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Resum 

Aquest treball consisteix a fer un pla de negoci per a la creació de Drone Finder, empresa que 

té com a objectiu oferir un servei de seguretat anti-drons per a empreses i/o particulars. La idea 

sorgeix de la necessitat de controlar l’espionatge amb drons ja que tecnològicament cada cop 

són més petits, barats i silenciosos.  

El servei ofereix detectar, identificar i rastrejar drons en temps real mitjançant sensors. D’una 

banda, sensors de radiofreqüència i de l’altra sensors múltiples (àudio, vídeo, Wi-Fi) per captar 

i enviar les dades al software de Drone Finder. Aquest software utilitza tècniques avançades 

d’anàlisi i de reconeixement de patrons per identificar els drons. Un cop identificats, el software 

disposa de mesures defensives per neutralitzar-los. 

 

 

Abstract 

This project consists of making a business of Drone Finder, a company that aims to offer an 

anti-drone security service for companies and/or individuals. The idea arose from the need to 

control espionage with drones, because technologically, they are becoming smaller, cheaper 

and more silent. 

The service offers to detect, identify and track drones in real time via sensors. It uses radio 

frequency sensors and other multiple sensors (audio, video, Wi-Fi) to capture and send data to 

Drone Finder’s software. This software uses advanced techniques of analysis and pattern 

recognition to identify drones. Once identified, the software has defensive measures to 

neutralize them. 
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1. Resum executiu 

Drone Finder és una empresa que ofereix un servei de seguretat anti-drons per a empreses i/o 

particulars. La idea sorgeix de la necessitat de controlar l’espionatge i/o captura no autoritzada 

d’informació de caràcter personal o de negoci amb drons, ja que tecnològicament cada cop són 

més petits, barats i silenciosos.  

El servei ofereix detectar, identificar i rastrejar drons en temps real mitjançant sensors. D’una 

banda, sensors de radiofreqüència i de l’altra sensors múltiples (àudio, vídeo, Wi-Fi) per captar 

i enviar les dades al software de Drone Finder. Aquest software utilitza tècniques avançades 

d’anàlisi i de reconeixement de patrons per identificar els drons. Un cop identificats, el software 

disposa de mesures defensives per neutralitzar-los.  

L’empresa ofereix el producte a un preu d’acord amb el mercat amb la intenció d’aportar 

avantatges addicionals per als clients com per exemple: l’ús de llistes blanques per a no 

neutralitzar drons propis o encriptar les comunicacions entre els dispositius i el software per a 

fer-les segures a possibles atacs informàtics.  

L’objectiu de Drone Finder és establir-se a nivell nacional com a principal empresa de seguretat 

anti-drons i un cop consolidats, expandir-se a nivell Europeu i Internacional. 

Segons les previsions realitzades, l’empresa necessitarà una inversió inicial de 310.000€ la qual 

es distribuirà en capital propi, inversions d’amics i familiars, un préstec ENISA i l’entrada d’un 

Business Angel. 

Amb aquesta inversió l’empresa serà capaç de generar beneficis propis a partir de mitjans del 

segon any, amb una previsió d’uns beneficis de més de 500.000€ al finalitzar el tercer any. 

L’emprenedor que hi ha darrera d’aquesta empresa és en Marc Pujol, estudiant d’Enginyeria 

Telemàtica a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. L’equip el completaran joves 

programadors i tècnics seleccionats per tal d’assolir els objectius amb èxit i tirar endavant 

Drone Finder.   
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2. Emprenedor 

L’emprenedor de Drone Finder és: 

Marc Pujol: 22 anys, Estudiant d’Enginyeria Telemàtica a la Universitat Pompeu Fabra de 

quart any. Experiència professional: 8 mesos treballant a Deloitte com a becari, al departament 

de riscos de la seguretat IT.  

