 

l’espanyol i de l’europeu.  

 

 
 

Figura 5: Evolució de l’opinió que emprendre és una bona opció professional segons el GEM 2014 
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En canvi, l’opinió que emprendre brinda estatus social i econòmic deixa 

Catalunya en l’última posició pràcticament amb el mateix percentatge que a la 

resta d’Espanya. Les dues molt lluny del percentatge Europeu.  

 

 
Figura 6: Evolució de l’opinió que emprendre brinda estatus social i econòmic segons el GEM 2014 

 

 

Si comparem l’índex de suport cultural de Catalunya amb el de l’estat espanyol, 

veiem com aquest es manté superior a Catalunya tenint major suport mitjà/alt i 

menor suport baix/nul.  
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Figura 7: Evolució de l’índex de cultura de suport a l’emprenedoria segons el GEM 2014 

 

Tot i haver-hi una percepció de models de referència i una opinió de 

l’emprenedoria com a bona opció bastant similar en els 3 àmbits, veiem com 

marca la diferència la seguretat amb què un 70% de la població a escala 

europea assegura que emprendre brinda estatus social i econòmic. Mentre que 

a escala espanyola i catalana es queda amb només un 49%. Per tant podem 

seguir concloent que en l’àmbit Europeu hi ha una opinió molt més favorable 

per emprendre que no pas en l’àmbit espanyol o català. Tot i això, dins aquest 

àmbit desfavorable, veiem una lleugera millor percepció a escala catalana que 

a escala espanyola. 

 

 

Per acabar l’àmbit sociocultural de l’entorn, concretarem més i veurem dades 

de dins la província de Barcelona. La població d’entre 18 i 64 anys que espera 

emprendre en els pròxims 3 anys a aquesta província és del 10,2%, 

lleugerament per sobre del 9,7% de Catalunya, lluny del 7,7% de l’estat 

espanyol, però per sota del 12% de la Unió Europea. Així com a Europa ha 

augmentat els últims anys, en les altres 3 escales la tendència és a la baixa.  
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Figura 8: evolució percentatge població (18-64 anys) que espera emprendre en els propers 3 anys segons el GEM 

2014 

 

Pel que fa el percentatge de població involucrada en negocis ja consolidats, 

l’escala catalana se situa en primera posició per davant de la barcelonina i lluny 

de l’espanyola i l’europea.  

 

 
Figura 9: evolució percentatge població (18-64 anys) involucrada en negocis consolidats segons el GEM 2014 
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El percentatge d’abandonaments més alt se situa a l’estat espanyol amb un 

2%, i el més baix en l’àmbit de la Unió Europea. La tendència en 

abandonaments a escala barcelonina, catalana i espanyola era a l’alça, però en 

els darrers anys veiem com es comença a reduir.  

 

 
Figura 10: evolució percentatge població (18-64 anys) que ha abandonat un negoci l’últim any segons el GEM 2014 

 

A més, en l’àmbit català, podem apreciar com la major part dels 

abandonaments són per ser traspassats i no tancats. 
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Figura 11: evolució percentatge població (18-64 anys) que ha abandonat un negoci l’últim any desglossat en 

tancaments i traspassos segons el GEM 2014 

 

Seguint en la mateixa línia, podem determinar que la societat Europea percep 

més oportunitats en l’entorn i registra menys abandonaments que la societat 

espanyola, catalana i barcelonina. Tot i això en l’àmbit català trobem dades de 

percepció i d’abandonaments més favorables que a la resta de l’estat espanyol. 

I comparant l’àmbit català amb el barceloní veiem com a la província es registra 

una propensió més alta per emprendre però també un registre 

d’abandonaments més elevat. 

 

Amb tot, podem dir que la societat on pretenem portar a terme aquest pla de 

negoci no creu que hi hagi un entorn favorable per fer-ho encara que es tingui 

una bona preparació. Tot i això, es pot comprovar com aquesta opinió comença 

a experimentar una lleugera millora en aquests darrers anys creant una 

tendència que va a l’alça en quasi tots els aspectes.  

 

 

2.1.2 Demogràfic: 

 

En aquest àmbit tractarem de segmentar els moviments d’emprenedoria de 

l’entorn a escala catalana i barcelonina per edat, gènere, nivell d’educació, i 

situació laboral. Ho farem segons les dades que proporciona el GEM mitjançant 

l’índex de TEA (Total Entrepreneurship Activity). D’aquesta manera veurem 

quin és el perfil més idoni per portar a terme un projecte d’emprenedoria amb 

èxit. 
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Començarem segmentant els col·lectius emprenedors segons la distribució per 

edat. Primer de tot cal tenir en compte que les franges d’edat entre 25 i 54 anys 

concentren més del 70% de l’activitat emprenedora tant en àmbit català com 

barceloní. Mentre que les franges de 18 a 24 i de 55 a 64 tan sols estan una 

mica per sobre del 10% cadascuna en els dos àmbits. Sabent això es poden 

apreciar la resta de dades des d’una millor perspectiva.  

 

 
Figura 12: Distribució per edat dels col•lectius emprenedors a Cat i Bcn segons el GEM 2014 

 

Veiem com a les franges més joves d’edat és on es registren els emprenedors 

potencials, mentre que la xifra d’abandonaments volta el 60% en les franges de 

45 a 64. S’aprecia com no hi ha percentatges elevats de consolidació fins a 

partir de les franges de 35 anys en amunt. Així doncs podem concloure que el 

col·lectiu jove és el que té millors perspectives per iniciar un projecte 

emprenedor. 

 

 

Continuarem l’àmbit demogràfic segmentant el col·lectiu emprenedor segons el 

gènere. Els homes registren quasi dues terceres parts de tota l’activitat 

emprenedora, tot i que aquesta és una xifra que en els últims anys va tendint a 

igualar-se. 

 

 
Figura 13: Distribució per gènere dels col•lectius emprenedors a Cat i Bcn segons el GEM 2014 
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En els diferents col·lectius d’emprenedors es manté aproximadament aquesta 

tendència de dues terceres parts de l’activitat desenvolupada pels homes. Però 

veiem com en el percentatge d’emprenedors potencials aquest percentatge 

s’iguala molt, arribant a ser superior en la dona a escala de la província de 

Barcelona. Recordem que el col·lectiu d’emprenedors potencials és el que 

registra una xifra més alta de joves, per aquest motiu tendeix a igualar-se cada 

dia més l’activitat emprenedora total entre home i dona. 

 

 

Si segmentem per nivell d’educació, podem veure com la major part de 

l’activitat emprenedora és desenvolupada per la població amb un nivell 

d’estudis superior. La població amb estudis de postgrau queda relegada a la 

quarta posició de l’activitat total, però és la que menys xifra d’abandonaments 

té amb diferència. Per altra banda la població sense estudis queda totalment 

fora del col·lectiu emprenedor. 

 

 
Figura 14: Distribució per nivell d’educació dels col•lectius emprenedors a Cat i Bcn segons el GEM 2014 

 

Per tant, podem determinar que a major nivell d’estudis més probabilitat d’èxit 

hi ha en el projecte emprenedor. 

 

 

Segmentant el col·lectiu emprenedor per situació laboral comprovem que la 

immensa majoria de l’activitat, tres quartes parts, la desenvolupa la població 

que treballa a temps complet o parcial. Cal destacar que per l’enorme pes que 

té en l’activitat registra una xifra d’abandonaments força baixa, un terç en 

l’àmbit català i no arriba al 30% en l’àmbit barceloní. En canvi, pel baix 

percentatge que tenen els jubilats i aturats en l’activitat emprenedora total, 

registren unes xifres d’abandonament molt altes. 
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Figura 15: Distribució per situació laboral dels col•lectius emprenedors a Cat i Bcn segons el GEM 2014 

 

Seguint aquestes dades podem dir que té molta millor perspectiva per 

emprendre amb èxit el segment de la població que es troba dins el món 

treballador.  

 

 

Amb totes les xifres vistes en l’àmbit demogràfic, podem determinar que el 

segment de la població amb millors probabilitats d’emprendre un negoci amb 

èxit és aquell que és jove, té un elevat nivell d’estudis, i es troba actiu 

laboralment. 

 

 

2.1.3 Econòmic: 

 

Explicarem l’entorn econòmic en el qual ens haurem de moure començant amb 

una explicació general de la situació econòmica espanyola mitjançant un resum 

de l’anàlisi que aporta l’informe executiu de Catalunya del GEM. A continuació 

comentarem els resultats a Espanya del Sage Business Index, i acabarem 

concloent coincidint amb l’opinió dels experts catalans entrevistats pel GEM.  

 

L’econòmic és un factor pilar de l’entorn emprenedor, una economia forta i 

solvent sempre suposa un entorn més favorable a la creació d’empreses i a la 

consolidació d’aquestes. 

 

A Espanya ens trobem en una situació on encara es pateixen els desequilibris 

generats durant l’etapa de creixement econòmic prèvia a la crisi. Aquests es 

tradueixen en un elevat dèficit exterior, un elevat nivell d’endeutament privat, 

pèrdua de competitivitat respecte als països de l’eurozona, riscos en el sector 

immobiliari i creixement de la despesa pública per damunt del seu nivell 

sostenible. 

 

Amb tot, el PIB de l’economia espanyola ha crescut un 1,4% l’any 2014 (igual 

que a Catalunya) després d’uns anys en què s’havien registrat xifres negatives. 

Això és degut a la disminució del preu del petroli i a la també disminució del 

preu de l’euro com a resultat de les actuacions del Banc Central Europeu. Tot 
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ve acompanyat d’un augment de la confiança en la capacitat de creixement de 

l’economia espanyola. 

 

A més, durant l’any 2014 els desequilibris esmentats han tingut una tendència 

a corregir-se. Hi ha un balanç positiu del mercat laboral amb un avanç de 

l’ocupació que ha reduït l’atur de l’estat espanyol al 23,7% (19,9% a 

Catalunya). I ha continuat la millora de la productivitat amb un procés de 

devaluació interna per recuperar la competitivitat perduda.  

 

 

Si ens fixem en els resultats a Espanya del Sage Business Index, veiem com 

també es veu reflectida aquesta tendència. Tot i la situació a priori precària 

general, hi ha clars senyals de millora en l’economia que comencen a despertar 

bones expectatives a les empreses. 

 
Figura 16: Confiança en l’economia espanyola i global segons el Sage Business Index España 2014 

 

Hi ha una millora general de la confiança tant en l’economia espanyola com en 

l’economia global. Si bé és cert que hi ha un índex més alt de confiança en 

l’economia global que en l’espanyola, cal destacar que aquesta ha registrat un 

augment més elevat que la mitjana global aquest 2014. Tot i això, les dues 

xifres segueixen no sent gaire altres i tot just el 2014 han arribat al llindar del 

50% de confiança.  

 

 

Pel que fa a les previsions que tenen les empreses espanyoles respecte al 

volum del seu negoci i el futur de les seves plantilles, també hi ha una opinió 

generalitzada de millora. 
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Figura 17: Previsió de les empreses del seu volum de negoci i la seva plantilla segons el Sage Business Index España 

2014 

 

Com podem veure, els percentatges de les empreses que creuen que el seu 

negoci creixerà i que la seva plantilla augmentarà són molt majors que no pas 

els de les que creuen que el seu negoci es contraurà i que la seva plantilla es 

reduirà.  

 

 

Per altra banda, la major part de les empreses espanyoles, un 46%, declaren 

haver augmentat les seves exportacions durant l’any 2014, enfront del 13% que 

declaren haver-les reduït. A més, un 67% de les empreses creuen que 

aquestes exportacions augmentaran l’any següent.  

 

Per concloure aquest àmbit, podem determinar que les condicions de l’entorn 

econòmic tampoc són gaire favorables per emprendre amb garanties. Tot i que 

existeix una tendència clara de millora en la major part dels aspectes, les xifres 

globals segueixen sent molt pobres i no ajuden a facilitar les coses als nous 

emprenedors. 

 

 

2.1.4 Legal i polític:  

 

L’entorn legal per emprendre s’ha anat afavorint molt en els darrers anys. 

Bàsicament en aspectes de rapidesa per constituir el negoci, en avantatges 

fiscals i en la seguretat social. Totes aquestes dades les podem corroborar al 

Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses, al portal de l’Agència 

Tributària, i al Servei Públic d’Ocupació Estatal. 
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Abans del 2010 no es podia constituir una societat de forma telemàtica, i el 

procés trigava un o dos mesos a més dels 15 dies que es triga a validar el nom 

de l’empresa. Actualment, el procés es pot realitzar telemàticament i tan sols 

triga 2 dies, tot i que la validació del nom segueix requerint 15 dies.  

 

El tipus de gravamen general a Espanya és del 28%, excepte per empreses 

que facturin menys de 10 milions d’euros i que tinguin menys de 300.000 euros 

de benefici, cas en el qual és del 25%. Aquest 2015 s’ha introduït un avantatge 

fiscal per als emprenedors, les societats de nova creació aplicaran un tipus de 

gravamen del 15% en els dos primers períodes en què obtinguin beneficis. Un 

altre avantatge fiscal important pels emprenedors és que el fet de contractar 

empleats que són a l’atur els permet reduir l’impost de societats l’import 

equivalent al 50% de la prestació d’atur que estigués cobrant el treballador. A 

més, si aquest treballador és menor de 30 anys, l’impost de societats es 

redueix en 3.000 euros. 

 

Tan si et dónes d’alta com a persona física o com a societat, és necessari 

donar-se d’alta a la seguretat social com a autònom a través del Règim 

Especial de Treballadors Autònoms. Anteriorment la quota mínima era d’entre 

200 i 300 euros mensuals, mentre que actualment es pot optar per una base 

mínima de cotització de 50 euros mensuals durant els 6 primers mesos des de 

la data d’inici del negoci. Amb aquesta quota mínima s’obté el nivell mínim de 

jubilació i atur; si s’opta per una quota més elevada, també es donen 

avantatges. Durant els 6 primers mesos aquesta quota estarà reduïda un 80%. 

 

 

Amb aquestes dades podem veure com en els últims anys s’han procurat fer 

polítiques que facilitin la creació de negocis per mirar de contrarestar una mica 

l’entorn desfavorable general per l’emprenedoria. Els experts catalans 

entrevistats en l’informe executiu del GEM han valorat diversos factors de 

l’entorn emprenedor entre els quals trobem diferents factors polítics. La seva 

opinió és de què els programes governamentals són positius, ja que estimulen 

el procés emprenedor. Tanmateix, la burocràcia del govern està molt mal 

valorada tant pels experts entrevistats com per les mateixes empreses, que la 

continuen trobant lenta i enrevessada. 
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Figura 18: Evolució de les valoracions dels experts sobre les condicions de l’entorn per emprendre a Cat segons el 

GEM 2014 

 

Com podem veure també valoren molt positivament l’accés a les 

infraestructures, però la resta de factors reben una puntuació bastant baixa. És 

particularment preocupant l’educació i la formació emprenedora en l’etapa 

escolar. 

 

 

Conclusió de l’entorn: 

 

En síntesi, i tenint en compte tots els 4 àmbits analitzats, es pot determinar que 

en cap cas ens trobem dins un entorn favorable per a l’emprenedoria. Això és 

un factor doblement important a tenir en compte en aquest pla de negoci. Es 

vol crear un software que ha de ser venut a les assessories i utilitzat per elles i 

pels seus clients; i les assessories es nodreixen de proveir serveis comptables 

a altres empreses. Si no existeix un entorn favorable per a les empreses i per a 

l’emprenedoria, el negoci de les assessories es ressent, cosa que fa que també 
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es ressenti la probabilitat de trobar assessories obertes a provar el software 

que planteja aquest pla de negoci. Com més favorable sigui l’entorn, més 

empreses hi haurà, més negoci tindran les assessories i més fàcil serà de 

vendre el software de comptabilitat i gestió d’impostos. Tot i això, cal remarcar 

que aquest entorn està dibuixant un clar canvi de tendència cap a millor i que, 

per tant, també existeixen possibilitats raonables d’èxit. 

 

 

2.2 Sector: 
 

Un cop vist l’estat actual de l’entorn emprenedor general, concretarem una 

mica més analitzant el sector particular en el qual volem fer-nos forat. Formem 

part del sector de serveis, i ens trobem entre les empreses que proveeixen 

softwares a altres negocis, més concretament softwares de compatibilitat i 

gestió d’impostos a assessories. 

 

 

Per començar, podem analitzar l’estat del sector de serveis a través de 

l’informe executiu català del GEM.  

 

 
Figura 19: Evolució dels emprenedors en fase inicial i consolidats a Cat per sector segons el GEM 2014 

 

Si ens fixem en els emprenedors potencials de serveis, veiem com, tot i patir 

una baixada a l’inici de la crisi, han recuperat els valors que tenien 10 anys 

enrere. En canvi, els emprenedors consolidats en el sector de serveis estan 

clarament a l’alça i amb els valors més alts amb diferència dels últims 10 anys. 

De manera que podem valorar positivament l’estat del sector de serveis en el 

qual formem part de manera genèrica. 

 

 

Seguint amb dades del GEM, també podem veure la situació de l’emprenedoria 

segons la innovació de les seves tecnologies. Nosaltres formem part del 
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col·lectiu que pretén aportar una mica d’innovació al sector, però no 

completament. 

 

 
Figura 20: Evolució dels emprenedors en fase inicial i consolidats a Cat per innovació tecnològica segons el GEM 2014 

 

Com podem comprovar el col·lectiu emprenedor potencial que pretén aportar 

una mica d’innovació tecnològica s’ha recuperat de manera que ja supera 

valors anteriors a la crisi econòmica. Per la seva banda el col·lectiu 

emprenedor consolidat ha experimentat una recuperació notable aquest darrer 

any però encara no arriba a xifres anteriors a la crisi. 

 

 

Entrant en el sector dels proveïdors de software, en podem veure la situació 

actual a Espanya extraient dades de l’estudi del 2015 de Busco el Mejor amb la 

col·laboració de l’Associació de Tècnics d’Informàtica. 

 

Quasi un 80% de les empreses espanyoles disposen de sistemes de 

Planificació de Recursos Empresarials (ERP, sigles en anglès). L’objectiu 

d’aquests sistemes és unificar totes les dades i processos del negoci en 

qüestió: factures, comptabilitat, demandes, pagaments… Per tant, la gran 

majoria d’empreses espanyoles s’ajuda de programes informàtics per portar al 

dia la seva comptabilitat. 

 

L’estudi també ens mostra bones xifres, tot i que millorables, respecte a la 

confiança que tenen les empreses en tenir allotjat al núvol el software de gestió 

amb totes les seves dades. Un 62% hi confia mentre que a un 30% no li 

transmet seguretat, el 8% restant no en té una opinió clara. Són dades 

positives però mostren com cal encara millorar en la sensació de robustesa i 

seguretat que transmeten aquests softwares de gestió al núvol. 

 

També veiem reflectit a l’estudi el pensament de les empreses respecte a 

canviar el software que utilitzen actualment. A la pregunta de si tenen pensat 

canviar de software, un 61% de les empreses responen que no. Mentre que la 

majoria de les que canviarien de software ho farien per una millora de les 
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prestacions; només un 4% el canviarien pel preu. Tot i que, com veiem, més de 

la meitat de les empreses no canviarien de software, un nombre elevat sí que 

ho faria i la majoria seria per les prestacions. Per tant, amb un software segur i 

de qualitat, es podria guanyar la confiança de les empreses. 

 

 

Anant cap al sector les empreses que proveeixen softwares de 

comptabilitat i gestió, hem parlat amb la directora de vendes de Software as a 

Service de SAGE, Montserrat Pruna i Fernández, per conèixer l’estat d’aquesta 

multinacional i la seva opinió sobre el sector en general.  

 

 
Figura 21: Montserrat Pruna, Sage 

 

Ens ha explicat que des de l’inici de la crisi i fins fa un any i mig, l’efecte 

d’aquesta ha estat molt notori a SAGE. La pèrdua de clients de les empreses 

provocava que aquestes, tot i saber que ho necessitaven, no invertissin en 

software de comptabilitat ni tecnologia; de la mateixa manera que reduïen la 

plantilla tot i desitjar no haver de fer-ho. Com hem comentat abans, els 

proveïdors de software a empreses necessiten un bon entorn emprenedor 

perquè es nodreixen directament de vendre els seus productes a altres 

negocis. Si les empreses tanquen i/o redueixen costos al màxim, els que tenen 

les empreses com a clients inevitablement se’n ressenten. Ens diu però, que 

des de fa cosa d’un any i mig han notat que les empreses es comencen a  

tornar a veure en cor d’invertir en aquests softwares gràcies a una lleugera 

millora de l’entorn i a una necessitat de canvi tecnològic. Tot i això es reafirma 

en què encara costa molt que les empreses puguin pagar per aquests 

requeriments. 

 

 

Conclusió del sector: 

 

En síntesi, podem determinar que el sector de proveïdors de software es troba 

en un moment delicat i complicat per tirar endavant. Tanmateix, les xifres i 

opinions indiquen que ja no es recula any rere any, sinó que les empreses, tot i 

que molt a poc a poc, hi comencen a tornar invertir i confiar. 
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2.3 Competidors: 
 

Per continuar amb l’anàlisi del medi on ens haurem de moure hem analitzat 

una sèrie de competidors concrets amb els quals ens trobarem. Veurem dues 

multinacionals, una empresa espanyola que se centra a proveir el servei per 

internet, i dues empreses locals de la ciutat de Mataró. 

 

 

SAGE (http://www.sage.es/) és una multinacional estesa per Europa que es 

dedica a proveir softwares de comptabilitat a despatxos professionals, 

autònoms, emprenedors i pymes. El seu focus es troba en les mitjanes i grans 

empreses, tot i que també en tenen de petites. 

 

Ofereix múltiples programes escalables, amb extres i amb possibilitat de 

personalitzacions que ofereixen servei d’emmagatzematge local i al núvol. 

Estan dividits en dos grups: El d’assessories i despatxos, i el d’autònoms i 

emprenedors. Els softwares de cada grup estan pensats per adaptar-se a les 

necessitats de cadascun i augmentar el temps de productivitat dels seus 

negocis. Aquests programes estan destinats a gestionar diferents àmbits: la 

comptabilitat, els processos comercials, la integració de totes les àrees de 

l’empresa, les nòmines i recursos humans, la relació amb els clients, la 

tresoreria, i el comerç electrònic i gestió d’idees. Cadascun d’aquests àmbits és 

gestionat per un programa diferent amb variants a escollir en funció de la 

dimensió del negoci que l’adquireixi i en funció de si es tracta d’un despatx 

professional o d’un autònom. El preu de cada un d’aquests softwares fluctua 

entre 800 i 1.500 euros en funció de les prestacions escollides. 

 

L’aprenentatge de l’ús i funcionament dels programes de gestió de 

comptabilitat, facturació i nòmines es realitza mitjançant tres cursos, un destinat 

a cada àmbit, que ofereix la mateixa empresa SAGE. Cada curs es pot fer de 

manera estàndard amb un cost d’uns 195€, o de manera completa amb un cost 

d’uns 325€. Durant aquests cursos es poden sol·licitar personalitzacions del 

programa per a tasques determinades de cada empresa, les quals es paguen a 

part i s’ensenyen a utilitzar un cop desenvolupades.  

 

L’atenció al client és proveïda per part de consultors de manera gratuïta a 

través d’internet i per telèfon. Si es vol suport i manteniment presencial a 

domicili o a la mateixa empresa es cobra per separat. Per la seva banda SAGE 

organitza esdeveniments en forma de xerrades informatives per les empreses 

d’assistència gratuïta. També compta amb seminaris online d’aprenentatge i 

informació, així com documentació sobre tots els canvis legals i reformes 

econòmiques recents. 

 

 

http://www.sage.es/
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Wolters Kluwer és una multinacional que compta amb més de 19.000 

empleats i que té un volum de negoci de 3.600 milions d’euros anuals (dada del 

2013). Opera a Portugal i Espanya a través de Wolters Kluwer España, que 

és una organització formada per més de 800 professionals. Actualment té seus 

a Barcelona, Madrid, València, Bilbao, Sevilla, Valladolid, A Coruña i Lisboa.  

 

Aquesta multinacional es dedica a diferents àrees relacionades; la que ens 

interessa és la que es dedica a proveir softwares de gestió a empreses,  

Wolters Kluwer | A3 Software (http://www.wolterskluwer.es/nuestras-

marcas/a3software.html). Aquesta àrea compta amb més de 300.000 

subscriptors dels seus productes a Espanya. Per exemple, el seu software de 

gestió de nòmines en calcula 3,5 milions al mes. Ofereixen solucions integrals 

de gestió per despatxos professionals, per recursos humans, i per gestió de 

pymes. Aquests serveis els distribueixen mitjançant 3 softwares diferents: 

a3ASESOR, a3EQUIPO i a3ERP. 

 

El programa a3ASESOR és el que ofereix la solució integral de gestió per a 

despatxos professionals. Els hi proporciona informació, serveis i formació que 

afavoreix la productivitat, eficiència i rendibilitat del despatx. Segons la 

informació de la seva web es tracta d’un sistema integrat amb una única base 

de dades de clients que et permet accedir a tota la informació de cadascun 

d’ells des d'un mateix punt. Té accés a totes les funcionalitats de les solucions 

de gestió de les àrees fiscal, comptable i laboral que ofereix A3 Software; i 

compta amb un registre de comunicacions amb el client per tal de tenir-ne un 

historial i poder consultar-lo quan es desitgi. El mateix software s’adapta als 

canvis legals i normatius a cada actualització i també proporciona avisos 

d’aquestes modificacions. Està enfocat bàsicament a la gestió comptable i 

d’impostos dels clients d’assessories de qualsevol dimensió i, per tant, és un 

producte de la nostra competència. L’a3ASESOR es pot integrar amb l’a3ERP, 

el programa que proporciona la solució integral de gestió per a pymes i 

s’encarrega de donar una visió global de tots els processos productius i 

administratius d’una empresa. També controla i analitza les àrees de direcció, 

comptable i financera, logística, compres-comercial-vendes i laboral del negoci. 

Amb la combinació d’aquests dos softwares l’empresa pretén que les 

assessories puguin guanyar temps i atendre les necessitats dels seus clients 

d’una forma més propera proporcionant-los un valor afegit. Cadascun dels 

programes té un preu d’uns 4.000 euros amb 4-6 llicències, el manteniment de 

cada és d’uns 3.000 euros anuals. 

 

El software a3EQUIPO és el que proporciona la solució integral per a la gestió 

de recursos humans. Està enfocat tant per a les assessories com per a les 

pymes; vol reduir les tasques administratives del personal professional dedicat 

a recursos humans de manera que aquest es pugui centrar en feines que 

aportin un valor afegit. 

http://www.wolterskluwer.es/nuestras-marcas/a3software.html
http://www.wolterskluwer.es/nuestras-marcas/a3software.html
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L’empresa proporciona un servei d’atenció al client online amb més de 6.000 

documents amb informació respecte als programes i el seu funcionament; així 

com servei d’atenció telefònica proveït per especialistes. Tots dos gratuïts. De 

manera ja no gratuïta ofereix cursos d’aprenentatge dels softwares, la majoria 

del funcionament de l’a3ASESOR. El preu d’aquests cursos oscil·la entre els 

45 i els 295 euros, tot i que quasi tots tenen un preu fix de 120€. Per altra 

banda l’empresa també avisa d’esdeveniments informatius en forma de 

xerrades en els que participa.  

 

 

Software DELSOL (http://www.sdelsol.com/) és una empresa espanyola 

situada a Mengíbar, província de Jaén, que fa més de 20 anys que proveeix 

softwares de gestió per a pymes espanyoles. Està focalitzada bàsicament en 

petites i mitjanes empreses. 

 

Els seus programes estan pensats perquè permetin als mateixos emprenedors 

portar la comptabilitat del seu negoci sense la necessitat d’una assessoria. 

Proveeixen aquest servei en múltiples programes, cadascun dedicat a una 

tasca concreta: ContaSOL (comptabilitat general), FactuSOL (factures i control 

de stock), NominaSOL (nòmines i assegurances socials), EstimaSOL 

(estimació directa i objectiva), GestorSOL (facturació de serveis), TpvSOL 

(gestor de vendes diàries integrat amb FactuSOL), N!Preventa (autovenda i 

prevenda al núvol), InventaSOL (control d’inventaris), VisorSOL (visor de preus 

per a clients) i AgendaSOL (agenda corporativa). Tots aquests programes són 

gratuïts, però la seva actualització anual té un cost que volta els 120 euros per 

cadascun. Si, a més, es vol un manteniment i seguiment per part de DELSOL 

respecte als programes i possibles dubtes o problemes que en puguin sorgir, 

aquest cost se’n pot anar fins a 340 euros anuals per cadascun. L’atenció al 

client gratuïta només cobreix la instal·lació i configuració de cada programa. 

 

També ofereix, pagant, packs d’espai FTP, packs d’enviament de SMS i packs 

Ubyquo combinables amb cadascun dels anteriors softwares. Els packs 

Ubyquo són per rebre un arxiu compatible amb ContaSOL amb les factures que 

es pugen al núvol de manera que aquestes són comptabilitzades 

automàticament. 

 

Per a l’aprenentatge de l’ús d’aquests programes DELSOL imparteix uns 

cursos presencials de ContaSOL, FactuSOL i NominaSOL; i uns cursos online 

dels tres anteriors, de EstimaSOL i de GestorSOL. Els cursos presencials 

tenen un cost d’uns 200 euros cadascun i els online d’uns 120€. 

 

 

http://www.sdelsol.com/
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CSI Informàtica de Gestió (http://www.csigestio.es/) és una empresa local de 

la ciutat de Mataró que actua arreu de Catalunya i en algunes ciutats 

espanyoles. Té delegacions a Mataró, Girona, Lleida, Saragossa, València, 

Palma de Mallorca i Madrid. La seva activitat es basa a investigar i 

desenvolupar softwares per assessories, gestories i gabinets professionals; es 

focalitza en la petita i mitjana empresa. 

 

Cadascun dels programes que ofereix està destinat a una tasca determinada: 

la gestió laboral, la gestió fiscal, la comptabilitat d’empreses, l’impost de 

societats, la gestió de vehicles, el control de despatxos, la gestió 

d’assegurances, i la renda i patrimoni. El preu de cadascun d’aquests 

programes ronda els 700 euros. L’empresa ofereix també per cada un d’ells un 

manteniment i seguiment d’uns 120€ mensuals que és online, telefònic o 

presencial segons sigui necessari. L’aprenentatge de l’ús d’aquests softwares 

es realitza mitjançant un curs inicial bàsic gratuït, a partir de llavors les classes 

són pagant.  

 

A part d’aquests softwares de gestió, també ofereixen un servei de protecció de 

dades i un de còpies de seguretat al núvol. A més, han desenvolupat i introduït 

molt recentment una assessoria online amb la finalitat que aquestes estiguin 

millor connectades amb els seus clients. A la seva web s’hi pot trobar 

informació sobre tots els butlletins oficials i d’altres enllaços d’utilitat per als 

clients. 

 

 

Tesinfor és una empresa local del Maresme que opera en aquesta comarca i 

voltants. Es dedica al desenvolupament, implantació i manteniment de software 

de gestió empresarial i professional. Té una única seu a Mataró i elabora i 

distribueix els seus productes sota la marca MTR (http://www.mtr.es/), que és 

amb la que es dóna a conèixer. 

 

Ofereix un producte principal, MTR-Gestión, que vol complir amb tots els 

requisits d’una ERP (Enterprise Resource Planning) gestionant totes les àrees 

de l’empresa: compres, vendes, producció, administrativa i financera.  I, a part, 

ofereix tres productes més cadascun destinat a una tasca determinada. MTR-

Renta és per a la gestió de l’impost de la renda de les persones físiques i està 

destinat exclusivament per a professionals. MTR-Gestión_documental és una 

eina que permet l’emmagatzematge d’informació en format digital de manera 

que aquesta quedi integrada al programa MTR-Gestión. Per últim, ofereix un 

software anomenat MTR-Print que serveix per imprimir etiquetes, informes i 

cartes amb la possibilitat d’elaborar dissenys esquemàtics amb dades 

emmagatzemades a MTR-Gestión. El preu d’aquests productes ronda els 700 

euros per cada i el seu manteniment té un cost d’uns 90€ al trimestre. En 

aquest manteniment i seguiment ve inclòs servei d’atenció telefònica i 

http://www.csigestio.es/
http://www.mtr.es/
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presencial mitjançant tècnics. Per aprendre l’ús i funcionament d’aquests 

softwares Tesinfor ofereix un curs gratuït. Si es volen més classes, aquestes 

són pagant. 

 

 

2.3.1 Benchmarking: 

 

Per sintetitzar la informació sobre els productes que ofereixen els competidors 

analitzats en el punt anterior hem desenvolupat unes taules comparatives 

incloent també el software que pretén desenvolupar aquest pla de negoci. 

 

 

 Mercat Mida dels 
clients 

Serveis oferts 

 
SAGE 

 
Europa 

 
Grans i mitjans 

Gestió per assessories 
i despatxos, per 

autònoms i 
emprenedors, i per 

pymes 

 
A3 Software 

 
Espanya i 
Portugal 

 
Grans i mitjans 

Gestió de despatxos 
professionals, de 

recursos humans i de 
pymes 

DELSOL Espanya Petits i mitjans Gestió per pymes 

CSI Catalunya i 
ciutats 

espanyoles 

Petits i mitjans Gestió per assessories, 
gestories i gabinets 

professionals 

Tesinfor Maresme i 
voltants 

Petits i mitjans Gestió empresarial i 
professional 

Software que es 
vol desenvolupar 

Maresme i 
voltants, 

Barcelona 

Petits i mitjans Gestió per assessories 
i despatxos 

professionals 

 
Figura 22: Comparativa mercat, mida, serveis 
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 Com ofereixen els serveis Dades 
en local 

i al 
núvol 

Aprenentatge 
d’ús del 
software 

SAGE Múltiples productes escalables 
i personalitzables, cadascun 
per tasques determinades 

 
Sí, 

inclòs 

 
Cursos pagant 

A3 Software En 3 productes: a3ASESOR, 
a3EQUIPO i a3ERP 

Sí, 
inclòs 

Cursos pagant 

DELSOL Múltiples productes, cadascun 
per tasques determinades 

Sí, 
pagant 

Cursos pagant 

CSI Múltiples productes, cadascun 
per tasques determinades 

Sí, 
pagant 

Curs inicial 
gratuït, extra 

pagant 

Tesinfor En 4 productes: un que 
engloba la gestió general i tres 

per a tasques determinades 

 
No 

Curs inicial 
gratuït, extra 

pagant 

Software que es vol 
desenvolupar 

Un sol producte de 
comptabilitat i gestió 

d’impostos 

Sí, 
inclòs 

Curs inicial 
gratuït, extra 

pagant 

 
Figura 23: Comparativa com ofereixen els serveis, dades local i al núvol, mètodes d'aprenentatge 
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 Atenció al 
client i 

seguiment 

Connexió 

client-assessoria 

Preu 

SAGE Online i 
telefònica 

incloses en el 
manteniment, 

presencial 
pagant 

 
No 

 

Entre 800 i 1.500€ 
per producte, 

manteniment anual 
de 300-350€ 

 
A3 Software 

Online i 
telefònica 

incloses en el 
manteniment 

 
Sí 

4.000€ aprox. per 
producte, amb un 

manteniment anual 
d’aprox. 3.000€ 

 
DELSOL 

 
Online i 

telefònica, 
pagant 

 
No 

Producte gratuït, 
manteniment anual 
de 120 a 340 euros 

en funció de la 
qualitat del 

manteniment 

CSI Online, 
telefònica i 
presencial 

incloses en el 
manteniment 

 
Sí, nou i pagant 

Uns 700€ per 
producte i un 

manteniment de 
120€ mensuals per 

cada 

Tesinfor Telefònica i 
presencial 

incloses en el 
manteniment 

 
No 

Uns 700€ per 
producte i un 

manteniment de 
110€ trimestrals per 

cada 

Software que es 
vol desenvolupar 

Online, 
telefònica i 
presencial 

incloses en el 
manteniment 

Sí Uns 1.000€  per 
producte i un 

manteniment de 
250€ mensuals 

Figura 24: Comparativa atenció al client, connexió i preu 

 

La principal característica a destacar respecte a la competència és que el 

software que es vol desenvolupar està enfocat únicament a les assessories i 

als despatxos professionals, no a les empreses. Això permet fer més simple 

integrar tots els requeriments d’aquests en un sol producte, en comptes de 
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vendre diversos programes un per cada una de les tasques requerides tal com 

fan la majoria de competidors analitzats. El programa a3ASESOR de A3 

Software és el més similar pel que fa a la integració de tots els requeriments 

d’una assessoria en un sol programa.  

 

Es vol vendre el software a les assessories i que aquestes puguin oferir als 

seus clients una connexió directe i des de qualsevol lloc a les seves dades 

comptables. Aquesta connexió amb els clients vol produir-se a través del 

software d’una manera senzilla, organitzada i entenedora fent que aquest sigui 

el principal avantatge competitiu. El programa de A3 Software també compta 

amb una connexió d’aquest tipus amb els clients; i CSI ha desenvolupat 

recentment una assessoria online per aquesta mateixa finalitat.  

 

La proximitat amb el client és un fet que ens dóna avantatge respecte a les 

multinacionals com SAGE i A3 Software, sobretot en els clients petits, i 

respecte a DELSOL, que només es dedica a proveir el servei per internet. De 

la mateixa manera que CSI i Tesinfor, oferim inclòs dins el manteniment del 

producte atenció i seguiment online, telefònic, i presencial si és necessari. A 

més, a diferència de les multinacionals i de DELSOL, el curs inicial 

d’aprenentatge d’ús del software és gratuït. 

 

En qüestió de preu de producte i manteniment som més barats que les 

multinacionals i una mica més cars que les empreses més petites. Tot i això, 

els clients d’aquestes empreses han d’adquirir diferents productes per complir 

amb tots els seus requeriments, mentre que nosaltres ho oferim tot en un de 

sol. A més, el manteniment de tot tipus, la connexió del software amb els 

clients de les assessories, i l’emmagatzematge de dades al núvol ve inclòs en 

el manteniment mensual.   

 

 

2.4 Proveïdors: 
 

Per dur a terme el nostre negoci necessitem dotar-nos d’una sèrie de productes 

i serveis que ens hauran de ser proveïts: 

 

● Ordinadors 

● Servidors 

● Internet 

● Softwares de desenvolupament 

● Establiment 

● Material d’oficina 

● Testing 
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Entre els proveïdors d’ordinadors de treball per a empreses trobem 

interessants Hispamicro i Dell. Totes dues ofereixen una àmplia gamma de 

productes i components pels ordinadors els quals estan completament detallats 

pel que fa a les seves prestacions. A més, aquestes prestacions es poden 

indicar prèviament per tal que les respectives pàgines web mostrin els 

productes que compleixen aquestes característiques d’entre els que ofereixen. 

Mitjançant aquestes dues empreses també es podrien adquirir els servidors 

adequats per a les necessitats requerides. Tot i això, Amazon i Azure són 

empreses que ofereixen servei d’emmagatzematge al núvol llogant els seus 

servidors. No caldria adquirir-los ni mantenir-los. Per a les característiques del 

software que es vol desenvolupar i posar en funcionament, els serveis que 

proveeixen Amazon i Azure s’adequarien més a les necessitats del producte. 

Pel que fa al servei d’internet del qual necessitarem disposar a l’oficina de 

treball pot ser proveït per Claranet o AXTEL. Totes dues empreses es 

dediquen a desenvolupar xarxes de treball segures del tipus desitjat i amb les 

característiques que siguin sol·licitades.  

 

En l’apartat del pla de negoci referent a la descripció tècnica es profunditzarà 

en els softwares utilitzats per al desenvolupament del producte. En general 

seran programari lliure, ja que no es requereix un gran disseny gràfic ni 

animació 3D; per tant la major part del software necessari el trobarem gratuït. 

L’entorn de desenvolupament NetBeans i el sistema de gestió de bases de 

dades MySQL són programaris lliures que poden ser utilitzats per al 

desenvolupament del producte, la web i l’aplicació. Per l’aplicació també ens 

trobem amb els kits sdk d’Android i iPhone. Tots dos són gratuïts, però per 

registrar-se al programa de desenvolupament d’iPhone cal realitzar un 

pagament. Finalment, per als fulls de càlcul, presentacions i documentació en 

general, emprarem el programari lliure OpenOffice. 

 

Es requereix també un establiment de treball on l’empresa pugui funcionar i 

desenvolupar el producte. A la ciutat de Mataró hi trobem molts locals similars 

amb aquesta finalitat que es poden llogar mensualment. Destaquem però el 

servei de lloguer de sales i oficines del TecnoCampus de Mataró. Són espais 

destinats a emprenedors del món de la tecnologia i la innovació on, a més de 

l’establiment, hi trobem tots els recursos bàsics i necessaris per a una empresa 

de les TIC, informació i aprenentatge sobre com engegar un projecte, i un 

ambient col·laboratiu entre els diferents emprenedors. Pel que fa al material 

d’oficina i mobiliari necessari, en cas de necessitar-ne més o d’escollir un local 

que no fos del TecnoCampus, trobem proveïdors com Bruneau i  STAPLES 

Kalamazoo. Els dos ofereixen tot tipus de materials, complements i mobiliari 

d’oficina amb els quals poder treballar adequadament. 

 

Finalment, pel servei de testing del software que es vol desenvolupar, trobem 

interessant Globe Testing i MakeItWork. Aquestes dues empreses es 
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dediquen a fer tot tipus de proves per trobar els errors d’un programa i saber 

d’on vénen, amb la finalitat de garantir que els softwares analitzats no es 

distribueixin amb cap errada. Amb el seu servei de tests de funcionament, 

seguretat i rendiment es vol aconseguir, no només no tenir errors en el 

producte que es vol desenvolupar, sinó també millorar-lo.  

 
 



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

 

3- Anàlisi del mercat 
 

 

En aquest punt ens centrarem a definir el mercat al qual ens dirigim. Primer de 

tot tractarem de segmentar-lo tenint en compte diversos factors, i després 

mirarem d’analitzar  les assessories del mercat al qual ens dirigim, així com els 

seus clients, per tal de determinar si les característiques del software que es 

vol vendre s’adapten a les seves necessitats. 

 

 

3.1 Target: 
 

El públic al qual va dirigit el nostre producte són les assessories: 

 

● Dedicades a la comptabilitat i gestió d’impostos d’autònoms i societats 

 

● Amb un mínim de 30 clients 

 

● Amb ganes de créixer 

 

● Situades al Maresme i voltants, amb atenció especial a l’àrea 

metropolitana de Barcelona 

 

 

El producte ofert es dirigeix a les assessories encarregades de portar la 

comptabilitat i la gestió d’impostos de diferents autònoms i societats.  

 

Un dels avantatges competitius del producte és el servei de visualització i 

proximitat a través del web i l’aplicació mòbil oferts als clients de les 

assessories, per tant focalitzarem el nostre target en assessories que tinguin un 

mínim de 30 clients als quals portar els números. D’aquesta manera, per cada 

nova assessoria que utilitzi el nostre producte, obtindrem un gran increment 

dels usuaris que veuran publicitat útil pels seus negocis mentre naveguen pel 

web o app. No ens interessen assessories que es nodreixin de 2 o 3 grans 

clients.  

 

També posem com a característica del nostre target el fet que sigui una 

assessoria  amb ganes de créixer. Amb el nostre producte es vol mantenir la 

proximitat que tenen les assessories envers els seus clients fent que algunes 

de les peticions directes d’aquests a l’assessoria siguin innecessàries i, per 

tant, augmenti el temps de productivitat. D’aquesta forma, amb el mateix 

personal, l’assessoria podria abastar un major nombre de clients.   
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Aquest pla de negoci està elaborat a 5 anys vista; 1 any de desenvolupament i 

4 anys des del moment en què el software estigui preparat per comercialitzar-

lo. A l’inici d’aquest període es pretén agafar un públic local i pròxim per tal 

d’oferir una atenció continuada, i presencial en cas de ser necessari, a les 

assessories que comencin a utilitzar el software. Es vol crear una base de 

clientela fidel i de confiança mútua. Per tal de poder donar aquesta atenció als 

clients que emprin el nostre software, i degut al fet que el desenvolupament del 

producte es durà a terme a la ciutat de Mataró, es redueix el target a les 

assessories situades a la comarca del Maresme i voltants.  

 
Figura 25: Mapa target 

 

Com veiem, la prioritat és aconseguir els clients potencials que trobem al 

Maresme així com també a l’àrea metropolitana de Barcelona, on es podria 

ampliar molt el negoci. El límit geogràfic el trobem a les comarques del Vallès 

oriental i occidental i de la Selva; tot i que també oferiríem el nostre software a 

les assessories situades allà que s’hi interessessin, no són la nostra prioritat. 

En el següent punt llistarem i estudiarem alguns exemples d’assessories 

d’aquestes zones que s’ajusten al públic que es busca.  