S’encarregarà de dirigir l’equip de programadors del disseny del software i supervisar l’equip 

tècnic en el disseny i creació dels sensors. 
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3. Anàlisi estratègica 

3.1. Necessitats del mercat. Oportunitat de negoci 

Els drons, fa uns anys, eren objectes amb una tecnologia innovadora, costosa, dels quals 

rarament sentíem parlar. Actualment, però, els drons cada cop són més barats, més petits i més 

silenciosos i s’utilitzen per a moltes coses en el nostre dia a dia, des de transportar material, 

gravar vídeo o capturar fotografies, o simplement, per fer-los volar com a diversió personal. 

Això fa que aquest tipus de tecnologia, que semblava llunyana, estigui ara a l’abast de molta 

més gent.  

El problema sorgeix quan es fa un ús malintencionat d’aquesta tecnologia. Les característiques 

actuals dels drons fan que, actualment, sigui molt difícil detectar-los i, per tant, que puguin 

infiltrar-se en instal·lacions i obtenir informació sobre l’empresa o el particular en qüestió o 

fins i tot provocar atacs de caire terrorista.  

En cas que l’objectiu sigui una persona es poden utilitzar per obtenir informació de caire 

personal, si es tracta d’una empresa, el risc és més elevat ja que poden accedir a les imatges de 

les instal·lacions, les infraestructures, quins dispositius i quina tecnologia utilitzen, etc. Tot 

això és gràcies a l’avançada tecnologia de gravació de la qual disposen. Degut a aquest perill 

que amenaça la seguretat, ja sigui d’una empresa o d’una persona, sorgeix la necessitat de 

prevenir i/o parar aquest tipus d’intrusions o atacs. 

 

3.2. Idea 

Drone Finder és un sistema de detecció, rastreig i neutralització de drons no autoritzats per a 

evitar i protegir la captura no autoritzada d’informació de caràcter personal o de negoci. Està 

basat en l’ús d’un conjunt de sensors que estan connectats a un software que analitza les dades 

i és capaç de neutralitzar els drons atacants. 

 

3.3. Proposta de valor 

- Protecció anti-drons: Drone Finder permet identificar i rastrejar en temps real, gràcies 

als sensors, els drons que estan sobrevolant un segment de l’espai aeri. El rang de 

detecció és de fins a 1000m. A més, amb el software és possible interferir en la seva 

freqüència de vol i neutralitzar-lo. 
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- Botó de seguretat: En tot moment el software disposarà d’un botó que permetrà de 

manera directa contactar amb les autoritats pertinents (Mossos d’esquadra, etc.). Aquest 

botó serà independent de la notificació que farà el sistema quan detecti un dron no 

autoritzat. La utilització d’aquesta funcionalitat serà exclusiva del personal autoritzat i 

qualsevol ús no autoritzat serà penalitzat. 

 

- Flexibilitat: Drone Finder s’adaptarà a cada client, duent a terme un treball de 

consultoria previ per a realitzar el projecte adequat per a cada tipus de client, tenint en 

compte les característiques de cada client, ja siguin les infraestructures, nombre 

d’empleats, pressupost, entre d’altres. 
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4. Anàlisi de l’Entorn 

4.1. Legal 

Existeix un marc jurídic per controlar les operacions de caràcter comercial i/o civil amb drons 

pilotats per control remot. La llei que cobreix a Estats Units va ser expedida per la FAA 

(Federal Aviation Administration) i es va publicar el 21 de Juny de 2016 [1].  

Pel que fa a Espanya, el 4 de Juliol de 2014, el Consell de Ministres va aprovar el “Real 

Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 

competitividad y la eficiencia”. En la secció 6ª es recull el règim temporal per a les operacions 

amb aeronaus pilotades per control remot, els anomenats drons, de pes inferior als 150 kg a 

l'enlairament, en el qual s'estableixen les condicions d'explotació d'aquestes aeronaus per a la 

realització de treballs tècnics i científics [2].  