 

Un cop adquiríssim aquesta base sòlida de clients fidels, es començaria també 

a oferir el producte paral·lelament a través d’internet a àmbit estatal. No 

podríem oferir un servei d’atenció al client presencial tan proper com el del 

nostre target, però sí online i telefònicament. D’aquesta manera el marge de 

creixement del negoci seria molt major. 
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3.2 Estudi d’assessories: 
 

Per analitzar de manera més directe el nostre mercat potencial i veure les 

seves impressions respecte al producte que els hi volem oferir, hem contactat 

amb tres assessories que es troben dins el target definit en el punt anterior. 

 

 

Advisoria és un despatx professional d’economistes, advocats i consultors del 

qual hem pogut conèixer alguns aspectes de la seva forma de treballar; així 

com la seva opinió respecte al software que es vol desenvolupar en aquest pla 

de negoci i respecte a les seves funcionalitats. Tenen seus a Mataró, 

Granollers i Barcelona, i es dediquen a oferir serveis integrals de gestió 

financera i d’assessoria legal a entitats, empreses i particulars. A més, compten 

amb una àmplia bossa de més de 2.000 clients. Entren doncs dins el nostre 

target en tots els aspectes. 

 

Els professionals d’Advisoria ja treballen amb un sol software que engloba tots 

els requeriments necessaris per a la comptabilitat i la gestió d’impostos; i 

creuen que aquest fet és molt útil i avantatjós. Tot i això, el software que 

utilitzen no crea automàticament una còpia de seguretat al núvol de totes les 

dades; fet que també opinen que seria de gran utilitat. Tampoc poden treballar 

en la comptabilitat i gestió d’impostos dels seus clients des de qualsevol lloc i 

dispositiu amb connexió internet, cosa que també creuen que seria de gran 

servei. Pel que fa a les prestacions rebudes pels seus clients, el software que 

utilitza Advisoria no els permet proporcionar accés a cada client a la seva 

comptabilitat des de qualsevol lloc i dispositiu amb connexió a internet. Una 

altra vegada opinen que això seria un punt remarcable i de molta utilitat. Pel 

que fa a la funcionalitat que permetria als clients rebre notificacions de manera 

automàtica d’actualitzacions legislatives i d’esdeveniments del calendari fiscal, 

també manifesten no tenir-la i creure que seria de gran utilitat. Per últim, 

tampoc tenen un canal privat bidireccional amb cada client destinat a 

l’enviament de documentació relacionada amb la comptabilitat d’aquest. 

Valorarien també de forma molt positiva el fet de tenir-ne un. 

 

 

Panaro Audit, S.L.P. és una firma d’auditoria de comptes formada per 

economistes que es dedica, entre d’altres, a l’assessoria fiscal d’empreses. 

També hem aconseguit contactar-hi i assabentar-nos amb quines funcionalitats 

treballen i què n’opinen de les que els hi podria proporcionar el nostre software. 

Tenen les seus a Barcelona i a Pontevedra i compten també amb una àmplia 

bossa de clients. Per tant, formen part del nostre target principal. 

 

El departament de l’àrea d’assessoria fiscal de Panaro Audit ja treballa també 

amb un sol software que engloba la comptabilitat i la gestió d’impostos dels 
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clients, opinant que és un factor molt avantatjós. El software emprat, però, no 

els hi proporciona còpies de seguretat automàtiques al núvol de totes les dades 

ni la possibilitat de treballar en la comptabilitat dels seus clients des de 

qualsevol lloc i dispositiu amb connexió a internet. Creuen que aquestes dues 

funcionalitats serien de gran servei. Els seus clients no gaudeixen d’accés a la 

seva comptabilitat des de qualsevol lloc i dispositiu amb connexió a internet ni 

reben notificacions d’actualitzacions legislatives i d’esdeveniments del calendari 

fiscal. Els professionals de Panaro Audit també que creuen que aquestes dues 

funcionalitats serien un tret distintiu i útil de cara als seus clients. Finalment, 

tampoc estan dotats d’un canal privat bidireccional amb cada client destinat a 

l’enviament de documentació relacionada amb la comptabilitat d’aquest. També 

creuen que seria de gran utilitat. 

 

 

Per últim, hem contactat amb BL Economistes S.L.P., l’empresa on estic de 

pràctiques. Es tracta d’un despatx d’economistes professionals dedicat a 

l’assessorament fiscal i comptable de societats, entitats i autònoms. Hem 

conegut les funcionalitats dels softwares amb els quals treballen i la seva opinió 

respecte al software que volem desenvolupar i a les funcionalitats que aquest 

ha de proporcionar. Compten amb més de 200 clients i està situat a Mataró, 

per tant, forma part també del nostre target principal. 

 

Per portar la comptabilitat i la gestió d’impostos dels seus clients, BL 

Economistes utilitza dos softwares diferents, un per cada aspecte; i creuen 

que els facilitaria molt la feina poder treballar amb un sol programa que 

englobés tots els requeriments necessaris. També creuen que seria de molta 

utilitat que el software emprat els hi proporcionés automàticament una còpia de 

seguretat al núvol de totes les dades, i que els hi permetés treballar en la 

comptabilitat i la gestió d’impostos dels seus clients des de qualsevol lloc i 

dispositiu amb connexió a internet. També valoren molt positivament el fet que 

els seus clients poguessin accedir a la seva pròpia comptabilitat a través 

d’internet des de qualsevol dispositiu, així com dotar-se d’un canal privat de 

comunicació bidireccional amb cadascun dels seus clients destinat a 

l’enviament de documentació relacionada amb la comptabilitat d’aquest. No 

obstant això, veuen amb indiferència la funcionalitat que permetria als seus 

clients rebre notificacions de manera automàtica sobre actualitzacions 

legislatives i esdeveniments del calendari fiscal. Al seu entendre és l’assessoria 

qui s’ha d’ocupar d’aquestes coses i els clients no se n’haurien de preocupar; 

tot i que tampoc creuen que sigui un aspecte negatiu el fet d’enviar feedback 

d’aquest tipus. 
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3.3 Estudi d’autònoms: 
 

Per completar aquest estudi del nostre mercat potencial hem contactat amb 

una sèrie d’emprenedors. No és a ells a qui directament vendrem el producte, 

però sí que faran servir algunes de les seves funcionalitats en el cas que la 

seva comptabilitat els hi porti una assessoria que sigui client nostre. Per tant, 

ens interessa saber l’opinió d’aquests emprenedors respecte a les 

funcionalitats que els oferirà el nostre software. 

 

Una de les empreses contactades és Electricitat i fontaneria J. Martí, està 

situada a la ciutat de Llavaneres i es dedica a fer reparacions elèctriques i de 

canonades. Actualment no tenen accés a la comptabilitat del seu negoci des de 

qualsevol dispositiu a través d’internet ni compten amb un canal privat de 

comunicació amb notificacions destinat a l’enviament de documentació 

relacionada amb la seva comptabilitat. Tot i això, sí que reben avisos de forma 

automàtica sobre les actualitzacions legislatives i els esdeveniments del 

calendari fiscal. Creuen de molta utilitat aquestes tres funcionalitats i diuen que 

tindrien altament en compte aquests factors a l’hora d’escollir una assessoria 

per portar la seva comptabilitat. 

 

També hem parlat amb Perfil Polo SL, una empresa de Granollers que es 

dedica al mecanitzat i decolletatge de metalls. No tenen accés a la 

comptabilitat del seu negoci des de qualsevol dispositiu a través d’internet, però 

sí que gaudeixen d’un canal privat de comunicació amb notificacions destinat a 

l’enviament de documentació relacionada amb la seva comptabilitat, i de la 

recepció d’avisos de forma automàtica sobre les actualitzacions legislatives i 

els esdeveniments del calendari fiscal. També valoren molt positivament 

aquests tres factors dient que els tindrien en gran mesura en compte a l’hora 

de decidir-se per una assessoria. 

 

Una altra de les empreses és Nexe Logístic, es dedica al transport i està 

situada a Canovelles. No gaudeixen de cap de les tres funcionalitats 

explicades, però no valoren de manera alta ni baixa la utilitat que creuen que 

tindria cadascuna d’elles; és un factor que els seria indiferent a l’hora d’escollir 

una assessoria. 

 

Iberpera Trans SL és una empresa dedicada al transport de mercaderies amb 

seu a Canet de mar. Tampoc gaudeix de cap de les tres funcionalitats. Tot i 

valorar de manera alta la utilitat que creuen que tindria cadascuna d’elles, 

diuen que no seria un factor que tindrien en compte en gran mesura a l’hora 

d’escollir una assessoria que els portes la comptabilitat. 

 

El restaurant La Girella, situat a Mataró, ja compta amb les tres funcionalitats 

per les quals preguntem, i valora de manera molt alta la utilitat de cadascuna 
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d’elles. Afirma també que tindria en gran mesura en compte aquests factors a 

l’hora d’escollir assessoria. 

 

L’empresa Excavacions i Enderrocs Lluch està situada a Llavaneres i no 

compta amb cap de les tres funcionalitats explicades. Creu que seria d’alta 

utilitat el fet de poder accedir a la seva comptabilitat des de qualsevol dispositiu 

a través d’internet; i li seria indiferent rebre avisos d’actualitzacions legislatives i 

d’esdeveniments del calendari fiscal, i tenir un canal privat de comunicació amb 

notificacions destinat a l’enviament de documentació relacionada amb la seva 

comptabilitat. El conjunt dels tres factors els seria indiferent a l’hora d’escollir 

una assessoria. 

 

Finalment, l’última empresa amb la qual hem contactat es tracta de Hwarang 

Mataró Arts Marcials S.L., un gimnàs d’arts marcials situat a Mataró. 

Actualment no té accés a la seva comptabilitat des de qualsevol dispositiu a 

través d’internet, però sí que rep avisos d’actualitzacions legislatives i 

d’esdeveniments del calendari fiscal. També gaudeix del canal privat de 

comunicació amb notificacions destinat a l’enviament de documentació 

relacionada amb la seva comptabilitat. Valoren d’alta utilitat les tres 

funcionalitats i expressen que les tindrien en gran mesura en compte a l’hora 

d’escollir l’assessoria que els portés la comptabilitat. 

 

 

3.4 Valoració dels estudis: són clients potencials? 

 

Tot i que la mostra analitzada no és significativa, sí que podem veure alguns 

indicis i opinions compartides per les assessories i les empreses contactades.  

 

Les assessories donen una millor valoració que les empreses respecte a la 

utilitat de les funcionalitats que els haurà de proporcionar el producte que es vol 

desenvolupar. Això pot ser degut que les assessories, pel fet de treballar durant 

el dia a dia amb tota la documentació comptable i les actualitzacions 

legislatives, veuen més possibilitats i solucions en aquestes funcionalitats que 

no pas les que poden veure les empreses en un primer moment. També veiem 

com són les assessories les que afirmem gaudir de menys d’aquestes 

funcionalitats; possiblement pel mateix motiu podem pensar que algunes 

empreses creuen estar dotades d’alguna funcionalitat que realment no 

posseeixen en la seva totalitat. En qualsevol cas, són més les empreses que 

afirmen que tindrien molt en compte aquests factors a l’hora d’escollir 

assessoria que les que diuen que no seria un motiu de gran pes. 

 

Fa ser optimista, però, que siguin les assessories les que valorin de forma més 

positiva aquestes funcionalitats i que en manifestin més la seva absència; ja 

que és a elles a qui directament vendrem el producte. En conclusió, el 
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feedback rebut és positiu i fa pensar que les assessories estarien obertes a 

utilitzar un software d’aquestes característiques. 

 

Per acabar, mostrarem els gràfics de l’enquesta resposta per part de les 

assessories i de l’enquesta resposta per part dels emprenedors. 

 

 

Softwares per a despatxos professionals:  
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Figura 26: Gràfics enquesta despatxos professionals 

 

 

 

Comptabilitat i emprenedors: 
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Figura 27: Gràfics enquesta comptabilitat i emprenedors 



 

47 

 

4- PLA DE MÀRQUETING 

 

 

En aquest punt ens centrarem a definir totes les característiques del producte, 

a fixar-ne un preu, i a explicar com volem transmetre els avantatges d’aquest 

software i com volem distribuir-lo als nostres clients. 

 

 

4.1 Descripció del producte 

 

El producte consisteix en un únic software que permet a les assessories i 

despatxos professionals portar tota la comptabilitat i gestió d’impostos dels 

seus clients d’una manera propera. El programa engloba tots els aspectes 

fiscals i comptables necessaris per a tenir totes les dades de cada client en un 

sol producte; es vol evitar la duplicitat d’informació entre softwares destinats a 

diferents tasques de comptabilitat i la necessitat de sincronització entre ells. La 

connexió amb el client li ha de donar accés a la seva informació comptable i li 

ha de permetre resoldre els requeriments de documentació que tingui per dur a 

terme les diferents gestions del seu negoci. Ho ha de poder fer sempre i des de 

qualsevol lloc a través d’internet, proporcionant així un valor afegit tant per 

l’assessoria, que guanyarà temps de productivitat, com pel client, que tindrà 

una major sensació de proximitat i atenció. 

 

La majoria de proveïdors de softwares de comptabilitat ofereixen múltiples 

productes, un per cada tasca determinada. A més, aquests no estan 

directament connectats amb els clients. La integració en un sol programa de 

totes les necessitats d’una assessoria pel que respecta a la comptabilitat dels 

seus clients, i el fet innovador que aquest tingui una connexió directa amb ells, 

suposa un tret distintiu respecte a la competència i és el principal avantatge 

competitiu del producte. Es vol oferir a les assessories i despatxos 

professionals l’oportunitat de créixer sense perdre l’atenció que li proporcionen 

als seus clients o, fins i tot, millorant-la. 

 

El software ha de fer còpies en local i al núvol sincronitzant les dades 

correctament  de manera que no hi hagi cap risc de pèrdua d’informació. 

L’assessoria ha de tenir la capacitat d’administrar i editar totes les dades de 

cadascun dels seus clients des del software instal·lat en local als ordinadors de 

l’empresa o, amb les seves dades credencials, a través d’internet mitjançant la 

web del programa. Els clients només han de tenir drets de visualització per a la 

seva pròpia comptabilitat, a més de poder-la descarregar en forma d’arxius i 

documentació oficial, a través de la web o de l’aplicació mòbil del programa fent 

servir també les seves dades credencials. La informació comptable particular a 

la qual tindria accés cada client s’ha de trobar dins un menú senzill i entenedor; 

pensat perquè els clients que no estiguin familiaritzats amb la comptabilitat 
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també hi puguin navegar i trobar els documents i/o informació que requereixin 

en qualsevol moment. A més, el software ha d’enviar avisos al client cada cop 

que la seva informació comptable sigui actualitzada, quan estigui llesta una 

documentació oficial requerida o quan sigui necessari notificar d’un 

esdeveniment del calendari fiscal. Tant els clients com les assessories han de 

tenir també la possibilitat d’enviar-se notificacions, documentació o peticions de 

documentació entre ells quan creguin necessari. 

 

La millor manera d’assegurar un increment continu de la qualitat del producte i 

evitar ser superats per la competència és estar constantment en contacte amb 

les assessories i els seus clients. La finalitat és conèixer les seves opinions, els 

seus problemes, els seus requeriments i les seves propostes de millora pel que 

respecta a la connexió client-assessoria i als aspectes comptables del 

software. D’aquesta forma s’aconseguiria estar al dia de què necessita el 

nostre mercat i es podria introduir ràpidament en les actualitzacions del 

software. 

 

En síntesi, el producte ofert: 

 

● Integra totes les necessitats de les assessories per a la comptabilitat 

dels seus clients permetent treballar-hi des del software local i des de la 

web 

 

● Fa còpies en local i al núvol de totes les dades de manera sincronitzada 

 

● Permet al client visualitzar la seva comptabilitat sempre i des de 

qualsevol lloc a través d’internet mitjançant la web o l’aplicació 

 

● Envia avisos al client d’actualitzacions i esdeveniments del calendari 

fiscal 

 

● Permet la comunicació mitjançant notificacions i enviament de 

documentació entre el client i l’assessoria  

 

 

4.2 Política de preus 

 

La compra del producte amb dret a totes les futures actualitzacions té un cost 

únic de 1.000€ per a les assessories amb menys de 100 clients. A partir 

d’aquesta xifra, cada client de més que tingui l’assessoria apuja el preu de 

compra 10€. El manteniment mensual del software té un cost de 250€ per totes 

les assessories amb un nombre de clients també menor a 100 que el vulguin 

fer servir. Un altre cop a partir d’aquesta xifra, cada nou client augmenta 2’5€ el 

manteniment mensual. Cada client representa un espai privat 
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d’emmagatzematge d’informació al nostre servidor per aquella assessoria; amb 

totes les seves prestacions. El nombre d’espais que utilitza cada assessoria, 

per tant, incrementa el preu i el manteniment en les xifres indicades. Tal com 

hem indicat, la compra inicial mínima ofereix 100 espais, ja que com s’ha 

explicat a la definició del nostre target volem assessories que es nodreixin 

d’almenys 30 clients diferents i que tinguin la voluntat d’ampliar el seu negoci. 

El nostre objectiu no són les assessories que es nodreixen de 2 o 3 grans 

clients i, per tant, no tindria sentit oferir una compra inicial mínima de tan pocs 

clients. En la compra del producte ve inclòs un curs gratuït de 20 hores 

d’aprenentatge de l’ús del software amb un llibre explicant totes les seves 

funcionalitats; si es necessiten més classes, se’n poden proporcionar pagant 

25€ per cada hora extra. També s’inclou en la compra el servei 

d’emmagatzematge al núvol i el servei d’atenció al client online, telefònic i, en 

cas de necessitat, presencial. Com hem comentat a la definició del target, quan 

hi hagi una base de clients sòlida es començarà a oferir el producte 

paral·lelament a través d’internet sense el manteniment presencial. La política 

del preu de compra serà la mateixa, mentre que el preu del manteniment 

mensual es redueix a 200€ per a les assessories amb un nombre de clients 

menor a 100, augmentant-lo 2€ per cada client de més que tingui l’assessoria. 

Les classes, en cas de ser impossible de fer-les presencials, es realitzarien a 

través d’internet. 

 

En comparació amb la competència, els preus oferts són menors als que tenen 

les multinacionals i una mica majors que els que tenen les empreses més 

petites. Tot i això, els clients de les empreses més petites han d’adquirir 

diferents productes per complir amb tots els seus requeriments. A més, 

aquestes no ofereixen el servei d’emmagatzematge al núvol i la connexió 

client-assessoria de forma gratuïta. 

 

Un altre mètode d’ingressos que requereix també una política de preus és la 

publicitat útil per emprenedors que hi haurà a l’aplicació i a la web utilitzades 

pels clients de les assessories que adquireixin el nostre software. El preu per 

anunci dependrà de la mida i situació d’aquest a la web i aplicació, i del nombre 

d’usuaris d’aquestes interfícies. Estaran disponibles 4 models d’anunci a la 

web: el de la capçalera que serà el més gran i que es deixarà de veure en cas 

de fer scroll, els dos dels laterals que seran bastant més petits i que estaran 

permanentment als laterals durant l’scrolling, i el de baix de tot que serà petit 

com el dels laterals i que només es veurà al fer scroll fins al final o en les 

pàgines que no requereixin scrolling. No es pot definir un preu fix, ja que cada 

tarifa dependrà del pactat amb l’anunciant, però establim uns mínims mensuals 

per cada 1.000 usuaris d’almenys: 40 euros per l’anunci de baix de tot de les 

pàgines, 70 euros pels anuncis permanents dels laterals, i 90 euros per l’anunci 

de la capçalera. Pel que fa a l’aplicació, només hi haurà un model d’anunci. Es 

trobarà permanentment al peu de la interfície i s’alternarà proporcionalment al 
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pagat per cada un dels 4 anunciants de la web. De tots els beneficis produïts 

mitjançant la publicitat, se’n donarà el 50% a les assessories repartit entre elles 

en funció del nombre de clients seus que utilitzin l’aplicació o el web. D’aquesta 

manera s’aconseguirà que l’assessoria ajudi a fomentar l’ús de l’aplicació entre 

els seus clients per tal de reduir despeses. 

 

El pagament inicial del producte es cobrarà al comptat. També es podrà pagar 

en terminis amb un petit increment del preu en motiu d’afegir-hi un percentatge 

d’interessos; el qual dependrà del període de pagament. El manteniment del 

software proporcionat a les assessories i la publicitat que els anunciants 

vulguin mostrar a la nostra aplicació i web es cobrarà per mitjà de quotes 

mensuals; fixes en el primer cas i variables en funció de l’explicat en el segon. 

 

En síntesi, el cost del producte és de: 

 

 1.000€ la compra amb dret a totes les actualitzacions per a les 

assessories de fins a 100 clients; cada client de més augmenta en 10€ 

el preu 

 250€ el manteniment mensual amb dret a atenció presencial per a les 

assessories de fins a 100 clients, cada client de més augmenta en 2,5€ 

el preu 

 200€ el manteniment mensual amb només dret a atenció online per a les 

assessories de fins a 100 clients, cada client de més augmenta en 2€ el 

preu 

 

 

4.3 Política de comunicació 

 

Per dur a terme el procés de creació de la marca del nostre producte, 

desenvoluparem el branding d’aquesta.  Volem tenir una forta identitat i 

ressaltar els valors del software que volem vendre al mercat al qual ens dirigim. 

 

La nostra missió és oferir un software que integri tots els requeriments 

necessaris per a la gestió d’assessories i despatxos professionals i que 

proveeixi una connexió bidireccional amb cadascun dels seus clients, la qual 

proporcioni proximitat i eixampli el temps de producció de les dues bandes. 

 

Tenim com a visió convertir-nos en un model de referència en el 

desenvolupament de relacions òptimes, en proximitat i productivitat, entre les 

assessories i les petites i mitjanes empreses que tenen com a clients.  
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Els valors que determinen el nostre tarannà són els següents: 

 

● Oferir les màximes facilitats possibles en tots els aspectes als nostres 

clients 

 

● Mantenir en tot moment l’estabilitat i l’efectivitat dels serveis oferts 

 

● Voluntat d’innovació, flexibilitat: investigar i estar al dia de tots els 

mètodes pioners que es produeixin i que puguin tenir transcendència en 

el nostre sector 

 

● Escoltar: obtenir un feedback constant dels nostres clients per tal de 

desenvolupar millores d’acord amb els seus requeriments i les seves 

opinions 

 

El nom sobre el qual el nostre producte es vol donar a conèixer és el de CO3. 

Fa referència a les lletres “CO” multiplicades pel ‘3’. Que es refereixen a l’inici 

de tres paraules bàsiques que vol transmetre la marca: Comptabilitat, 

Connexió i Confiança. Aquestes sigles i aquest missatge seran presents al 

nostre logo: 

 
Figura 28: Logo CO3 

 

 

Els primers objectius de comunicació que tenim per començar a introduir-nos 

al mercat són els següents: 

 

● Donar-nos a conèixer al nostre target 

 

● Crear un sentiment de confiança i proximitat cap al públic al qual ens 

dirigim 

 

● Desenvolupar un vincle proper envers els nostres primers clients 

 

 

Seguirem diferents estratègies de comunicació per tal de promocionar el 

nostre producte i assolir els objectius establerts. Ho farem bàsicament de 4 

maneres: 



 

52 

 

 

● Publicitat en diaris per zones i revistes locals per donar-nos a conèixer 

entre el nostre target 

 

● Patrocinar i participar en esdeveniments i xerrades d’empreses del 

sector també per fer-nos conèixer entre el nostre target 

 

● Convocar esdeveniments en forma de junta d’emprenedors del sector 

per fer contactes i aproximar col·laboracions entre el nostre mercat; 

d’aquesta manera crear el sentiment de confiança i proximitat que 

busquem cap al públic al qual ens dirigim, i desenvolupar el vincle 

proper desitjat envers els nostres primers clients 

 

● Comunicació online a la web, mail, xarxes socials i publicity; per tal de 

ser presents arreu i donar-nos més coneixença i proximitat 

 

 

Tots aquests punts tenen la seva traducció en forma d’accions de 

comunicació concretes:  

 

● Com hem explicat en l’apartat anterior, el nostre target es troba al 

maresme i voltants, amb especial atenció a l’àrea metropolitana de 

Barcelona. Així que per fer la publicitat del nostre producte utilitzarem el 

diari “El Punt Avui”, que distribueix els seus anuncis per zones. I també 

ens publicitarem a la revista “Capgròs”, que és distribuïda per Mataró i 

pel Maresme en general.  

 

● Començarem participant en els esdeveniments organitzats pel Col·legi 

d’Economistes de Catalunya. Són esmorzars i dinars col·loqui on hi 

participen els professionals del sector per parlar sobre la gestió dels 

seus despatxos, canvis legislatius, borsa, comptabilitat i economia en 

general. Aprofitarem les ocasions per parlar de la importància dels 

softwares emprats en la gestió dels despatxos professionals. 

 

● Els esdeveniments que convocarem seran d’un perfil similar als que 

convoca el Col·legi D’Economistes de Catalunya, amb la diferència que 

ho enfocarem a la gestió de despatxos professionals i a les relacions 

dels comptables amb els seus clients. A més, també hi citarem altres 

desenvolupadors de software amb els quals poder col·laborar i compartir 

la bossa de clients. 

 

● Per a la comunicació online, primer de tot, crearem el nostre portal web 

“www.gestioco3.cat”. El fet de ser un domini “.cat” ens ajudarà que 

estigui millor indexada a les zones on volem vendre. A mesura que 
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anem fent una llista de contactes del sector, enviarem, de manera 

espaiada, mails en forma de newsletter amb novetats i informació 

d’interès pel sector. Sempre amb l’enllaç a la nostra web al final. Pel que 

fa a les xarxes socials ens farem perfil a Google+, per estar situats al 

GoogleMaps, a Linkedin, per ser visibles professionalment per la nostra 

llista de contactes, i a Facebook i Twitter, per promocionar-nos. La 

publicity (publicacions a mitjans de comunicació sense haver de pagar) 

l’aconseguirem mirant de què els medis facin ressò dels esdeveniments 

que hem explicat que organitzarem i de les innovacions que pretenem 

oferir amb el nostre producte.  

 

 

4.4 Política de distribució 

 

La distribució del producte serà efectuada per nosaltres mateixos. Un cop 

efectuat el pagament se li proporcionaran a l’empresa les seves credencials per 

correu suggerint-los que les modifiquin. A partir d’aquest moment tindran accés 

a totes les funcionalitats del software a través de la pàgina web o aplicació, des 

d’on també podran adquirir l’instal·lador per si volen tenir el programa en local 

per poder treballar en cas de trobar-se sense connexió.  

 

Si es desitja  una  instal·lació  a domicili, existirà la possibilitat de sol·licitar-la 

per internet o per telèfon concertant una data per a dur-la a terme. Això és 

recomanable en cas que el comprador vulgui que se li realitzi una migració de 

les seves dades antigues. Aquesta es pot realitzar de manera semiautomàtica 

en cas que l’antic programa o programes emprats pel comprador tinguin la 

possibilitat d’extreure la seva informació en un format habitual com xlsx, ods o 

txt. Cal tenir plantilles de programes prèviament preparades amb les 

estandarditzacions més habituals, i així poder automatitzar aquest procés amb 

només algunes modificacions en la majoria de casos. Estaríem parlant d’una 

durada d’entre un i cinc dies depenen del nivell d’estandardització de la 

informació extreta. En cas de no ser possible aquesta extracció de la 

informació antiga, el comprador hauria de proporcionar-nos la llista dels seus 

clients amb les seves dades i l’acumulat de l’exercici anterior per tal de realitzar 

manualment la migració. Es trigarien entre una i dues setmanes i seria 

l’assessoria la que hauria d’apuntar manualment els moviments de l’any actual 

de cada client, motiu pel qual es recomanaria realitzar la compra i la migració al 

començament de l’exercici a tots els compradors que no puguin extreure la 

seva informació en un format habitual. 

 

Com hem indicat anteriorment, l’empresa tindrà un local on desenvoluparà la 

seva activitat de producció i manteniment del software. Serà també allà on el 

públic podrà venir a informar-se i veure les propietats del nostre programa, així 

com decidir-ne la compra i concertar una data per a la instal·lació a domicili. 
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5- Descripció tècnica 

 

 

En aquest punt ens centrarem a descriure el producte des d’un enfocament 

tecnològic, passant per alt les ja descrites prestacions d’aquest. Explicarem 

amb quines eines el desenvoluparem, com es durà a terme la sincronització 

entre la informació local i la del núvol, com estarà formada la base de dades i 

quins mètodes de seguretat i privacitat utilitzarem.  

 

 

Figura 29: Esquema connexions a la base de dades del software 

 

 

Com veiem, hi ha 3 interfícies des de les quals es tindrà accés, mitjançant 

peticions a un servidor elàstic contractat, a una base de dades amb tota la 

informació comptable. Seguidament veurem amb més profunditat cada element 

d’aquest esquema. 
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5.1 Plataformes i eines de programació 

 

Aquí explicarem quines eines, plataformes i llenguatges emprarem per al 

desenvolupament de cadascuna de les tres interfícies del programari; així com 

a què estan destinades. 

 

 

5.1.1 Software local: 

 

El software local estarà instal·lat als ordinadors de les assessories i serà 

utilitzat per portar la comptabilitat dels clients d’aquestes. Es sincronitzarà cada 

cop que tingui connexió creant còpies en local de la informació nova que hi 

hagi al núvol. Mentre es treballi i es vagin modificant dades des del software 

local, aquestes també s’aniran sincronitzant al moment al núvol. Permetrà 

treballar també sense connexió únicament modificant la còpia local, però 

advertint que només es faci en cas de trobar-se sense internet i amb la certesa 

de què només des d’aquesta màquina es modificaran les dades concretes que 

es volen editar. Si no, en tornar la connexió i iniciar-se la sincronització, es 

mostraran els canvis que es trepitgin amb els que hagi pogut fer un altre usuari 

des d’una altra màquina o des de la web per tal de què es puguin corregir de 

forma adient. 

 

S’utilitzarà l’entorn de desenvolupament NetBeans per a la programació de la 

interfície del software local i de totes les seves funcionalitats. Els llenguatges 

emprats per portar a terme aquesta tasca seran els següents: 

 

● Java: Per a la programació de totes les funcionalitats comptables i de 

gestió d’impostos que requereix el software local; així com per al disseny 

gràfic, estructural i organitzatiu de la interfície. 

 

● JSON: Per als intercanvis d’informació del software local amb la base de 

dades MySQL al núvol, que és on hi ha tota la informació comptable de 

cada client de l’assessoria. Proporciona una forma senzilla d’encapsular 

elements amb la informació comptable que es vol enviar o rebre a cada 

moment. 

 

● MySQL: Per a realitzar consultes, modificacions o adicions en la 

informació emmagatzemada a la base de dades MySQL al núvol. En el 

cas d’una consulta, s’ajuda de l’encapsulament JSON per retornar la 

informació cap al software local, on també hi trobem una base de dades 

MySQL que es sincronitza amb la del núvol. 
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5.1.2 Web: 

 

El web-service serà utilitzat tant pels clients com per les assessories. Els 

primers podran entrar-hi mitjançant les seves credencials per veure l’estat de la 

seva pròpia comptabilitat, i les assessories podran treballar en la comptabilitat 

dels primers que siguin clients seus seguint el mateix procediment. 

 

De la mateixa manera que amb el software local, també s’utilitzarà l’entorn de 

desenvolupament NetBeans per a portar a terme el web-service. En aquest 

cas s’empraran els següents llenguatges: 

 

● HTML5: Per a desenvolupar la base de la interfície en l’àmbit estructural 

i organitzatiu, i per crear les pantalles dels diferents accessos i camins 

de totes les funcionalitats comptables i de gestió d’impostos que haurà 

de tenir el web-service. 

 

● CSS: Per al disseny gràfic de la web. Ens ajudarem del framework de 

codi obert Bootstrap per aconseguir un disseny més elaborat i 

personalitzable que generi una bona impressió a tots els navegants; 

siguin assessories treballant, clients consultant o simples visitants que 

després es puguin interessar en el software. 

 

● PHP: Per a programar totes les funcionalitats comptables i de gestió 

d’impostos que el web-service ha d’efectuar, així com tots els processos 

de registre i inici de sessió dels usuaris. 

 

● JSON: Per al mateix motiu esmentat en el software local; simplificar els 

intercanvis d’informació del web-service amb la base de dades MySQL 

al núvol. 

 

● MySQL: Per a realitzar consultes, modificacions o adicions en la 

informació emmagatzemada a la base de dades MySQL al núvol. 

 

 

5.1.3 Aplicació: 

 

L’aplicació està destinada a què els clients puguin visualitzar la seva 

comptabilitat de la mateixa manera que ho poden fer a través de la web. S’hi 

aniran actualitzant les dades de manera que, en cas de no tenir connexió, 

també es pugui consultar l’estat del seu negoci en l’última sincronització de la 

informació comptable.  
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Per al desenvolupament d’aquesta aplicació s’utilitzarà l’AWS Mobile Hub. En 

una única consola podem crear aquesta versió per a mòbils del nostre 

programari de manera que sigui operativa tant per iOS com per Android. És 

compatible amb el servidor elàstic Amazon EC2, de manera que podrem 

realitzar-hi peticions per accedir a la base de dades SQL Amazon RDS de la 

mateixa manera que ho fem amb el software local i el web-service. Els 

llenguatges de programació emprats en el mobile hub seran els següents:  

 

● Android: Per al desenvolupament de tot el disseny gràfic, estructural i 

organitzatiu de la versió per android de l’aplicació. Així com per a la 

programació de les funcionalitats comptables i de gestió d’impostos 

referents a l’intercanvi de documentació amb les assessories, a la 

recepció d’avisos del calendari fiscal i als mètodes de visualització de 

tots els aspectes de la comptabilitat dels clients. També, d'igual manera 

que en el web-service, ens ajudarem del framework de codi obert 

Bootstrap per aconseguir un disseny més elaborat i personalitzable. 

 

● iOS: Per al mateix motiu que utilitzarem Android, però per a la versió per 

a dispositius iOS de l’aplicació. Utilitzarem d’igual manera Bootstrap per 

a un millor disseny. 

 

● JSON: D’igual manera que l’emprem en el software local i en el web-

service, per a l’intercanvi d’informació de l’aplicació amb la base de 

dades MySQL al núvol. 

 

● MySQL: Per a realitzar consultes a la informació emmagatzemada a la 

base de dades MySQL al núvol. 

 

● SQLite: Per al desenvolupament de la còpia local que hi haurà al 

dispositiu mòbil de la informació emmagatzemada a la base de dades 

MySQL del núvol. D’aquesta manera sempre es podrà accedir a l’última 

actualització de la informació comptable, encara que el client es trobi 

sense connexió. 

 

 

5.2 Comunicació i sincronització 

 

El fet de tenir còpies d’informació de la base de dades al núvol en els 

ordinadors locals de les assessories i en els dispositius mòbils dels clients fa 

que calgui realitzar processos de sincronització segurs que evitin 

sobreescriptures de dades no desitjades. Quan un d’aquests dispositius passa 

d’estar offline a connectar-se a la xarxa, envia una petició al servidor EC2 per 

tal que aquest li proporcioni connexió amb la base de dades RDS al núvol, i així 

comprovar si hi ha hagut modificacions respecte a la còpia que hi ha 



 

59 

 

actualment en aquest dispositiu que ha enviat la petició. En cas d’haver-hi 

modificacions, caldria que aquesta còpia se sincronitzés amb la del núvol, però 

per evitar sobreescriptures d’informació incorrectes cal aplicar una sèrie de 

restriccions. Si es tracta d’una petició des d’un dispositiu mòbil, no cal efectuar 

cap tipus de filtratge i es pot procedir directament amb la sincronització de la 

informació; ja que aquesta petició haurà estat realitzada per part d’un client 

d’assessoria i aquests no tindran drets per modificar cap dada de la base de 

dades al núvol ni de la seva pròpia en el dispositiu mòbil. I, per tant, no hi ha 

cap risc de pèrdua d’informació. Si es tracta d’una petició realitzada des del 

software d’un ordinador d’una assessoria, caldrà verificar si hi ha hagut canvis 

en la còpia del dispositiu mentre aquest es trobava sense connexió. En cas 

negatiu, es pot procedir amb la sincronització, però en cas positiu caldrà 

comprovar quins eren els valors de la informació modificada en el moment de 

l’última sincronització amb la base del núvol. En cas que aquests valors 

coincideixin, vol dir que només s’han modificat dades des d’aquest dispositiu i 

que, per tant, es pot actualitzar la informació del núvol amb aquests canvis i 

després sincronitzar la còpia local. Ara bé, en cas que aquests valors no fossin 

idèntics voldrà dir que algú ha modificat aquestes dades des d’un altre 

ordinador o des del web-service i que hi ha un conflicte amb la informació. En 

aquesta situació el software ha de sincronitzar només la informació que no 

afecti aquestes modificacions, advertir del problema de dades, i mostrar per 

pantalla les dues versions de la informació en conflicte per tal que l’usuari 

introdueixi manualment la versió correcta; sigui una de les dues o una 

combinació entre elles. En peticions realitzades des del web-service mai hi 

podem trobar conflicte, ja que aquest funciona directament amb la base de 

dades al núvol i no té còpia local; l’únic que cal restringir és que dos usuaris 

puguin editar les mateixes caixes d’informació de manera simultània. D’igual 

manera que quan es treballa des dels softwares locals amb aquests connectats 

a la xarxa i sincronitzant-se al moment. 

 

El servidor que haurà de gestionar totes aquestes peticions és l’Amazon EC2 

(Elastic compute Cloud). Es tracta d’un servidor elàstic que permetrà dotar-nos 

dels recursos que necessiti el programari en cada moment en funció de les 

peticions que hi hagi. És un mètode que resultarà econòmic, ja que només es 

pagarà pels recursos totals utilitzats. El fet de també utilitzar altres Amazon 

Web Services (AWS) per a altres aspectes del software com la base de dades 

al núvol, la plataforma de desenvolupament d’aplicacions mòbils, la seguretat i 

els drets i credencials fa que la compatibilitat i el funcionament conjunt del 

programari sigui més simple. 
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5.3 Base de dades 

 

Com hem pogut apreciar a l’esquema inicial, la base de dades que utilitzarem 

per a emmagatzemar tota la informació comptable dels clients de cada 

assessoria serà el servei d’Amazon RDS (Relational Database Service). 

 

De la mateixa manera que amb el servidor EC2, la base de dades d’amazon 

RDS només utilitza els recursos estrictament necessaris en cada moment; i és 

tan sols per aquests pels quals pagarem. Aquesta escalabilitat dels AWS ens 

permet tenir unes estructures molt més econòmiques que si les haguéssim de 

tenir i mantenir nosaltres físicament; i fa que aquestes es vagin adaptant i 

creixent a mesura que el nostre servei vagi evolucionant i augmentant, sense 

tenir mai la necessitat d’adquirir hardware nou. La base de dades Amazon RDS 

contractada pot funcionar amb diferents motors de gestió, en el nostre cas 

utilitzarem el de MySQL. D’aquesta manera, tot el codi i totes eines que 

puguem tenir ja desenvolupades a les bases de dades locals funcionaran 

també de manera directa a la base de dades al núvol. Una altra facilitat que 

aporta aquest servei amb el motor MySQL és que s’encarrega pel seu compte, 

amb la possibilitat que nosaltres personalitzem alguns paràmetres, de les 

tasques d’administració més feixugues d’una base de dades; com són les 

còpies de seguretat, els pegats de programari, l’esmentat escalat, el 

monitoratge de la mateixa i la replicació en altres servidors. En la mateixa línia 

que el servidor contractat, el fet de tractar-se d’un altre servei web d’Amazon fa 

que la compatibilitat sigui molt més simple. 

 

 

5.4 Seguretat, drets i credencials 

 

El fet de contractar serveis web d’Amazon que requereixen recursos escalables 

que són de pagament ens permet gaudir sense cost afegit de programari de 

seguretat i d’administració d’identitat i accessos. El primer es tracta de 

l’Amazon Cloud Security, i s’encarrega de protegir tots els recursos d’Amazon 

que tenim contractats escalant-se en funció de la variació d’aquests. D’aquesta 

forma tindrem protegida la base de dades amb la informació comptable de 

totes les empreses, el servidor que gestiona les peticions d’accés a aquesta i la 

informació emmagatzemada l’Amazon S3 (Simple Storage Service). En aquest 

últim hi allotjarem tota la documentació interna de la nostra oficina, la qual 

estarà compartida entre els treballadors amb certes restriccions d’accessibilitat 

gestionades per l’esmentat programari d’administració d’identitat i accessos, 

l’Amazon IAM (Identity and Access Management). Amb aquest gestor podrem 

assignar credencials, administrar els accessos i determinar els drets de tots els 

usuaris a cadascun dels recursos i espais d’informació que tindrem al núvol. 
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6- Pla d’operacions 

 

 

En aquest punt explicarem tot el procés de desenvolupament de l’activitat que 

realitzarem per a la producció i distribució del software. Indicarem el lloc de 

treball on dur a terme totes les tasques, les eines que requerirem, el 

desenvolupament, disseny i testeig que efectuarem, com pretenem entrar al 

mercat i quines directrius seguirem per al manteniment i l’evolució del producte. 

Finalment, mostrarem un cronograma on veurem desglossades totes les 

activitats. 

 

 

6.1 Localització de l’activitat i eines necessàries 

 

Iniciarem l’activitat en una de les oficines TCM2 del TecnoCampus de Mataró. 

Allà ens trobarem en un entorn d’emprenedors del món de la tecnologia i de la 

innovació amb un ambient col·laboratiu i amb tots els recursos bàsics i 

necessaris per engegar una empresa de les TIC. Hi ha disponibles tres mides 

de sales diferents (23 m2, 30 m2 i 55 m2), totes per uns 16 €/m2 mensuals. A 

més, en aquest lloguer venen inclosos els serveis de veu i dades (4M simètrics) 

amb telefonia IP, climatització (aire fred i calent), instal·lacions elèctriques, 

sales d’ús comú (reunions, menjador, vending), servei de consergeria, servei 

de seguretat, servei de neteja dels espais comuns i senyalitzacions de 

l’empresa a l’edifici. El servei d’aparcament és a part i costa uns 46€ per plaça 

cada mes. No només ens trobarem en un bon ambient pel que fa a l’entorn i els 

recursos per a l’emprenedoria del sector de les TIC, sinó que també serà una 

localització molt positiva en termes econòmics. La mida que creiem que més 

s’adequa a les nostres necessitats és la de 30 metres quadrats d’oficina, així 

que el lloguer ens sortirà per uns 480€ mensuals amb l’IVA no inclòs.  

 

Al següent punt, el de recursos humans, veurem amb exactitud l’organigrama 

amb els diferents llocs de treball i aptituds de cada membre. De moment els 

enumerarem i explicarem les tasques que cadascun haurà de desenvolupar. 

Per poder-les dur a terme amb èxit dividirem l’oficina en 5 espais: un pel 

desenvolupament tecnològic, un per a les finances, un per a la comunicació, un 

per a la direcció i una zona de pas amb el secretari. Voldríem una disposició 

similar a la següent: 
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Figura 30: Disposició espais oficina 

 

Com veiem, són 9 membres els que participaran en l’activitat emprenedora 

durant els 5 anys de previsió d’aquest pla de negoci: Director executiu (CEO), 

director financer (CFO), director tecnològic (CTO), director de comunicació 

(dircom), secretari i quatre becaris informàtics. El fet de desenvolupar 

l’activitat en una oficina de lloguer del TecnoCampus ens facilitarà la tasca de 

trobar aquests becaris informàtics que volem tenir en pràctiques mitjançant un 

conveni. En tenir servei de sala de reunions comuna, no reservem cap espai de 

l’oficina destinat a aquest motiu. Més endavant, l’objectiu seria gaudir d’una 

oficina pròpia on sí que hi hauria d’haver una zona destinada a les reunions 

amb els clients i proveïdors.  

 

Perquè cada membre de l’equip pugui realitzar amb èxit les tasques que li 

corresponen necessitarem dotar-nos d’una sèrie d’eines de treball. Per a la 

compra dels ordinadors tindrem un com a proveïdor un dels vistos durant 

l’anàlisi de l’entorn, DELL. Ens ofereix una àmplia gamma de productes 

adequats per empreses a bon preu i amb un ampli detall de les seves 

prestacions. Necessitem:  

 

● 6 ordinadors de sobretaula 

● 2 ordinadors portàtils 

● Una impressora gran amb wifi, escànner i fotocopiadora 

● Una impressora petita també amb escànner i fotocopiadora.  
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Els sis ordinadors de taula són respectivament pel director financer, pel director 

de tecnologia, pel director executiu quan estigui fent tasques de 

desenvolupament, i pels 4 becaris informàtics. D’aquests últims quatre, dos 

faran horari de matí i dos de tarda; de manera que només els calen 2 

ordinadors. Les sis torres seran del model Vostro 3900 i tenen un cost de 339€ 

sense IVA, mentre que els monitors seran del model Dell 19 Monitor E1916H i 

tenen un cost de 129€ sense IVA. Els dos ordinadors portàtils són pel director 

executiu i pel director de comunicació, ja que són els membres de l’equip que 

més s’hauran de moure de l’oficina. Seran del model Vostro 15 3559 i tenen un 

cost de 449€ sense IVA. Finalment, la impressora petita, que serà del model 

Dell E525w, és pel despatx del director executiu i té un cost de 279€ sense 

IVA; mentre que la gran es trobarà en un espai comú i serà del model Dell 

C3765dnf, que té un cost de 464€ sense IVA.   