Posteriorment, aquesta normativa ha estat tramitada com a llei, procés que va culminar el 17 

d'octubre de 2014 amb la publicació al BOE de la “Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 

aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia” [3]. 

Aquesta nova regulació respon a la necessitat d'establir un marc jurídic que permeti el 

desenvolupament en condicions de seguretat d'un sector tecnològicament punter i emergent. 

Aquest reglament temporal contempla els diferents escenaris en els quals es podran realitzar 

els diferents treballs aeris i en funció del pes del dron. A més, les condicions aprovades es 

completen amb el règim general de la “Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea”, 

i s'estableixen les condicions d'operació amb aquest tipus de drons, a més d'altres obligacions. 

 

4.2. Socio-cultural 

La societat actual, incorpora en l’activitat diària les últimes tecnologies que surten al mercat, 

entre elles els drons. L’ús d’aquests dispositius augmenta considerablement i no es tenen en 

compte les possibles conseqüències. 

Filtratge d’informació, espionatge industrial o seguretat personal són algun dels perills als quals 

s’enfronta la societat davant del gran augment d’una tecnologia com són els drons. És per això 

que tant entitats com particulars recorren a empreses com Drone Finder per obtenir un servei 

de seguretat anti-drons.  
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Al ser un servei relativament costós i innovador, l’utilitzen clients d’un nivell socio-cultural 

mitjà-alt, un públic objectiu de particulars d’entre 30 i 50 anys o empreses amb un cert nivell 

de maduresa econòmica a nivell nacional.  

 

4.3. Tecnològic 

Els drons són el resultat d’una de les tecnologies més avançades en el camp de la robòtica, 

aeronàutica i electrònica. El nom tècnic dels drons és “Vehicle Aeri No Tripulat” (UAVs o 

VANT).  

Drone Finder està en un sector que es troba en constant creixement. Això li proporciona un 

gran avantatge en quant a les possibles millores que es puguin fer en el producte.  

La gran majoria dels drons comercials utilitzen senyals de radio. Les senyals són bidireccionals, 

van des del dron al control remot i a l’inrevés. S’utilitzen per rebre comandes del control remot 

o per transmetre dades de vídeo o telemetria. 

La banda de radio freqüència en les que normalment operen els drons els drons és 2.4 GHz 

ISM. És la mateixa banda que s’utilitzen les xarxes sense fils com el Wi-Fi. Hi ha hagut 

problemes amb els drons quan sobrevolen zones urbanes, ja que es poden provocar 

interferències amb els dispositius que estan utilitzant també aquesta banda 2.4 GHz.  

Fabricants de drons davant d’aquests problemes per causa de les interferències, han decidit 

crear nous drons que utilitzen una banda de radiofreqüència alternativa a la de 2.4 GHz, la 

banda 5.8 GHz. 

Drone Finder utilitzarà un sensor de radiofreqüència per a detectar aquestes comunicacions en 

aquestes bandes de freqüència per a detectar els drons. A més a més, s’utilitzaran altres sensors: 

sensor acústic, sensor Wi-Fi, sensor vídeo (llum de dia) i sensor de vídeo infraroig (per a la 

nit), per a augmentar l’eficiència de detecció. Per a més detall, referir-se a l’apartat “Hardware” 

del capítol 7.1 Descripció del producte o servei. 

 

4.4. Econòmic 

Actualment, s’ha tingut en plena consideració que el país no està en una bona situació 

financera. Fa uns anys va haver-hi una forta crisi econòmica, és per això que considerem 

important el factor econòmic a l’hora de dissenyar Drone Finder, intentant crear un producte 

molt beneficiós per als clients sempre mantenint un preu el més competitiu possible. 
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5. Anàlisi del sector 

5.1. Anàlisi de la competència 

Com ja s’ha explicat, Drone Finder és un producte que ofereix una detecció de drons mitjançant 

una anàlisi de senyals de radiofreqüència. Per tant, analitzant el mercat, trobem un seguit 

d’empreses que cobreixen la mateixa necessitat que Drone Finder: 