 

Per proveir el web service i emmagatzemar tota la informació comptable dels 

despatxos professionals i els seus clients utilitzarem els Amazon Web Services 

(AWS). Tenen moltes funcionalitats diferents útils per al desenvolupament i la 

seguretat del software. Són compatibles entre elles i amb l’entorn de 

desenvolupament que pretenem utilitzar. A més, econòmicament és el més 

rendible, ja que únicament es paga per aquells recursos que s’utilitzen en el 

moment que s’utilitzen. El seu cloud computing permet adaptar-se 

completament al consum realitzat; si hi ha un pic d’ús molt elevat, serem dotats 

de més recursos, i quan aquest es redueixi deixarem de tenir-los i de pagar per 

ells. Això també provoca que sigui més complicat preveure quin cost mensual 

suposarà aquest servei. Fer-se un compte és gratuït i durant el primer any 

s’obtenen certs recursos sense pagar. El que és segur és que aquest cost anirà 

en augment a mesura que obtinguem més clients i, per tant, necessitem més 

recursos. Els AWS dels quals ens volem dotar són: 

 

● Amazon RDS (Base de dades relacional compatible amb MySQL) 

● Amazon EC2 (Allotjament de servidors virtuals) 

● Amazon S3 (Emmagatzematge al núvol) 

● AWS Mobile Hub (Desenvolupador iOS i Android) 

● AWS IAM (Administrador d’accés i identitat a recursos AWS) 

 

A la base de dades Amazon RDS hi emmagatzarem tota la informació 

comptable dels despatxos professionals i dels seus clients, de manera que el 

nostre software pugui tenir-hi accés a través de peticions al servidor virtual 

Amazon EC2. Aquestes peticions poden ser realitzades per nosaltres 

mateixos, les assessories, o els clients d’aquestes; i cadascú ha de tenir accés 

només a la informació que li correspon. La identitat i l’accés a aquestes dades 

l’administrarem amb l’AWS Identity and Acces Management (IAM). Al servei 

d’emmagatzematge al núvol Amazon S3 hi allotjarem la informació interna de 

la nostra empresa, la qual serà compartida per tots els treballadors amb 



 

64 

 

algunes restriccions també administrades per l’AWS IAM. Utilitzarem l’AWS 

Mobile Hub per al desenvolupament i testeig de la versió per a mòbils del 

nostre software. Durant el primer any tindrem gratuïtes 750 hores al mes d’ús 

de l’Amazon RSD, 750 hores al mes d’ús de l’Amazon EC2, i 5GB 

d’emmagatzematge a l’Amazon S3. Malgrat tot, no les podrem aprofitar gaire, 

ja que durant aquest primer any només ens dedicarem al desenvolupament del 

software. A partir del segon any tenim una previsió d’inici de l’activitat amb 20 

assessories amb els seus respectius clients. Seguint les previsions de clientela 

que tenim fins al cinquè any, les quals veurem al cronograma del final d’aquest 

punt, podem fer una taula del cost aproximat que tindrem mensualment cada 

any. Es tracta de preveure la quantitat de recursos que utilitzarem i la 

calculadora de costos de serveis de AWS ens donarà una xifra.  Els serveis 

IAM, i Mobile Hub són gratuïts, només es cobra la quantitat total que s’utilitza 

dels serveis de tràfic i emmagatzematge de dades S3, RDS i EC2: 

 

 

 S3 RDS EC2 Total 

1r any 2€ 0€ 0€ 2€ al mes 

2n any 15€ 2€ 8€ 25€ al mes 

3r any 27€ 6€ 11€ 44€ al mes 

4t any 35€ 8€ 14€ 57€ al mes 

5è any 40€ 10€ 17€ 67€ al mes 

Figura 31: Costos Amazon Web Services 

 

Pel que fa al servei telefònic i d’internet, en l’anàlisi de proveïdors realitzat hem 

vist empreses interessants com Claranet i AXTEL. Tot i això, el fet de localitzar 

l’activitat en una de les oficines TCM2 del TecnoCampus de Mataró fa que ja 

disposem d’aquests serveis. Per tant, de moment és innecessari contactar amb 

empreses dedicades a instal·lacions de servei telefònic i de dades. 

 

Com hem vist de forma més específica en el punt cinc, utilitzarem software 

lliure per al desenvolupament del programa, el web-service i la versió mòbil 

d’aquest. Dins l’entorn de desenvolupament NetBeans podem programar en 

tots els llenguatges que emprarem per portar a terme el desenvolupament del 

nostre programari. A més, és compatible amb els AWS que hem explicat. Pel 

que fa als fulls de càlcul, presentacions i documentació en general emprarem 

OpenOffice. No durem a terme cap gran disseny gràfic ni animació 3D, volem 

una interfície simple i entenedora. Els costos que tindrem en aquest àmbit 

seran únicament els de publicació de la versió mòbil del software a la Play 

Store i a l’Apple Store, que són de 25 i 90 euros respectivament. 
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Per a la compra de l’immobiliari i el material d’oficina tindrem a Bruneau com a 

proveïdor; tal com vam veure dins l’anàlisi de l’entorn tenen molta varietat de 

productes dividits en múltiples seccions, una entrega ràpida i una flexible 

política de reemborsament i garantia: 

  

● 3 taules individuals (150x3 €) amb 3 cadires cadascuna (60x3 €) 

● 1 taula individual en forma de ‘L’ (230 €) amb 1 cadira (60 €) 

● 2 taules dobles (180x2 €) amb 2 cadires cadascuna (60x2 €) 

● 2 cadires auxiliars (20x2 €) 

● 1 pissarra gran (120 €) i 3 petites (50x3 €) 

● 1 màquina d’aigua i cafè (300€) 

● 1 destructora de paper (200€) 

● 5 mampares (una de 6 metres amb 3 portes, dues de 2 metres, una de 4 

metres amb una porta i una de 2 metres amb una porta; en total uns 

1.000€) 

 

La distribució d’aquest immobiliari a la nostra oficina de treball juntament amb 

els ordinadors especificats abans serà la següent:  

 

 
Figura 32: Disposició elements oficina 

[1: Pissarres    2: Destructora de paper    3: Impressora petita    4: Impressora gran    5: Màquina de cafè i aigua] 

 

Com veiem, les mampares esmentades estan distribuïdes de tal manera que 

cada director té el seu propi espai separat, a excepció del de tecnologia que 

compartirà el seu espai amb els 4 becaris informàtics. Dels quatre becaris dos 
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hi seran els matins i els altres dos a les tardes; la cadira buida és pel director 

executiu el qual també farà tasques de desenvolupament i alternarà el seu 

espai propi de treball amb aquest. A l’espai comú hi tenim el lloc de treball del 

secretari amb la impressora compartida per tots els membres i també la 

màquina de cafè. La destructora de paper està situada l’espai de treball del 

director financer, ja que és qui més la requerirà.  

 

A més d’aquest immobiliari, Bruneau també ens proveirà de tota la resta de 

material d’oficina necessari: Arxivadors, safates, tinta, paper, retoladors, 

subratlladors, clips, grapadores, foradadores, cola d’enganxar, cinta adhesiva, 

bolígrafs, llapis, gomes, típex, tisores, maquinetes, cubilets… De tot plegat en 

calculem un cost inicial d’uns 100 euros, sobretot per la tinta. 

 

Pel que fa a tot el testing funcional del software, durant l’anàlisi de l’entorn hem 

vist dos proveïdors interessants: Globetesting i MakeItWork. Tot i això, creiem 

que serà més econòmic i també més eficient desenvolupar els nostres propis 

testos. Pensant de cara a futures actualitzacions, ens donarà més autonomia el 

fet d’estar avesats a  testejar el programa nosaltres mateixos. 

 

Per acabar, direm que el mètode de pagament que emprarem per comprar 

totes les eines de treball esmentades serà per transferència bancària. Més 

endavant, farem el pagament domiciliat a aquells proveïdors que es tornin 

habituals. 

 

 

6.2 Desenvolupament 
 

En aquest apartat explicarem de manera cronològica els passos que seguirem 

per a dur a terme amb èxit el desenvolupament del software. Parlarem de les 

directrius de treball, de com es distribuirà la feina, de com realitzarem el testeig 

funcional i de com implementarem millores a partir de testos d’usabilitat amb 

usuaris. Passarem per alt les especificacions tècniques ja explicades al punt 

cinc. 

 

 

6.2.1 Disseny de plantilles i directrius: 

 

Aquest procés ocuparà els tres primers mesos de l’any, i bàsicament es 

destinarà distribuir les tasques i deixar clares les directrius de treball, a 

dissenyar tota la plantilla de la interfície del software, i a programar les bases 

del software local, el web-service i l’aplicació.  

El CEO serà l’encarregat de determinar les directrius de treball i de distribuir les 

tasques a termes generals. El CFO indicarà més específicament les opcions i 

funcionalitats que hauran de tenir el software i la seva interfície; mentre que el 
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CTO, juntament també amb el CEO, seran els encarregats d’orientar als 

becaris de cara al desenvolupament de les bases del programa. Pel que fa el 

dircom, donarà les seves directrius per ajudar a dissenyar una interfície 

entenedora i fàcil d’aprendre a utilitzar. 

 

Així doncs, el CEO, el CFO i el dircom dissenyaran la plantilla de tota la 

interfície del programa; amb totes les seves opcions i funcionalitats i procurant 

fer-la el més simple i entenedora possible. El CTO, el CEO i els becaris 

començaran a desenvolupar les bases compartides del programa, aquelles 

comunes entre el web-service, el software local i l’aplicació. Són la base de 

dades i els mètodes de seguretat i de drets i credencials que s’empraran. 

També programaran les bases de cada una de les tres plataformes i 

començaran a planificar tot el desenvolupament que efectuaran un cop passats 

els 3 mesos, amb el disseny de la interfície acabat. Per la seva banda, el CFO 

començarà a portar la comptabilitat de la mateixa empresa, tasca que l’ocuparà 

sempre.  

 

 

6.2.2 Programació del software local, web i aplicació: 

 

Aquest procés, els detalls tècnics del qual estan explicats al punt cinc, ocuparà 

el segon i el tercer trimestre del primer any. L’objectiu dins aquest període és 

deixar enllestit tot el desenvolupament de les tres plataformes del software, de 

manera que aquest pugui ser testejat durant el darrer trimestre de l’any.  

 

Les tasques de programació seran portades a terme pel CEO, el CTO i els 

becaris. Els primers seran els que dirigiran tot el procés i donaran les 

indicacions pertinents als becaris perquè aquests puguin ajudar de forma 

productiva. Com hem vist al punt cinc, es dedicaran a implementar el software 

local, el web-service i l’aplicació; i a desenvolupar tots els mètodes de 

comunicació i sincronització entre ells i amb la base de dades. També caldrà 

verificar que l’emmagatzematge sigui segur i que funcioni correctament l’ús 

dels drets i les credencials. Els clients de les assessories només poden tenir 

accés de lectura a la seva pròpia comptabilitat, i les assessories han de tenir 

drets de gestió només de les dades dels seus propis clients.  

 

Durant aquest procés, el dircom, a part d’encarregar-se de totes les tasques 

de publicitat que explicarem en aquest punt sis més endavant, supervisarà la 

implementació de la interfície. Per la seva banda, el CFO es dedicarà a 

supervisar la programació de totes les funcionalitats comptables i de gestió 

d’impostos del software, a part de portar paral·lelament la comptabilitat de 

l’empresa com ja hem esmentat. 
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6.2.3 Testeig: 

 

Un cop amb totes les funcionalitats del software programades i amb la seva 

interfície finalitzada, dividirem el testeig d’aquestes en dues fases. En una 

tractarem de detectar i corregir possibles errors de programació a partir d’una 

sèrie de tests funcionals, i a l’altre comprovarem si la interfície és 

suficientment entenedora a partir d’un seguit de tests d’usabilitat. De la 

primera s’encarregaran el CEO, el CTO i els becaris; i de la segona els 

mateixos amb el suport del Dircom. Aquestes tasques, sumades a la del 

poliment del producte en cas de detectar problemes en alguna de les dues 

fases, ocuparan l’últim trimestre del primer any i han de deixar el producte 

acabat; de manera que a l’inici del segon any aquest ja es pugui comercialitzar. 

 

6.2.3.1 Detecció de possibles errors: 

 

Per a detectar amb èxit els possibles errors de programació que hi pugui haver 

al nostre software, desenvoluparem una sèrie de tests per dur a terme un 

seguit de proves funcionals i regressives. Es tracta de fer que el programa 

executi totes i cada una de les seves accions amb l’objectiu de verificar que fan 

correctament el que està previst. A més, cal assegurar que modificacions del 

codi, per manteniment o per incorporació de noves accions, no afectaran 

diverses parts del programa. Per garantir que no ens deixem cap opció de cap 

funcionalitat, anirem planificant aquests tests durant els sis mesos de 

desenvolupament del software. Identificant punt per punt els processos de cada 

nova acció, analitzant-ne els requisits i recollint tota la informació necessària 

del seu funcionament. És a dir, entrarem al darrer trimestre de l’any amb la fase 

de planificació realitzada; i ens disposarem a encarar la fase de preparació, on 

dissenyarem tot el pla de proves. Primer de tot caldrà identificar els atributs i 

característiques que pretenem avaluar. En el nostre cas seran tots els valors 

que han de sortir de càlculs comptables, tots els processos d’emmagatzematge 

de dades i sincronització, totes les opcions de la interfície, i el temps d’execució 

dins una acotació amb cert marge per detectar si hi ha processos correctes 

però ineficients. A partir d’aquí, caldrà determinar quins són els valors d’entrada 

que se li hauran de donar al test, de forma que aquest pugui verificar amb èxit 

els valors de tots i cadascun dels passos d’aquestes accions. Un cop 

dissenyats tots els casos de prova realitzarem la fase d’execució. Aquí anirem 

introduint totes les entrades establertes i executant totes les accions fixades 

durant les fases anteriors. El test ens mostrarà pas per pas els estats del 

programa, els valors dels atributs, les dades emmagatzemades i el temps 

d’execució de cada procés. Un cop passats tots els tests caldrà dur a terme la 

gestió d’incidències. Repassarem tots aquests valors i deixarem constància 

dels errors que s’hagin pogut detectar, indicant els motius pels quals creiem 

que s’han produït. En cas d’haver-hi errors en els accessos de les diferents 

opcions de la interfície, els arreglarem abans de dur a terme els testos 
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d’usabilitat, de manera que aquests es puguin realitzar amb èxit. La resta 

d’errors els arranjarem durant la fase de poliment del producte, junt amb els 

que puguem trobar durant els esmentats testos d’usabilitat.  

 

 

6.2.3.2 Prova amb persones: 

 

L’objectiu d’aquestes proves amb persones és detectar si existeixen problemes 

generalitzats en la interfície del nostre software. Per determinar-ho 

comprovarem com els futurs usuaris naveguen pel programa; tot estudiant els 

seus moviments i anotant les dificultats o confusions que puguin experimentar 

mentre realitzen una sèrie d’accions que nosaltres els hi indicarem. Aprofitant 

que aquest procés es realitza al darrer trimestre del primer any, on, si tot va 

com està previst, ja tindrem quasi els 20 clients de cara l’any vinent; portarem a 

terme aquests tests d’usabilitat amb ells mateixos. Es tracta d’agafar 8 

d’aquests clients i sol·licitar que cadascun aporti dues persones, les quals 

retribuirem amb 25€ cada una, perquè provin el nostre software. Una de les 

persones hauria de formar part de l’assessoria i l’altre hauria de ser un client 

d’aquesta. D’aquesta manera serà possible provar per separat la interfície de 

gestió de l’assessoria i la interfície de consulta dels seus clients. Cada test 

durarà una hora, i amb els 16 usuaris sortiria un cost total de 400 euros. Tal 

com s’haurà fet durant les proves funcionals, caldrà anotar tots els problemes 

que es puguin haver detectat durant els tests per tal de fer les modificacions 

pertinents de la interfície en la fase de poliment.  

 

 

6.2.3.3 Poliment del producte: 

 

Aquesta serà la darrera tasca del primer any, i té com a objectiu deixar el 

producte acabat de manera que aquest pugui començar a ser utilitzat a l’inici 

del segon any pels nostres primers clients. Per una banda caldrà arranjar tots 

els errors detectats durant les proves funcionals i regressives. I per l’altre 

s’haurà de pensar de quina manera es pot disposar la interfície, per tal d’evitar 

les confusions que aquesta hagi pogut causar als usuaris dels tests d’usabilitat 

en algunes de les accions. Un cop determinades les modificacions a efectuar, 

caldrà portar-les a terme i tornar a realitzar les proves funcionals i regressives 

del software. És necessari assegurar que cap de les modificacions 

desenvolupades per arranjar els errors detectats i per millorar la interfície no 

generen també errors. Aquest procés es repetirà fins que el programa passi 

tots els testos funcionals i regressius amb èxit. En aquest punt tindrem el 

software finalitzat, i tota la plantilla es reunirà per, en cas que escaigui, realitzar 

els últims retocs gràfics, i per acordar determinar el producte com a acabat. 
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6.3 Entrada al mercat i a les primeres assessories 

 

Un cop acabat el desenvolupament del producte i amb aquest preparat per ser 

utilitzat, cal definir com realitzarem la seva entrada al mercat. En aquest apartat 

explicarem com portarem a terme el manteniment del nostre software i quins 

mètodes de publicitat farem servir per assolir els nostres objectius de clientela, 

els quals també definirem. 

 

 

6.3.1 Manteniment: 

 

Pel manteniment del hardware del nostre lloc de treball simplement ens 

dedicarem a fer-ne ús amb cura i a mantenir una neteja habitual de la pols de 

tots els dispositius, especialment en les zones de ventilació d’aquests. Ara bé, 

per realitzar un bon manteniment del software distribuït, ens dedicarem a 

avaluar el feedback rebut pels usuaris de cara a fer evolucionar el nostre 

programa mitjançant noves actualitzacions. Aquestes tasques seran dirigides 

pel director executiu (CEO) i el director de tecnologia (CTO), i portades a terme 

per ells mateixos. A partir del segon any ja no hi haurà les dues parelles de 

becaris per ajudar-los, però el fet de tenir el programa ja desenvolupat i només 

requerir actualitzacions farà que hi hagi menys volum de feina. A més, l’entrada 

del secretari permetrà que els quatre directors puguin delegar les feines més 

rutinàries de paperassa i tenir algú que els hi porti i organitzi l’agenda laboral. 

 

 

6.3.1.1 Avaluació: 

 

A partir del moment en què comencem a tenir assessories com a clients, 

rebrem feedback de l’experiència dels usuaris amb el software de dues formes 

diferents. En el primer ús, el programa sol·licitarà l’autorització de l’usuari per 

tal de trackejar els seus moviments a través de la interfície i enviar-nos 

aquesta informació amb el seu vistiplau. El segon mètode per captar feedback 

serà a través de formularis curts que s’enviaran periòdicament als usuaris 

perquè aquests els responguin de manera voluntària. El primer s’enviarà al cap 

d’un mes per, en cas d’haver-hi algun problema o falta de claredat a la interfície 

generalitzat, detectar-ho l’abans possible. Després s’enviaran cada 6 mesos 

per evitar suposar una molèstia, tot i que respondre’ls serà opcional. Hi haurà 

dos models de formulari, un per les assessories i l’altre pels clients d’aquestes; 

ja que com hem explicat en punts anteriors aquests dos perfils d’usuaris tindran 

diferents interfícies i funcionalitats i, per tant, s’han d’analitzar per separat.  

 

Paral·lelament a aquestes analítiques dels moviments dels usuaris a través de 

la interfície i de les seves impressions plasmades als formularis, caldrà estar 

atents a les innovacions externes que puguin sorgir dins el sector. Tant des del 
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punt de vista tecnològic com des del punt de vista comptable. Assistint als 

esdeveniments organitzats pel Col·legi d’Economistes de Catalunya 

mantindrem contacte amb els despatxos professionals propers del sector, 

potencials clients nostres, i estarem al dia de les novetats que hi pugui haver 

en relació a la digitalització de la comptabilitat; fent-hi també la nostra 

aportació. Participant al Mobile World Congress i a l’OpenExpo veurem les 

innovacions de caràcter tecnològic en l’àmbit de mòbils, de sistemes de 

planificació de recursos empresarials (ERP) i de gestió de relació amb els 

clients (CRM). Aquests dos esdeveniments ens seran molt útils de cara a la 

versió per a mòbils del nostre web-service i per a la millora del software en 

general. L’objectiu és estar sempre al dia i actualitzar-nos per no quedar enrere 

en un sector que evoluciona constant i ràpidament.  

 

 

6.3.1.2 Evolució: 

 

Un cop recollit tot el feedback a través del tracking i els formularis, caldrà 

processar tota aquesta informació per a determinar si cal una actualització de 

la interfície del programa. Aquests canvis estaran enfocats a millorar la claredat 

de les funcionalitats disponibles del software per a fer més fàcil als usuaris 

treballar a través d’aquesta. Com hem dit, al primer mes des de l’entrada al 

mercat es faria una actualització en cas de detectar problemes rellevants i 

generalitzats en l’entesa d’algunes de les funcionalitats. A partir d’aleshores, tot 

i que el processament del feedback serà constant i els formularis seran enviats 

cada 6 mesos, procurarem fer actualitzacions de la interfície només un cop 

l’any. Es tracta d’evitar realitzar canvis a mitges de l’exercici anual que puguin 

suposar un contratemps si els usuaris ja s’han avesat a treballar d’una certa 

forma. Mirarem de fer coincidir aquests canvis d’interfície amb els inevitables 

canvis que s’hauran de portar a terme a finals de cada any, a causa de les 

modificacions de la legislació comptable de l’estat. D’aquesta forma, les 

modificacions coincidiran amb el final de l’exercici anual; de manera que els 

nostres usuaris treballaran amb la mateixa interfície al llarg d’un mateix curs. 

Les modificacions més estructurals del software es faran d’acord amb les 

innovacions detectades en el sector que creguem que sigui adient incorporar-

les al nostre producte. També les farem coincidir amb l’actualització anual al 

final de cada exercici. Així doncs, per evitar problemes de sincronització i 

pèrdues d’informació, a finals de cada any el programa mostrarà l’avís als 

usuaris de què requereix ser actualitzat; advertint-lo que ningú podrà estar 

treballant durant el transcurs d’aquest procés. Demanarà autorització per tirar-

la endavant i donarà la possibilitat de planificar-la per quan li sigui més adient a 

cada assessoria. Com que els clients de les assessories només tenen drets de 

lectura de la informació, no suposen cap possible problema de pèrdua 

d’informació. 
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6.3.2 Publicitat: 

 

Durant i posteriorment al desenvolupament del producte, caldrà portar a terme 

una sèrie d’accions de comunicació concretes que ens permetin assolir els 

objectius de clientela que tenim fixats per cada any. Aquestes seran realitzades 

pel director de comunicació (Dircom), amb l’ajut de la resta de la plantilla en 

alguns punts.  

 

Un cop passats els primers 3 mesos i amb el disseny del producte acabat, 

organitzarem un esdeveniment amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya 

(CEC) amb seu a Barcelona per fer la primera presa de contacte i presentar-

nos als despatxos professionals del nostre entorn. Es tractarà de mostrar el 

nostre projecte de software comptable i de gestió d’impostos fent èmfasi en els 

factors més innovadors i distintius d’aquest; que són la integració de les 

funcionalitats en un sol producte, la comptabilitat online, i la focalització en la 

relació client-assessoria. Per aprofitar al màxim l’esdeveniment prendrem les 

dades de totes les assessories que puguem per tal de, més endavant, portar a 

terme reunions més reduïdes amb els despatxos professionals més interessats. 

Calculem que el cost d’aquest esdeveniment serà d’uns 6.000 euros. A part 

d’aquest esdeveniment organitzat per nosaltres, des d’aquest moment 

assistirem a tots els esdeveniments amb seu propera organitzats pel CEC per 

estar al dia i per mantenir i fer nous contactes. 

 

També en acabar el primer trimestre serà quan crearem el web 

“www.gestioco3.cat” i obrirem comptes a les xarxes socials Linkedin, Google+, 

Twitter i Facebook. A Linkedin volem ser visibles professionalment per la nostra 

llista de contactes, i procurarem entrar a tots els cercles de caire econòmic i 

comptable. Hi publicarem la nostra activitat més rellevant: característiques de 

les funcionalitats ofertes pel nostre producte, avenços del nostre projecte, 

millores que pretenem introduir en la gestió dels despatxos professionals, i 

estudis d’interès que utilitzarem per dur a terme màrqueting inbound. En total 

seran dues publicacions a la setmana que coincidiran amb les mateixes que 

publicarem a Facebook, lloc on les promourem pagant cinc euros per cada una 

amb l’objectiu de què arribin a més usuaris. A Twitter farem dues publicacions 

al dia relacionades amb el nostre projecte, el sector comptable, el legislatiu o el 

tecnològic; tot informació seriosa però amb un to informal. També caldrà estar 

atents a dies especials del calendari per fer-hi menció en totes les xarxes. A 

Google+ publicarem el mateix que a Facebook i Linkedin, no esperem obtenir 

gaire resposta però és de gran utilitat per tal d’obtenir una millor indexació de 

les pàgines del nostre web al cercador de Google. A més, destinarem 50 euros 

mensuals per millorar encara més aquesta indexació. Els esmentats estudis 

per realitzar màrqueting inbound seran compartits a totes les xarxes; es tracta 

de desenvolupar articles d’interès pels despatxos professionals i penjar-los al 



 

73 

 

nostre web, però de manera que només es tingui accés complet i de 

descàrrega si es proporciona el correu electrònic. Aquesta tasca que portaran a 

terme el CFO per l’aspecte tècnic i el Dircom pel SEO i les paraules clau. 

D’aquesta manera mirarem d’obtenir contactes als quals informar-los del nostre 

producte i convertir-los en futurs clients. L’objectiu és escriure un estudi 

d’aquest caràcter un cop al mes. Tota aquesta activitat a les xarxes serà 

constant des del moment en què creem el web i els comptes; i amb la promoció 

de 5 euros de les dues publicacions setmanals a Facebook i els 50 mensuals 

destinats a millorar la indexació de les pàgines a Google surt un cost total de 

100 euros mensuals. 

 

L’últim trimestre farem una campanya publicitària a la revista “Capgròs”, que 

és distribuïda setmanalment per Mataró i el Maresme en general, i al diari “El 

Punt Avui”, que distribueix els seus anuncis per zones. Durant aquests 3 

mesos publicarem 12 anuncis a les pàgines d’entremig del Capgròs, un per 

cada setmana, de mida d’un terç de pàgina i situats al peu d’aquesta. Pel que 

fa al diari El Punt Avui, hi publicarem 24 anuncis de mida reduïda a la portada, 

un cada dissabte i diumenge d’aquests tres mesos. Els costos d’aquestes 

campanyes seran de 1.000 i 1.200  euros respectivament. L’objectiu és 

anunciar que a inicis de l’any següent estarà disponible el nostre software, 

mostrar-ne els avantatges competitius, i provocar l’interès d’assessories de 

l’entorn de manera que contactin amb nosaltres. 

 

També durant l’últim trimestre realitzarem reunions més reduïdes amb les 

assessories interessades per lligar-les com a clients de cara l’inici de l’exercici 

següent. Aquests contactes els haurem aconseguit a través de l’esdeveniment 

organitzat amb el CEC, del màrqueting inbound a les xarxes socials, de les 

campanyes publicitàries a El Punt Avui i al Capgròs, i de la tasca 

desenvolupada per director de comunicació.  

 

L'objectiu de totes aquestes tasques de publicitat i accions de comunicació del 

primer any és assolir el nombre de 20 assessories lligades com a futures 

clientes; les quals incorporaran el nostre software en el seu model de negoci a 

partir de l'inici del segon any, data en què iniciarem l'activitat. 

 

 

6.4 Cronograma 

 

Com hem explicat, el primer any estarà completament dedicat al 

desenvolupament del software; amb l’objectiu de què aquest pugui ser 

comercialitzat a l’inici del segon any. Paral·lelament a aquest 

desenvolupament, es faran les tasques de publicitat esmentades amb l’objectiu 

d’assolir 20 assessories que comencin a utilitzar el nostre producte en el 

moment de la nostra entrada al mercat. A partir d’aquesta entrada, continuaran 
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els mètodes de publicitat per assolir els objectius del segon any; els quals ja 

incorporaran la cerca de clients amb només servei en línia. 

 

 

1r any 2n any 3r any 4t any 5è any 

Desenvolupament Manteniment i 
creixement 

Manteniment i 
creixement 

Manteniment i 
creixement 

Manteniment i 
creixement 

Aconseguir lligar 
20 despatxos 

professionals de 
l’entorn com a 

clients de cara a 
l'inici de l'activitat 

al segon any 

Arribar a les 30 
assessories de 
l’entorn i a 10 
amb només 

servei en línia 

Arribar a les 40 
assessories de 

l’entorn i a 30 en 
línia 

Arribar a les 50 
assessories de 

l’entorn i a 50 en 
línia 

Mantenir les 50 
assessories de 

l’entorn i 
incrementar les 

en línia 

Figura 33: Desglossament objectius clientela per anys 

 

 
Figura 34: Desglossament desenvolupament software 
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Com podem apreciar, aquest és el cronograma de les accions que durem a 

terme al llarg del primer any per al desenvolupament del software. A partir del 

segon any seguirem fent les tasques situades al punt d’entrada al mercat del 

cronograma per desenvolupar la deguda actualització al final de cada any. A 

continuació mostrarem el gràfic temporal dels mètodes de publicitat que 

realitzarem, també durant el primer any, per assolir l’objectiu d’iniciar la nostra 

activitat amb 20 despatxos professionals com a clients: 

 

 
Figura 35: Desglossament accions publicitàries 

 

Des de l’inici del segon any i fins a finals del quart seguirem desenvolupant les 

accions de comunicació de les dues columnes de tasques de la dreta del 

cronograma. A partir del cinquè any deixarem de fer publicitat a “El Punt Avui” i 

al “Capgròs”, ja que no tindrem com a objectiu principal augmentar la clientela 

d’assessories de l’entorn. També intensificarem la cerca de clients amb servei 

només online per tal d’eixamplar el nostre negoci sense necessitar més 

personal. Seguirem assistint als esdeveniments organitzats pel CEC, però ja 

només amb l’objectiu de mantenir el contacte proper amb la clientela de 

l’entorn i d’estar al dia de canvis en el sector de cara a futures actualitzacions 

del software.  
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7- RECURSOS HUMANS 

 

 

En aquest punt descriurem l’estructura organitzativa dels recursos humans 

necessaris per dur a terme el desenvolupament, l’entrada al mercat, el 

manteniment i el creixement d’aquest producte. Començarem mostrant un 

organigrama amb les persones implicades i després explicarem els seus llocs 

de treball i les tasques que els ocuparan. Definirem els mètodes de selecció i 

contractació que emprarem per trobar les persones adequades per cada lloc, i 

acabarem explicant la política salarial que seguirem. 

 

 

7.1 Organigrama 

 

Iniciaran l’activitat emprenedora un total de nou persones, entre els quals hi 

haurà tres propietaris (el director executiu, el director de tecnologia i el director 

financer) i sis treballadors (4 becaris informàtics, el director de comunicació i el 

secretari). 

  

 

 
Figura 36: Organigrama 
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7.2 Llocs de treball 
 

El director executiu (CEO) és el cap de l’empresa i és qui té l’última paraula a 

l’hora de prendre totes les decisions que afecten el negoci. Juntament amb el 

director de tecnologia (CTO) són els encarregats de dirigir tot l’aspecte 

informàtic del software de comptabilitat i gestió d’impostos. Han de 

desenvolupar el programa, l’aplicació i el portal web; de manera que compleixin 

amb tots els requeriments especificats. Per fer-ho, comptaran amb l’ajuda de 

quatre becaris informàtics que han d’estar a la seva disposició per dur a 

terme totes les tasques més mecàniques i feixugues del desenvolupament i 

programació del software.  

 

Tant el CEO com el CTO estaran en constant contacte amb el director de 

finances (CFO), el qual els ha de donar totes les directrius necessàries per a la 

correcta programació de les funcionalitats comptables i de gestió d’impostos 

del software a desenvolupar. A més, el CFO també ha d’encarregar-se de la 

gestió financera de l’empresa.  

 

Tot i que, com hem comentat, el CEO té l’última paraula pel que fa a la presa 

de decisions, seran els tres propietaris (el CEO, el CTO i el CFO) els qui 

prendran conjuntament les decisions més importants sobre l’empresa. 

 

El director de comunicació és l’encarregat de donar a conèixer el producte 

entre els nostres potencials clients, d’aconseguir-ne, de proveir una bona 

imatge i de crear i dirigir tots els comptes de la marca a les xarxes socials. Ha 

d’organitzar tots els esdeveniments que vol convocar l’empresa per fer 

contactes i escollir quins són profitosos per assistir-hi. Ha d’aconseguir omplir 

els 4 espais de publicitat de la web i aplicació. I, finalment, també ha de 

mantenir permanent contacte amb el CEO i el CTO per assessorar-los en el 

disseny de totes les interfícies del software. 

 

El secretari estarà sempre al dia del calendari dels quatre directors per 

quadrar els seus horaris i reunions amb els clients o col·laboradors. És 

l’encarregat de gestionar la paperassa del dia a dia i d’atendre totes les 

trucades per a després, si s’escau, passar-les al director adient.  

 

 

7.3 Selecció i contractació 

 

Perquè cada membre de l’organigrama pugui desenvolupar amb èxit les 

tasques que li corresponen ha de tenir una sèrie d’aptituds i coneixements. A 
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continuació descriurem els requeriments que creiem necessaris per ocupar 

cadascun dels llocs de treball.  

 

 

Director executiu (CEO):  

 

● Enginyer informàtic 

● Experiència en direcció i coordinació de projectes. 

● Capacitat i experiència treballant en grups de desenvolupadors de 

software. 

● Alt nivell de coneixement de programació en: 

○ HTML5 

○ CSS 

○ PHP 

○ JSON 

○ MySQL 

○ SQLite 

○ Java 

○ Android 

○ iOS 

● Especialitzat en direcció i administració d’empreses 

 

 

Director Tecnològic (CTO): 

 

● Enginyer informàtic 

● Capacitat i experiència treballant en grups de desenvolupadors de 

software 

● Alt nivell de coneixement de programació en: 

○ HTML5 

○ CSS 

○ PHP 

○ JSON 

○ MySQL 

○ SQLite 

○ Java 

○ Android 

○ iOS 

 

 

Director financer (CFO): 

 

● Economista 

● Alt nivell de coneixement i experiència en gestió financera: 
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○ Direcció de comptabilitat 

○ Control de costos 

○ Recursos humans 

○ Dret mercantil 

● Expert en assessorament comptable i fiscal: 

○ Especialista en la normativa tributària 

○ Coneixement del programari habitual de l’assessorament  

 

 

Director de comunicació: 

 

● Publicista 

● Experiència en plans estratègics de comunicació 

○ Experiència en plans de màrqueting i desenvolupament comercial 

○ Capacitat de desenvolupament d’estratègies de branding 

○ Capacitat de desenvolupar tasques de relacions públiques 

○ Aptituds per desenvolupar tasques de CRM 

○ Coneixements en comunicació digital 

● Capacitat d’optimització del consum intuïtiu i d’usabilitat d’interfícies 

gràfiques 

 

 

Secretari: 

 

● Bon nivell de comunicació i claredat verbal i escrita 

● Experiència tractant amb públic 

● Capacitat d’organització 

● Màxim nivell d’atenció 

● Domini de l’ofimàtica: 

○ Fulls de càlcul 

○ Documentació 

○ Presentacions 

○ Correu electrònic 

● Correcte i discret 

 

 

Becaris informàtics: 

 

● Estudiants d’enginyeria informàtica 

● Coneixements bàsics de programació en alguns dels següents 

llenguatges: * 

○ HTML5 

○ CSS 

○ PHP 
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○ JSON 

○ MySQL 

○ SQLite 

○ Java 

○ Android 

○ iOS 

● Voluntat d’aprendre 

 

*En ser 4 els becaris que es buscaran, cal que entre ells es complementin pel 

que fa al coneixement dels llenguatges de programació que s’utilitzaran per al 

desenvolupament del software; de manera que se’ls hi pugui assignar totes les 

tasques equitativament. 

 

 

Els 3 propietaris (CEO, CTO i CFO) són els que iniciaran l’empresa i el procés 

de selecció de la resta de personal. Primer de tot es buscaran candidats per 

cada lloc de treball i a continuació es realitzaran les entrevistes per tal de 

comprovar el seu nivell de coneixement i les seves aptituds. 

 

El lloc de director de comunicació és el més important de tots els que cal 

seleccionar, ell és qui tindrà la responsabilitat de crear una bona imatge per la 

marca i de fer créixer el nombre de clients de l’empresa. Es buscaran els 

candidats a les xarxes socials de treball d’InfoJobs i de Linked in, i ens 

ajudarem d’empreses de selecció de personal també durant les entrevistes. 

Invertirem diners en la cerca del millor candidat a director de comunicació 

d’entre els que compleixin amb tots els nostres requeriments, ja que haurà de 

ser un dels pilars de l’empresa. En cas de no tenir les coses clares sobre quin 

candidat escollir, iniciarem un període de prova d’un mes amb els candidats 

entre els quals dubtem per acabar-nos de decidir.  

 

Per a la cerca del lloc de secretari també buscarem candidats a les xarxes 

socials de treball d’InfoJobs i de Linked in, així com en borses de treball 

universitàries. Ens encarregarem únicament nosaltres del procés de selecció 

fins a arribar a un acord entre els 3 propietaris sobre qui és el candidat que 

compleix millor amb tots els requisits, anteriorment explicats, que sol·licitem pel 

lloc de secretari. 

 

Finalment, per a la cerca dels 4 becaris informàtics i aprofitant que durant el 

primer any, el del desenvolupament del software, treballarem en una de les 

oficines de lloguer del Tecnocampus de Mataró, s’utilitzaran els mètodes 

d’anunci existents per a realitzar convenis amb els estudiants d’allà. D’entre 

tots els candidats que es presentin, escollirem els 4 que complementin millor 

els seus coneixements; de manera que aquests abastin els llenguatges de 

programació que sol·licitem i que abans hem indicat. 
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Un cop escollits els membres de l’equip de treball, caldrà dotar-los d’una 

formació complementària que els ajudi a desenvolupar correctament les seves 

tasques. Per començar, els tres propietaris (CEO, CTO i CFO) faran una 

explicació completa a la resta de treballadors per acabar d’explicar amb detall 

totes les característiques del projecte i el producte presentades durant les 

entrevistes de feina. A partir d’aquí, s’explicaran les directrius de cada 

treballador per separat. 

 

El CEO i el CTO seran els encarregats de formar als becaris informàtics, 

avesant-los en els mètodes i directrius de treball del projecte, indicant-los les 

tasques a realitzar i explicant-los com i perquè es desenvolupen d’aquella 

forma. Aquesta serà una formació constant que es produirà ajudant a resoldre 

els seus dubtes i problemes del dia a dia; tot i que durant les primeres 

setmanes es farà un seguiment i una guia molt més intensa per així després 

poder deixar-los treballar amb més llibertat i solvència. 

 

El director de comunicació no necessita cap tipus de formació, però tindrà 

reunions habituals amb els 3 propietaris on se li explicaran amb més profunditat 

les seves tasques i es conversarà sobre els mètodes de comunicació i disseny 

de la marca, el producte i les seves interfícies. 

 

Per acabar, el secretari rebrà unes indicacions i directrius per part dels 3 

propietaris sobre la política de l’empresa i sobre com ha de ser el seu tracte 

amb els clients i proveïdors. Se li explicaran les tasques d’organització que ha 

de desenvolupar durant el dia a dia i com s’ha de comunicar amb els 4 

directors per portar-los l’agenda de treball. 

 

 

7.4 Política salarial 
 

Les retribucions salarials al personal evolucionaran amb el temps i aniran en 

funció dels objectius col·lectius de creixement assolits. A continuació 

mostrarem una taula de quines serien aquestes retribucions mensuals durant 

els 5 anys de previsió del pla de negoci si es complissin tots els objectius 

desitjats: 
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* 
Develop. Manteniment i creixement 

1r any 2n any 3r any 4t any 5è any 

CEO 1.200 € 1.200 € 1.800 € 2.500 € 2.800 € 

CTO 1.200 € 1.200 € 1.800 € 2.200 € 2.500 € 

CFO 1.200 € 1.200 € 1.800 € 2.200 € 2.500 € 

Dircom 1.200 € 1.500 € 1.800 € 2.200 € 2.500 € 

Secretari - 800 € 1.000 € 1.200 € 1.300 € 

Becaris 400x4 € - - - - 

Figura 37: Desglossament evolució sous 

*Cal afegir 310€ cada mes de la seguretat social de cadascun dels 3 socis, i un 

30% del sou de cada treballador també pel mateix motiu  

 

 

Els objectius a assolir per complir amb aquesta taula de retribucions tenen tots 

a veure amb la quantitat de clients assolida i són els següents: 

 

● Iniciar l’activitat, és a dir el segon any, amb almenys 20 assessories 

● Mantenir aquesta base de clients mitjançant el nostre servei proper 

● Iniciar el tercer any amb almenys 30 assessories de l’entorn i 10 

aconseguides a través d’internet amb només servei d’atenció online i 

telefònic 

● Iniciar el quart any amb almenys 40 assessories de l’entorn i 30 online 

● Iniciar el cinquè any amb almenys 50 assessories de l’entorn i 50 online 

 

 

Pel que fa a la distribució de beneficis entre els socis, tot anirà a reserves fins 

que no es recuperi la inversió inicial. Quan aquesta sigui recuperada, es 

destinarà un 30% a dividends (10% per cada soci) i 70% a reserves. 
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8- Aspectes legals 

 

 

En aquest punt explicarem el procés de creació i constitució legal de l’empresa 

i de la marca tot detallant-ne els costos. També parlarem sobre les 

actualitzacions del software en funció dels canvis de normatives legals i 

comptables, i de com es garanteix que aquest compleixi amb la llei de protecció 

de dades. 

 

 

8.1 Constitució legal 
 

El primer que cal fer per constituir l’empresa és dur 3 possibles noms al registre 

central de Madrid. És un procés que triga uns 15 dies i que té un cost que no 

arriba als vint euros. Els noms que portarem seran els següents i estaran 

disposats amb aquest ordre de prioritat: 

 

● Primera opció:  CO3 software comptable S.L. 

● Segona opció: CO3 informàtica comptable S.L. 

● Tercera opció: CO3 enginyeria comptable S.L. 

 

Com veiem, la forma jurídica de l’empresa serà la d’una Societat Limitada, que 

és la que ens permet obrir amb la mínima xifra legal de capital, 3.000€. A més, 

si el projecte fracassés no es podrien embargar els béns dels propietaris, 

només els de l’empresa. Com hem comentat en el punt anterior, els directors 

executiu, tecnològic i financer seran els 3 propietaris que constituiran 

l’empresa. Tots ells es faran administradors solidaris. Un notari és qui farà la 

gestió d’escriptura de la societat i qui l’inscriurà al registre mercantil, tot plegat 

té un cost de 1.000€. Durant aquesta gestió és quan es formaran els estatuts 

de l’empresa i es firmarà un acord de confidencialitat entre els socis que no 

permeti traspassar informació a altres empreses i que protegeixi el capital 

humà i l’intangible del projecte. Els estatuts seran els estàndard d’una Societat 

Limitada: Una majoria dels socis permet tirar endavant les gestions habituals 

(reinvertir, repartir beneficis, etc.), la totalitat dels socis és necessària per a 

afegir un nou soci a la societat, i si un soci decideix abandonar l’empresa els 

altres tenen prioritat a l’hora de comprar les participacions del soci sortint. 

 

 

8.2 Marca 

 

En els 5 anys de previsió d’aquest pla de negoci només es posarà a la venda 

un sol producte, el CO3. Aquest serà el nom de la marca que s’haurà de donar 

d’alta a la Oficina Española de Patentes y Marcas per tal de què quedi 
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protegida. També caldrà donar-hi d’alta el logo que hem vist al pla de 

màrqueting. 

 
Figura 38: Logo CO3 

 

 

8.3 Canvis legislatius i protecció de dades: 

 

El programa CO3 haurà de ser periòdicament actualitzat en funció dels canvis 

de normatives comptables i de gestió d’impostos que es produeixin a l’Estat 

Espanyol.  

 

La legislació fiscal d’Espanya està sotmesa a modificacions que dicta el govern 

en funció de la seva política fiscal i a les directrius de la Unió Europea. El 

principal canvi es sol produir amb l’aprovació dels pressupostos i les lleis 

d’acompanyament, que en funció de la dinàmica política acostuma a realitzar-

se a finals de cada any. La normativa fiscal es desenvolupa per mitjà de lleis, 

decrets llei i ordres ministerials que es publiquen al butlletí oficial de l’Estat 

(BOE). També a través d’aquesta normativa s’hi publiquen els camps i el 

format que han de complir els diferents models d’impresos d’impostos. Per tant, 

cal estar atents a la publicació diària del BOE i als moments d’aprovació dels 

pressupostos per, en base aquests dos factors, portar a terme l’actualització 

legislativa adient pel nostre software. 

 

Pel que fa a les modificacions del programa necessàries per a una bona 

actualització del camp comptable d’aquest, cal estar atent a les publicacions 

del Butlletí Oficial de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes 

(BOICAC). Tot i que s’ha de tenir en compte que la publicació del pla general 

de comptabilitat i les seves modificacions són potestat governamental i també 

es publiquen al BOE. 

 

Per acabar, també cal complir amb les normatives de la llei de protecció de 

dades vigent. Aquesta obliga al software a passar la corresponent auditoria 

informàtica per assegurar que les dades acumulades de les empreses i 

despatxos professionals estan degudament protegides. També a través del 
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BOE serem informats de possibles canvis en la normativa d’aquesta llei de 

protecció de dades. 
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9- Viabilitat econòmica i financera 

 

 

En aquest punt explicarem tots els fonaments econòmics del projecte. Com ens 

finançarem, quins costos tenen tot el material i recursos humans que 

necessitem, quines són les nostres previsions d’ingressos i quan calculem que 

començarem a tenir beneficis. Totes aquestes previsions són a 5 anys vista; 

tenint en compte que el primer és de desenvolupament i els altres 4 de 

creixement. 

 

 

9.1 Pla d’inversions 

 

En la següent taula podem veure desglossada la inversió inicial que farem per 

tirar endavant aquest projecte. Tenim 1.000€ de constitució de l’empresa, els 

quals situarem a despeses no amortitzables. A les inversions materials hi 

trobem la suma de tot el mobiliari i la de tots els equips de procés d’informació 

que hem vist al pla d’operacions. La fiança a llarg termini és la de 480€ del 

local. Finalment, les aplicacions informàtiques representen tot l’esforç dedicat al 

desenvolupament del software que volem distribuir. El valor d’aquest ve 

determinat pel subministrament dels AWS del primer any, el preu de penjar 

l’aplicació, els 400€ destinats als tests d’usabilitat, el 80% del lloguer anual del 

local, el 80% del sou i la seguretat social del CEO, el 100% del CTO, el 50% 

del CFO, el 20% del dircom, i el 100% dels becaris. Aquests últims no tenen 

seguretat social perquè estaran fent pràctiques curriculars. 

 

PLA D’INVERSIONS PRIMER ANY 

Despeses (no amortitzables) 1.000,00 € 

Despeses de constitució 1.000,00 € 

Inversions immaterials 69.767,00 € 

Aplicacions informàtiques 69.767,00 € 

Inversions materials 7.759,00 € 

Mobiliari 3.310,00 € 

Equips procés informació 4.449,00 € 

Fiances i dipòsits a llarg termini 480,00 € 

Fiances a llarg termini 480,00 € 

Total inversions 79.006,00 € 

Figura 39: Pla d'inversions 
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9.2 Pla de finançament 
 

Per finançar la inversió inicial que pretenem fer tindrem dues fonts. La primera 

és el capital social de l’empresa, que com hem vist a l’apartat d’aspectes legals 

seran 3.000€, el mínim requerit. La segona es tracta d’un préstec de 130.000 

euros, el qual sol·licitarem amb una carència de dos anys i amb un termini total 

de sis. Com podem comprovar mirant la taula anterior, només dedicarem 

79.006€ a inversió; la resta és per dotar de tresoreria l’empresa fins a 

començar a obtenir ingressos. A més, dediquem 68.878,36€ a pures despeses. 

 

PLA DE FINANÇAMENT PRIMER ANY 

Recursos propis 3.000,00 € 

Capital social 3.000,00 € 

Recursos aliens 130.000,00 € 

Préstec 130.000,00 € 

Total finançament 133.000,00 € 

Figura 40: Pla de finançament 

 

9.3 Tresoreria 

 

En la següent taula podrem veure l’estat de la tresoreria desglossada en els 5 

anys de previsió d’aquest pla de negoci. Les factures cobrades representen les 

vendes de programa realitzades aquell any, sumat al manteniment mensual 

total cobrat per cada assessoria, i sumat als guanys per publicitat al web i app; 

tot multiplicat per 1,21 per tal d’afegir-hi l’IVA. Les compres només les veiem el 

primer any i representen els diners destinats als tests d’usabilitat més el cost de 

penjar l’aplicació en les seves dues versions. Tot també afegint-hi l’IVA. Els 

subministraments són els costos anuals, amb IVA, dels Amazon Web Services. 

Recordem que l’electricitat i les dades vénen incloses en el lloguer del local. En 

els treballs realitzats per altres només hi trobem la despesa de constitució de 

l’empresa feta el primer any també amb el seu IVA. La publicitat és l’explicada 

al pla d’operacions i el pagament d’inversions dels actius són l’immobiliari i els 

equips de procés d’informació. Els interessos del préstec van en relació a la 

quantitat d’aquest que queda per pagar; i els impostos de valor afegit i de 

societats en funció de les compres i les vendes, i dels beneficis tenint en 

compte les pèrdues dels anys anteriors respectivament.  

 

 

 



 

91 

 

PLA FINANCER Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 

Ingressos 
     

Capital social 
3.000,00 €     

Factures cobrades 
 120.864,48 € 203.976,96 € 338.809,68 € 459.122,40 € 

Préstecs 
130.000,00 €     

Total ingressos (A) 
133.000,00 € 120.864,48 € 203.976,96 € 338.809,68 € 459.122,40 € 

Pagaments 
     

Compres 
623,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Despeses de personal 
76.800,00 € 70.800,00 € 98.400,00 € 123.600,00 € 139.200,00 € 

Lloguers 
6.969,60 € 6.969,60 € 6.969,60 € 6.969,60 € 6.969,60 € 

Subministraments 
29,04 € 363,00 € 638,88 € 827,64 € 972,84 € 

Treballs realitzats per altres 
1.210,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Relacions públiques i publicitat 
11.374,00 € 4.114,00 € 4.114,00 € 4.114,00 € 1.452,00 € 

Altres despeses corrents 
480,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Devolució de préstecs 
0,00 € 0,00 € 32.500,00 € 32.500,00 € 32.500,00 € 

Pagament interessos préstecs 
5.200,00 € 5.200,00 € 5.200,00 € 3.900,00 € 2.600,00 € 

Pagament d’inversions dels actius 
9.388,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Seguretat social 
15.480,00 € 19.800,00 € 21.960,00 € 24.480,00 € 26.280,00 € 

Impost sobre el Valor Afegit 
0,00 € 13.853,70 € 33.366,48 € 56.734,44 € 78.051,96 € 

Impost sobre societats 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.928,20 € 

Total pagaments (B) 
127.554,18 € 121.100,30 € 203.148,96 € 253.125,68 € 291.954,60 € 
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Resultat financer (A - B) 
5.445,82 € -235,82 € 828,00 € 85.684,00 € 167.167,80 € 

Resultat financer acumulat 
5.445,82 € 5.210,00 € 6.038,00 € 91.722,00 € 258.889,80 € 

Figura 41: Pla financer cinc primers anys 

 

Per desglossar una mica més la informació veurem el primer any distribuït per 

mesos. Si es vol veure tot amb més detall, al full d'Excel adjunt al treball podem 

verificar l'origen de totes les xifres. 

 

 

PLA FINANCER (1r any) Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Ingressos 
      

Capital social 
3.000,00 €      

Factures cobrades 
      

Préstecs 
130.000,00 €      

Total ingressos (A) 
133.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Pagaments 
      

Compres 
      

Despeses de personal 
6.400,00 € 6.400,00 € 6.400,00 € 6.400,00 € 6.400,00 € 6.400,00 € 

Lloguers 
580,80 € 580,80 € 580,80 € 580,80 € 580,80 € 580,80 € 

Subministraments 
2,42 € 2,42 € 2,42 € 2,42 € 2,42 € 2,42 € 

Treballs realitzats per altres 
1.210,00 €      

Relacions públiques i publicitat 
   7.744,00 € 121,00 € 121,00 € 

Altres despeses corrents 
480,00 €      

Devolució de préstecs 
      

Pagament d’interessos dels 
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préstecs 

Pagament d’inversions dels 
actius 9.388,39 €      

Seguretat social 
1.290,00 € 1.290,00 € 1.290,00 € 1.290,00 € 1.290,00 € 1.290,00 € 

Impost sobre el Valor Afegit 
      

Impost de Societats 
      

Total pagaments (B) 
19.351,61 € 8.273,22 € 8.273,22 € 16.017,22 € 8.394,22 € 8.394,22 € 

Resultat financer (A - B) 
113.648,39 € -8.273,22 € -8.273,22 € -16.017,22 € -8.394,22 € -8.394,22 € 

Resultat financer acumulat 
113.648,39 € 105.375,17 € 97.101,95 € 81.084,73 € 72.690,51 € 64.296,29 € 

Figura 42: Pla financer desglossament per mesos (Gener-Juny) 

 

 

PLA FINANCER (1r any) Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. 

Ingressos 
      

Capital social 
      

Factures cobrades 
      

Préstecs 
      

Total ingressos (A) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Pagaments 
      

Compres 
   484,00 €  139,15 € 

Despeses de personal 
6.400,00 € 6.400,00 € 6.400,00 € 6.400,00 € 6.400,00 € 6.400,00 € 

Lloguers 
580,80 € 580,80 € 580,80 € 580,80 € 580,80 € 580,80 € 

Subministraments 
2,42 € 2,42 € 2,42 € 2,42 € 2,42 € 2,42 € 
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Treballs realitzats per altres 
      

Relacions públiques i publicitat 
121,00 € 121,00 € 121,00 € 1.008,33 € 1.008,33 € 1.008,34 € 

Altres despeses corrents 
      

Devolució de préstecs 
      

Pagament d’interessos dels 
préstecs      5.200,00 € 

Pagament d’inversions dels 
actius       

Seguretat social 
1.290,00 € 1.290,00 € 1.290,00 € 1.290,00 € 1.290,00 € 1.290,00 € 

Impost sobre el Valor Afegit 
      

Impost de Societats 
      

Total pagaments (B) 
8.394,22 € 8.394,22 € 8.394,22 € 9.765,55 € 9.281,55 € 14.620,71 € 

Resultat financer (A - B) 
-8.394,22 € -8.394,22 € -8.394,22 € -9.765,55 € -9.281,55 € -14.620,71 € 

Resultat financer acumulat 
55.902,07 € 47.507,85 € 39.113,63 € 29.348,08 € 20.066,53 € 5.445,82 € 

Figura 43: Pla financer desglossament per mesos (Juliol-Desembre) 

 

 

 

9.4 Compte de resultats 

 

En la següent taula observarem la viabilitat del projecte reflectida al seu compte 

de resultats. Veurem totes les despeses suportades i tots els ingressos 

generats desglossats en els cinc anys de previsió del pla de negoci. Com es 

pot apreciar no tenim vendes fins al segon any, ja que el primer és només de 

desenvolupament. Aquestes vendes segueixen la previsió de clients 

especificada al pla d’operacions. Les amortitzacions són de l’immobiliari, dels 

equips de procés d’informació i de les aplicacions informàtiques. Recordem que 

l’aplicació informàtica era tots els factors i tot l’esforç dedicat al 

desenvolupament del producte a distribuir. 
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PLA ECONÒMIC Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 

Ingressos 
     

(+) Vendes 
0,00 € 99.888,00 € 168.576,00 € 280.008,00 € 379.440,00 € 

Total ingressos (A) 
0,00 € 99.888,00 € 168.576,00 € 280.008,00 € 379.440,00 € 

Despeses 
     

(+) Consums (B) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Marge brut (C = A - B) 
0,00 € 99.888,00 € 168.576,00 € 280.008,00 € 379.440,00 € 

Despeses estructura 
     

(+) Compres 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

(+) Personal (sou+quotes) 
27.660,00 € 90.600,00 € 120.360,00 € 148.080,00 € 165.480,00 € 

(+) Amortitzacions 
24.466,36 € 24.466,36 € 24.466,36 € 2.140,92 € 331,00 € 

(+) Lloguers 
1.152,00 € 5.760,00 € 5.760,00 € 5.760,00 € 5.760,00 € 

(+) Subministraments 
0,00 € 300,00 € 528,00 € 684,00 € 804,00 € 

(+) Treballs realitzats per altres 
1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

(+) Relacions públiques i publicitat 
9.400,00 € 3.400,00 € 3.400,00 € 3.400,00 € 1.200,00 € 

Total despeses estructura (D) 
63.678,36 € 124.526,36 € 154.514,36 € 160.064,92 € 173.575,00 € 

Resultat d’explotació (E = C- D) 
-63.678,36 € -24.638,36 € 14.061,64 € 119.943,08 € 205.865,00 € 

(+) Ingressos financers 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

(-) Despeses financeres 
5.200,00 € 5.200,00 € 5.200,00 € 3.900,00 € 2.600,00 € 

Resultat financer (F) 
-5.200,00 € -5.200,00 € -5.200,00 € -3.900,00 € -2.600,00 € 

Res. activitat ordinària(G = E+F) 
-68.878,36 € -29.838,36 € 8.861,64 € 116.043,08 € 203.265,00 € 
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Res. abans d’impostos(J = E - F) 
-58.478,36 € -19.438,36 € 19.261,64 € 123.843,08 € 208.465,00 € 

(-) Impost de societats (K) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.928,20 € 30.489,75 € 

Resultat del període = J - K 
-58.478,36 € -19.438,36 € 19.261,64 € 119.914,88 € 177.975,25 € 

Resultat acumulat 
-58.478,36 € -77.916,72 € -58.655,08 € 61.259,80 € 239.235,05 € 

Figura 44: Pla econòmic cinc primers anys 

 

A continuació podem veure el primer any desglossat per mesos. Com hem 

comentat abans, al full de càlcul adjunt al treball es poden veure totes les xifres 

amb més detall. 

 

 

PLA ECONÒMIC Gen Feb Març Abril Maig Juny 

Ingressos 
      

(+) Vendes 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total ingressos (A) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Despeses 
      

(+) Consums (B) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Marge brut (C = A - B) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Despeses estructura 
      

(+) Compres 
      

(+) Personal (sou+quotes) 
2.305,00 € 2.305,00 € 2.305,00 € 2.305,00 € 2.305,00 € 2.305,00 € 

(+) Amortitzacions 
2.038,86 € 2.038,86 € 2.038,86 € 2.038,86 € 2.038,86 € 2.038,86 € 

(+) Lloguers 
96,00 € 96,00 € 96,00 € 96,00 € 96,00 € 96,00 € 

(+) Subministraments 
      

(+) Treballs realitzats per altres 
1.000,00 €      
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(+) Relacions públiques i 
publicitat    6.400,00 € 100,00 € 100,00 € 

Total despeses estructura (D) 
5.439,86 € 4.439,86 € 4.439,86 € 10.839,86 € 4.539,86 € 4.539,86 € 

Resultat d’explotació  
(E = C- D) -5.439,86 € -4.439,86 € -4.439,86 € -10.839,86 € -4.539,86 € -4.539,86 € 

(+) Ingressos financers 
      

(-) Despeses financeres 
      

Resultat financer (F) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Res. activitat ordinària 

(G = E+F) -5.439,86 € -4.439,86 € -4.439,86 € -10.839,86 € -4.539,86 € -4.539,86 € 

Res. abans d’impostos 

(J = E - F) -5.439,86 € -4.439,86 € -4.439,86 € -10.839,86 € -4.539,86 € -4.539,86 € 

(-) Impost de societats (K) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Resultat del període = J - K 
-5.439,86 € -4.439,86 € -4.439,86 € -10.839,86 € -4.539,86 € -4.539,86 € 

Resultat acumulat 
-5.439,86 € -9.879,72 € -14.319,58 € -25.159,44 € -29.699,30 € -34.239,16 € 

Figura 45: Pla econòmic desglossament per mesos (Gener-Juny) 

 

PLA ECONÒMIC Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. 

Ingressos 
      

(+) Vendes 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total ingressos (A) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Despeses 
      

(+) Consums (B) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Marge brut (C = A - B) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Despeses estructura 
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(+) Compres 
      

(+) Personal (sou+quotes) 
2.305,00 € 2.305,00 € 2.305,00 € 2.305,00 € 2.305,00 € 2.305,00 € 

(+) Amortitzacions 
2.038,86 € 2.038,86 € 2.038,86 € 2.038,86 € 2.038,86 € 2.038,86 € 

(+) Lloguers 
96,00 € 96,00 € 96,00 € 96,00 € 96,00 € 96,00 € 

(+) Subministraments 
      

(+) Treballs realitzats per altres 
      

(+) Relacions públiques i   
publicitat 100,00 € 100,00 € 100,00 € 833,33 € 833,33 € 833,37 € 

Total despeses estructura (D) 
4.539,86 € 4.539,86 € 4.539,86 € 5.273,19 € 5.273,19 € 5.273,23 € 

Resultat d’explotació  
(E = C- D) -4.539,86 € -4.539,86 € -4.539,86 € -5.273,19 € -5.273,19 € -5.273,23 € 

(+) Ingressos financers 
      

(-) Despeses financeres 
     5.200,00 € 

Resultat financer (F) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -5.200,00 € 

Res. activitat ordinària 

(G = E+F) -4.539,86 € -4.539,86 € -4.539,86 € -5.273,19 € -5.273,19 € -10.473,23 € 

Res. abans d’impostos 

(J = E - F) -4.539,86 € -4.539,86 € -4.539,86 € -5.273,19 € -5.273,19 € -73,23 € 

(-) Impost de societats (K) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Resultat del període = J - K 
-4.539,86 € -4.539,86 € -4.539,86 € -5.273,19 € -5.273,19 € -73,23 € 

Resultat acumulat 
-38.779,02 € -43.318,88 € -47.858,74 € -53.131,94 € -58.405,13 € -58.478,36 € 

Figura 46: Pla econòmic desglossament per mesos (Juliol-Desembre) 
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9.5 Balanç 

 

Continuarem estudiant la solvència del projecte veient el seu patrimoni en els 

balanços dels cinc anys de previsió. 

 

Balanç de la situació Primer any 

Actiu 64.121,64 € 

Actiu no corrent 53.539,64 € 

Immobilitzat intangible 46.743,89 € 

Aplicacions informàtiques 69.767,00 € 

Amortització acumulada d’aplicacions informàtiques -23.023,11 € 

Immobilitzat material 6.315,75 € 

Mobiliari 3.310,00 € 

Amortització acumulada mobiliari -331,00 € 

Equips informàtics 4.449,00 € 

Amortització acumulada equips informàtics -1.112,25 € 

Inversions financeres a llarg plaç 480,00 € 

Fiança 480,00 € 

Actiu corrent 10.582,00 € 

Efectiu 5.445,82 € 

Banc 5.445,82 € 

Altres deutors 5.136,18 € 

Hisenda pública deutora d’IVA 5.136,18 € 
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Passiu 64.121,64 € 

Patrimoni net -65.878,36 € 

Fons propis -65.878,36 € 

Capital 
3.000,00 € 

Reserves 
0,00 € 

Pèrdues exercicis anteriors 
0,00 € 

Resultat exercici 
-68.878,36 € 

Passiu no corrent 
130.000,00 € 

Deutes a llarg plaç 
130.000,00 € 

Préstec banc 
130.000,00 € 

Passiu corrent 
0,00 € 

Deutes entitats de crèdit 
0,00 € 

Préstec banc 
0,00 € 

Altres creditors 
0,00 € 

Hisenda pública de creditors Impost de Societats 
0,00 € 

Figura 47: Balanç primer any 
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Balanç de la situació Segon any 

Actiu 
34.283,28 € 

Actiu no corrent 
29.073,28 € 

Immobilitzat intangible 
23.720,78 € 

Aplicacions informàtiques 
69.767,00 € 

Amortització acumulada d’aplicacions informàtiques 
-46.046,22 € 

Immobilitzat material 
4.872,50 € 

Mobiliari 
3.310,00 € 

Amortització acumulada mobiliari 
-662,00 € 

Equips informàtics 
4.449,00 € 

Amortització acumulada equips informàtics 
-2.224,50 € 

Inversions financeres a llarg plaç 
480,00 € 

Fiança 
480,00 € 

Actiu corrent 
5.210,00 € 

Efectiu 
5.210,00 € 

Banc 
5.210,00 € 

Altres deutors 
0,00 € 

Hisenda pública deutora d’IVA 
0,00 € 

Passiu 
34.283,28 € 

Patrimoni net 
-95.716,72 € 

Fons propis 
-95.716,72 € 



 

102 

 

Capital 
3.000,00 € 

Reserves 
0,00 € 

Pèrdues exercicis anteriors 
-68.878,36 € 

Resultat exercici 
-29.838,36 € 

Passiu no corrent 
97.500,00 € 

Deutes a llarg plaç 
97.500,00 € 

Préstec banc 
97.500,00 € 

Passiu corrent 
32.500,00 € 

Deutes entitats de crèdit 
32.500,00 € 

Préstec banc 
32.500,00 € 

Altres creditors 
0,00 € 

Hisenda pública de creditors Impost de Societats 
0,00 € 

Figura 48: Balanç segon any 

 

 

 

 

Balanç de la situació Tercer any 

Actiu 
10.644,92 € 

Actiu no corrent 
4.606,92 € 

Immobilitzat intangible 
697,67 € 

Aplicacions informàtiques 
69.767,00 € 

Amortització acumulada d’aplicacions informàtiques 
-69.069,33 € 

Immobilitzat material 
3.429,25 € 
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Mobiliari 
3.310,00 € 

Amortització acumulada mobiliari 
-993,00 € 

Equips informàtics 
4.449,00 € 

Amortització acumulada equips informàtics 
-3.336,75 € 

Inversions financeres a llarg plaç 
480,00 € 

Fiança 
480,00 € 

Actiu corrent 
6.038,00 € 

Efectiu 
6.038,00 € 

Banc 
6.038,00 € 

Altres deutors 
0,00 € 

Hisenda pública deutora d’IVA 
0,00 € 

Passiu 
10.644,92 € 

Patrimoni net 
-86.855,08 € 

Fons propis 
-86.855,08 € 

Capital 
3.000,00 € 

Reserves 
0,00 € 

Pèrdues exercicis anteriors 
-98.716,72 € 

Resultat exercici 
8.861,64 € 

Passiu no corrent 
65.000,00 € 

Deutes a llarg plaç 
65.000,00 € 

Préstec banc 
65.000,00 € 
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Passiu corrent 
32.500,00 € 

Deutes entitats de crèdit 
32.500,00 € 

Préstec banc 
32.500,00 € 

Altres creditors 
0,00 € 

Hisenda pública de creditors Impost de Societats 
0,00 € 

Figura 49: Balanç tercer any 

 

 

Balanç de la situació Quart any 

Actiu 
94.188,00 € 

Actiu no corrent 
2.466,00 € 

Immobilitzat intangible 
0,00 € 

Aplicacions informàtiques 
69.767,00 € 

Amortització acumulada d’aplicacions informàtiques 
-69.767,00 € 

Immobilitzat material 
1.986,00 € 

Mobiliari 
3.310,00 € 

Amortització acumulada mobiliari 
-1.324,00 € 

Equips informàtics 
4.449,00 € 

Amortització acumulada equips informàtics 
-4.449,00 € 

Inversions financeres a llarg plaç 
480,00 € 

Fiança 
480,00 € 

Actiu corrent 
91.722,00 € 
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Efectiu 
91.722,00 € 

Banc 
91.722,00 € 

Altres deutors 
0,00 € 

Hisenda pública deutora d’IVA 
0,00 € 

Passiu 
94.188,00 € 

Patrimoni net 
25.259,80 € 

Fons propis 
25.259,80 € 

Capital 
3.000,00 € 

Reserves 
0,00 € 

Pèrdues exercicis anteriors 
-89.855,08 € 

Resultat exercici 
112.114,88 € 

Passiu no corrent 
32.500,00 € 

Deutes a llarg plaç 
32.500,00 € 

Préstec banc 
32.500,00 € 

Passiu corrent 
36.428,20 € 

Deutes entitats de crèdit 
32.500,00 € 

Préstec banc 
32.500,00 € 

Altres creditors 
3.928,20 € 

Hisenda pública de creditors Impost de Societats 
3.928,20 € 

Figura 50: Balanç quart any 
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Balanç de la situació Cinquè any 

Actiu 
261.024,80 € 

Actiu no corrent 
2.135,00 € 

Immobilitzat intangible 
0,00 € 

Aplicacions informàtiques 
69.767,00 € 

Amortització acumulada d’aplicacions informàtiques 
-69.767,00 € 

Immobilitzat material 
1.655,00 € 

Mobiliari 
3.310,00 € 

Amortització acumulada mobiliari 
-1.655,00 € 

Equips informàtics 
4.449,00 € 

Amortització acumulada equips informàtics 
-4.449,00 € 

Inversions financeres a llarg plaç 
480,00 € 

Fiança 
480,00 € 

Actiu corrent 
258.889,80 € 

Efectiu 
258.889,80 € 

Banc 
258.889,80 € 

Altres deutors 
0,00 € 

Hisenda pública deutora d’IVA 
0,00 € 

Passiu 
261.024,80 € 

Patrimoni net 
198.035,05 € 

Fons propis 
198.035,05 € 
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Capital 
3.000,00 € 

Reserves 
22.259,80 € 

Pèrdues exercicis anteriors 
0,00 € 

Resultat exercici 
172.775,25 € 

Passiu no corrent 
0,00 € 

Deutes a llarg plaç 
0,00 € 

Préstec banc 
0,00 € 

Passiu corrent 
62.989,75 € 

Deutes entitats de crèdit 
32.500,00 € 

Préstec banc 
32.500,00 € 

Altres creditors 
30.489,75 € 

Hisenda pública de creditors Impost de Societats 
30.489,75 € 

Figura 51: Balanç cinquè any 
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9.6 Punt d’equilibri i previsió gràfica temporal 
 

A continuació mostrarem els gràfics de l’evolució de l’acumulat de la diferència 

entre els ingressos i les despeses, és a dir els beneficis, al llarg d’aquesta 

previsió. En primer lloc tenim el desglossament  per anys: 

 

 

 
Figura 52: Evolució gràfica temporal beneficis per anys 

 

 

Com es pot comprovar, al llarg del primer any només hi ha pèrdues, ja que 

aquest està totalment dedicat al desenvolupament del producte. A partir de 

l’inici del segon any, moment en què comencem a distribuir el software, és 

quan també arriben els primers ingressos. Aquests van augmentant i no és fins 

a finals del quart any que trobem el punt d’equilibri entre les despeses i els 

ingressos. Per a més exactitud, veurem el desglossament d’aquest acumulat 

per mesos: 
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Figura 53: Evolució gràfica temporal beneficis per mesos 

 

En aquesta evolució gràfica per mesos podem veure amb més detall com 

arriben els beneficis al llarg dels cinc anys de previsió. Com veiem, és al gener 

del segon any, amb les primeres vendes del software, que comencem a 

generar beneficis. Tot i això, aquests beneficis mensuals segueixen sent 

insuficients i seguim tenint pèrdues mensuals durant tot el segon any. Arribem 

al punt més elevat de pèrdues al desembre del mateix any. Un cop entrem al 

tercer any els ingressos i les despeses pràcticament s’equilibren, no obstant 

continuen havent-hi pèrdues mensuals que queden compensades pels 

ingressos de les vendes de software a l’inici de l’any. És en començar el quart 

any quan els ingressos mensuals comencen a superar les pèrdues i, per tant, 

es comença a recuperar la inversió. A l’agost d’aquest mateix any arribem al 

punt d’equilibri i passem de tenir pèrdues acumulades a tenir beneficis. 

 

A continuació veurem aquesta evolució gràfica temporal desglossada per 

mesos però sense l’acumulat, mostrant estrictament els beneficis o pèrdues 

d’aquell mes concret. D’aquesta manera podrem apreciar millor quan 

comencem a obtenir beneficis mensuals i quins factors fan que un mes difereixi 

més o menys dels altres: 
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Figura 54: Evolució gràfica temporal dels beneficis per mesos (sense acumular) 

 

En aquest desglossament per mesos on veiem estrictament el resultat de cada 

mes, podem apreciar una sèrie de pics al llarg de l’evolució dels beneficis. A 

l’inici de cada any a partir del segon, any en què comencem a vendre, veiem un 

pic d’ingressos que correspon a la compra del producte per part dels nous 

clients que empraran el nostre programa. A finals de tots els anys veiem un pic 

de despeses que correspon als interessos del préstec, el qual està a sis anys i, 

per tant, després de la previsió quedaria només un any de devolució i de 

pagament d’interessos. Un altre factor destacat que veiem al gràfic és el cost 

de l’esdeveniment que organitzem a l’abril del primer any amb el Col·legi 

d’Economistes de Catalunya, per tal de donar a conèixer el nostre producte i el 

nostre projecte a molts despatxos professionals del nostre target. Finalment, i 

poc apreciable al gràfic, els darrers tres mesos de cada any a excepció del 

cinquè, veiem una reducció mensual dels beneficis a causa de la publicitat que 

fem a la premsa escrita. 
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10- Anàlisi DAFO 

 

 

En aquest punt avaluarem les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del 

nostre projecte portant a terme l’anomenat anàlisi DAFO. Com veurem a 

continuació, els quatre factors esmentats es divideixen entre interns i externs. 

 

 

10.1 Anàlisi intern 

 

Els factors que engloben l’anàlisi intern són les fortaleses i les debilitats del 

nostre projecte en relació a la competència. 

 

 

10.1.1 Fortaleses: 

 

Els principals avantatges competitius que ens donen fortalesa respecte als 

altres productes són la comptabilitat en línia, i la integració en un sol 

software de tots els requeriments necessaris pels despatxos professionals per 

dur la comptabilitat d’empreses. La primera característica permet donar als 

clients de les assessories una sensació de confiança i proximitat cap a elles, tot 

gràcies al fet de tenir accés a les dades de la seva comptabilitat sempre i arreu 

a través d’internet. Aquestes sensacions vénen reforçades pel canal de 

comunicació que han de tenir els despatxos professionals amb cadascun dels 

seus clients. Amb el nostre programa volem focalitzar-nos en la relació client-

assessoria per tal de què aquests tinguin una sensació de major control de tot 

el que passa amb els seus impostos, amortitzacions, tresoreria i comptabilitat 

en general. La segona característica ens permet oferir un producte més acabat 

i clar. El fet que moltes empreses de la competència ofereixin cada requeriment 

de gestió comptable en un software separat i amb un preu i manteniment 

diferents, pot generar incertesa sobre el que realment és necessari, sobre quin 

preu costarà, i sobre com ajuntar aquests programes per treballar. Creiem que 

oferir un sol programa amb les seves funcionalitats, preu i manteniment clars 

generarà més confiança al client a l’hora d’escollir un producte amb el qual 

treballar. 

 

Per acabar, un altre punt que ens diferencia és la nostra política de guanys per 

la publicitat situada al web i a l’aplicació dels clients de les assessories. La 

meitat d’aquests beneficis aniran dirigits als despatxos professionals en 

proporció a la quantitat de clients seus que utilitzin aquest servei. D’aquesta 

manera, les assessories no només veuran el nostre producte com un servei, 

sinó també com un mètode per reduir despeses; i fomentaran l’ús del web i 

l’aplicació als seus clients. 
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10.1.2 Debilitats: 

 

Les principals debilitats i limitacions del nostre producte en relació als que 

trobem a la competència són la poca flexibilitat en oferir personalitzacions 

del software, i el fet de proveir únicament funcionalitats de comptabilitat i 

gestió d’impostos. 

 

Altres empreses de més magnitud tenen la capacitat d’oferir personalitzacions 

del seu producte que fan que aquest s’adapti millor a les necessitats 

específiques de cada client. Si bé és cert que aquestes modificacions de 

software són majoritàriament sol·licitades per assessories més grans que les 

del nostre target, és un fet que ens posa en desavantatge a l’hora d’obtenir 

clients amb requeriments més específics. En línia amb aquest handicap, el fet 

de només oferir funcionalitats de comptabilitat i de gestió d’impostos, fa que 

alguns despatxos professionals que es dediquin a oferir més serveis, com per 

exemple el jurídic o el de gestió de recursos humans, prefereixin escollir un 

producte de la competència. Encara que aquestes funcionalitats els hi vinguin 

igualment en softwares separats, confiaran en què hi haurà més compatibilitat 

amb programes de la mateixa companyia que no pas agafant el nostre 

programa per a la comptabilitat i gestió d’impostos, i un altre d’una altra 

companyia per a altres tasques. 

 

 

10.2 Anàlisi extern 

 

Els factors que engloben l’anàlisi extern són les oportunitats i les amenaces 

que existeixen dins el nostre entorn, i que exerceixen influència en les 

possibilitats d’assolir els objectius del nostre projecte. 

 

 

10.2.1 Oportunitats: 

 

Totes les assessories i despatxos professionals de gran magnitud disposen de 

programes punters i personalitzats per a les seves diferents tasques. En 

general, però, encara hi ha poca entrada de la tecnologia comptable en la 

major part dels despatxos mitjans i petits. Aquesta situació ens genera una 

oportunitat. Podem veure com cap de les empreses i assessories vistes durant 

l’anàlisi de mercat disposen d’un servei de comptabilitat al núvol de qualitat. Si 

bé és cert que totes tenen un o diversos softwares per dur a terme les seves 

tasques; aquests podrien oferir moltes més funcionalitats, com les vistes en les 

fortaleses d’aquesta anàlisi, per tal de facilitar més la feina a les assessories i 

proveir un millor servei al client. 
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Pel que fa al medi on ens trobem, tot i registrar unes xifres absolutes baixes, 

hem vist en la nostra anàlisi de l’entorn que els factors relacionats amb 

l’emprenedoria tenen una tendència de creixement els últims anys. Més 

encara en els del sector tecnològic i d’innovació. Aquest és un punt important, 

ja que si volem proveir software a assessories que es nodreixen de dur la 

comptabilitat a emprenedors, ens interessa que n’hi hagi com més millor. 

 

 

10.2.2 Amenaces: 

 

Les principals amenaces que trobem en el medi on volem desenvolupar la 

nostra activitat són la possibilitat que les multinacionals del sector puguin 

centrar-se a oferir productes enfocats per a les petites i mitjanes assessories, i 

la baixa activitat emprenedora acompanyada d’un nombre elevat 

d’abandonaments en valors absoluts. 

 

Com hem comentat abans, les grans empreses de la competència tenen la 

capacitat d’oferir productes personalitzats que s’adapten millor a les necessitats 

específiques de cada client, tot i això aquestes modificacions són 

majoritàriament demanades per assessories grans i fora del nostre target. Si 

aquestes multinacionals comencessin a tractar de desenvolupar un producte 

més genèric i simple dirigit a les assessories mitjanes i petites del nostre target, 

podrien tenir la capacitat d’oferir un servei com el nostre, però més barat i amb 

més prestacions al núvol. Això evidentment suposaria una amenaça. 

 

Tot i que durant els últims anys els factors de l’emprenedoria en general i els 

del sector tecnològic en particular mostren una tendència positiva, encara 

registren valors absoluts molt baixos en comparació als d’abans de la crisi. 

Aquestes xifres, sumada a la de l’elevat nombre d’abandonaments durant els 

primers anys de vida d’una empresa, suposen també un perill clar per a l’èxit 

d’aquest pla de negoci. 
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Per sintetitzar mostrarem una taula amb els punts més rellevants de l’anàlisi: 

 

 

 Fortaleses Debilitats 

 
 

Anàlisi 
Intern 

● Integració de les funcionalitats 
en un sol producte 
 

● Comptabilitat al núvol, accés 
per part de l’assessoria i els 
seus clients sempre i arreu 
 

● Possibilitat de reduir despeses 
per part de les assessories  
 

● Focalització en les relacions 
assessoria - clients 

 

● Servei específic, només 
solucions comptables i de 
gestió d’impostos 
 

● Poca flexibilitat en oferir 
personalitzacions  

 Oportunitats Amenaces 

Anàlisi 
extern 

● Poca entrada de la tecnologia 
comptable i de gestió als 
petits i mitjans despatxos 
 

● Tot i que se situen en xifres 
absolutes baixes, la majoria 
de factors emprenedors de 
l’entorn tenen una tendència 
positiva en els darrers anys 

● Multinacionals que puguin 
fixar-se en el petit mercat 
i oferir millors serveis a 
menys preu 
 

● Emprenedoria baixa i 
abandonaments elevats 
en valors absoluts 

Figura 55: Anàlisi DAFO 
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11- Estratègies de creixement i desenvolupament 

 

 

Aquest pla de negoci fa una previsió a 5 anys vista de l’evolució del projecte. 

Un cop superat l’horitzó temporal al qual ens referim al treball, i en cas que 

s’assoleixin els objectius fixats en aquest, tenim previstes una sèrie d’accions 

concretes per dur a terme; totes amb l’objectiu de continuar amb el creixement i 

el desenvolupament d’aquest projecte. 

 

El primer a fer un cop superat el període de cinc anys de previsió seria 

traslladar-nos del local de lloguer del TecnoCampus cap a una oficina pròpia. 

Aquest pas aniria acompanyat de la contractació de dos informàtics més 

que ajudessin al CTO i al CEO en el desenvolupament de les actualitzacions i 

en el manteniment del software dels nostres clients. Amb els recursos humans 

indicats al pla de negoci calculem que podem abastir amb èxit el nombre de 

clients fixats com a objectiu fins al cinquè any, però a partir d’aquesta xifra 

creiem que serà necessari comptar amb un equip de major magnitud. També 

per aquest motiu contractarem un altre publicista, encarregat d’ajudar al 

Dircom en les tasques a realitzar per obtenir nous clients i per portar la 

comunicació del nostre producte a les xarxes socials. 

 

Una altra acció a realitzar seria la pujada dels sous dels quatre directors. En 

cas d’assolir les xifres vistes en la viabilitat econòmica i financera del projecte, 

creiem que els membres de més pes en l’empresa, i responsables de què 

aquesta tingui èxit, haurien de tenir una retribució proporcional als objectius de 

producció aconseguits. A més, únicament quedaria un any per a retornar el 

crèdit completament. De manera que a partir d’aquell moment, final del sisè 

any, no hi hauria d’haver problemes per pagar aquests sous, els dels nous 

empleats esmentats abans, i seguir generant beneficis. 

 

Un cop amb l’oficina pròpia, els nous treballadors, el crèdit retornat, i en cas de 

seguir creixent i obtenint beneficis, ens hauríem de plantejar obrir sucursals 

als llocs de l’Estat on hagi fet més forat el nostre servei en línia. Es tractaria de 

repetir l’estructura elaborada en aquest pla de negoci i finançar aquestes 

oficines amb els beneficis obtinguts i destinats a reserves. D’aquesta manera 

aniríem obtenint clients fidels amb servei i manteniment presencial en 

cadascuna de les zones gestionades per les nostres sucursals; i podríem 

repartir la gestió dels clients amb només servei en línia entre les diferents 

oficines, de manera que reduíssim el volum de feina de les sucursals que tenen 

major clientela presencial i augmentéssim aquest esmentat volum en les que 

en tenen menys. 
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[Anàlisi de l’entorn i del sector - Competidors] 

 

18. MTR - Gestión. 

<http://www.mtr.es/> 

[Anàlisi de l’entorn i del sector - Competidors] 

 

19. Alberto González Hurtado. 

<http://es.slideshare.net/patula7/01-benchmarking> 

[Anàlisi de l’entorn i del sector - Benchmarking]  

 

20. Hispamicro, Mayorista de ordenadores. 

<http://www.hispamicro.com/Empresa.aspx> 

[Anàlisi de l’entorn i del sector - Proveïdors] 

 

21. Dell, ordenadores para empresas. 

<http://www.dell.com/es/empresas/p> 

[Anàlisi de l’entorn i del sector - Proveïdors] 

 

22. Amazon servicios en la nube. 

<https://aws.amazon.com/es/free/>  

[Anàlisi de l’entorn i del sector - Proveïdors] 

 

23. Azure, almacenamiento en la nube. 

<https://azure.microsoft.com/es-es/services/storage/>  

[Anàlisi de l’entorn i del sector - Proveïdors]  

 

24. Claranet, acceso a internet para empresas. 

<http://www.claranet.es/acceso-a-internet-para-empresas>  

[Anàlisi de l’entorn i del sector - Proveïdors] 

 

25. AXTEL, conecta tu negocio. 

<http://axtel.mx/empresas> 

[Anàlisi de l’entorn i del sector - Proveïdors] 

 

26. NetBeans web development. 

<https://netbeans.org/features/html5/>  

[Anàlisi de l’entorn i del sector - Proveïdors]   
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27. Android Developers. 

<http://developer.android.com/index.html>  

[Anàlisi de l’entorn i del sector - Proveïdors] 

 

28. Apple iOS developers. 

<https://developer.apple.com/> 

[Anàlisi de l’entorn i del sector - Proveïdors] 

 

29. MySQL. 

<https://www.mysql.com/> 

[Anàlisi de l’entorn i del sector - Proveïdors] 

 

30. Innoemprèn, Tecnocampus Mataró. 

<http://www.tecnocampus.cat/ca/empresa/oficines-espais-lloguer> 

<http://www.tecnocampus.cat/upload/Empresa_Emprenedoria/Cat%C3%

A0leg%20catal%C3%A0.pdf 

[Anàlisi de l’entorn i del sector - Proveïdors]    

 

31. Bruneau, material y mobiliario de oficina. 

<http://www.bruneau.es/>  

[Anàlisi de l’entorn i del sector - Proveïdors] 

 

32. STAPLES Kalamazoo, material de oficina y muebles. 

<http://www.kalamazoo.es/?icid=h:logo> 

[Anàlisi de l’entorn i del sector - Proveïdors]  

 

33. Globetesting, pruebas de software. 

<http://www.globetesting.com/servicios/> 

[Anàlisi de l’entorn i del sector - Proveïdors]  

 

34. Makeitwork, testing factory. 

<http://makeitwork.com.uy/testing> 

[Anàlisi de l’entorn i del sector - Proveïdors] 

 

35. Iván Rodríguez, Advisor & Consultant Start ups - Tècnic de creació 

d’empreses. <http://es.slideshare.net/IvanRodriguezRamonet/define-tu-

target> 

[Anàlisi de mercat - Target] 

 

36. Branding. 

<http://definicion.de/branding/>  

[Pla de màrqueting - Política de comunicació]  
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http://www.tecnocampus.cat/upload/Empresa_Emprenedoria/Cat%C3%A0leg%20catal%C3%A0.pdf
http://www.bruneau.es/
http://www.kalamazoo.es/?icid=h:logo
http://www.globetesting.com/servicios/
http://makeitwork.com.uy/testing
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37. Definició de missió, visió i valors d’una marca. 

<http://xarxanet.org/projectes/recursos/missio-visio-i-valors-de-les-

entitats-de-que-estem-parlant>  

[Pla de màrqueting - Política de comunicació] 

 

38. Responsable de comunicació a Epsilon Technologies, Maria Ylla 

Llagostera. 

<https://www.linkedin.com/in/mariaylla>  

[Pla de màrqueting - Política de comunicació]   

 

39. Col·legi d’economistes de Catalunya. 

<http://www.coleconomistes.cat/> 

[Pla de màrqueting - Política de comunicació]   

 

40. Documentació Java, JSON, PHP i MySQL. 

<http://www.mkyong.com/tutorials/java-json-tutorials/> 

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/sockets/readingWritin

g.html> 

<https://geekytheory.com/json-i-que-es-y-para-que-sirve-json/> 

<http://php.net/> 

<http://programacion.net/articulo/crear_un_webservice_basico_usando_

php-_mysql-_xml_y_json_1174>  

[Descripció tècnica - Plataformes i eines de programació] 

 

41. Documentació HTML5,  Bootstrap i CSS. 

<http://www.htmlgoodies.com/html5/css/bootstrapping-with-html5-

introduction.html#fbid=97vTa8qVpsK>  

[Descripció tècnica - Plataformes i eines de programació] 

 

42.  Documentació SQLite. 

<https://www.sqlite.org/index.html> 

<http://androideity.com/2011/10/12/manejo-de-bases-de-datos-en-

android-i/> 

<http://www.tutorialspoint.com/ios/ios_sqlite_database.htm> 

[Descripció tècnica - Plataformes i eines de programació] 

 

43. Serveis web d’Amazon. 

<https://aws.amazon.com/es/s3/?hp=tile> 

<https://aws.amazon.com/es/ec2/?hp=tile> 

<https://aws.amazon.com/es/rds/mysql/> 

<https://aws.amazon.com/es/mobile/?hp=tile> 

<https://aws.amazon.com/es/iam/?hp=tile> 

[Descripció tècnica] 
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44. Documentació Tests funcionals. 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_funcionales> 

<http://sg.com.mx/revista/43/pruebas-funcionales-y-regresion-

selenium#.VxkJv_mLSUk>  

[Pla d’operacions - Testeig]  

 

45. Boletín Oficial del Estado, B.O.E. 

<https://www.boe.es/>  

[Aspectes legals - Canvis legislatius i protecció de dades] 

 

46. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, I.C.A.C.   

<http://www.icac.meh.es/>  

[Aspectes legals - Canvis legislatius i protecció de dades] 
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