- Competència Indirecta: Aquesta competència es refereix a empreses que fan la 

mateixa funció que el nostre producte (Detecció de drons) però que no utilitzen una 

tecnologia com la nostra (anàlisi de radiofreqüència/Wi-Fi). Trobaríem empreses de 

seguretat física i/o videovigilància que podrien detectar els drons (amb més o menys 

eficàcia) amb els seus propis mètodes. Aquestes empreses són contractades per la 

pròpia persona o entitat que decideix dotar la seva propietat i/o informació de seguretat 

addicional. Són mètodes de detecció visual, ja sigui a través de la persona encarregada 

de la seguretat física o amb càmeres. Ofereixen un tipus de seguretat orientada a 

persones i no a dispositius voladors (drons).  

 

- Competència Directa: Aquesta competència és la més propera a Drone Finder ja que 

es troben les empreses que ofereixen directament el mateix servei que nosaltres: 

 

o Dedrone: Dedrone proporciona una plataforma de detecció automàtica, 

integrada i autònoma de drons i la identificació i mesures a adoptar per derrotar 

les amenaces dels drons i els seus operadors. El producte que ofereixen és 

DroneTracker, un sistema modular, és a dir, que s’adapta a amenaces 

específiques i a condicions especials de les instal·lacions. Actualment, es podria 

considerar com el líder del mercat ja que tenen un rang de clients amb presència 

a nivell global des d’Alemanya fins als Estats Units. 

 

Característiques: 

 

• Vigilància de l’espai aeri 24/7 

• Alarma i notificació automàtica 

• Evidències forenses 

• Configuració simple 

• Serveis de Cloud 

• Anàlisi amb múltiples sensors 
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o Skydroner: SkyDroner és un sistema de vigilància anti-dron, dissenyat per 

detectar, distreure i desactivar qualsevol dron desconegut de volar en una àrea 

protegida. Es compon de diversos sensors per monitoritzar la gamma de senyals 

de radio i d'identificar les diferents característiques de la signatura d'un dron. 

SkyDroner pot distreure el dron en fer-se càrrec de les freqüències de 

comandament i control. Durant una emergència, és capaç d'immobilitzar el dron 

per evitar futures intrusions. Té dues versions del producte, SkyDroner 500 i 

SkyDroner 1000, el primer amb un abast de 500m i l’altre d’1km. 

 

Característiques: 

 

Detectar: 

Monitoritzar l’activitat del dron en un rang d’entre 0,5 i 1km, identificar 

diferents tipus de drons, rastrejar en temps real de la trajectòria de vol i 

determinar la seva posició i la dels operadors. 

 

Distreure: 

Emetre ordres per retornar el dron al seu operador o fer-lo aterrar en una àrea 

designada. 

 

Desactivar: 

Desactivar els enllaços de comunicació dels drons amb el dispositiu de control 

remot de l’operador. 

 

o Drone-hunter: Es tracta d’un sistema de protecció anti-drons feta a mida. Els 

passos de la neutralització són detecció, localització i finalment la 

mitigació/neutralització del dron.  

 

Característiques: 

 

Drone-hunter es basa en uns clients més específics, ja que són instal·lacions 

fetes a mida adaptant-se a cada client. La localització de les instal·lacions, 

l’envergadura, el tipus de riscs, entre d’altres, són factors que determinen el 

millor sistema per a cada client. Drone-hunter organitza els projectes en les 

següents fases: 
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▪ Consultoria: estudi de cada instal·lació, anàlisi de les necessitats i 

particularitats.  

 

▪ Desenvolupament propi de software i adequat a cada tipus de client.  

 

▪ Instal·lació amb equips propis i amb contacte amb l’equip de 

desenvolupament. 

 

▪ Manteniment correctiu i evolutiu, amb millores contínues del software i 

el hardware. 

 

Quadre resum de la competència directa:  
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5.2. Anàlisi de l’atractivitat del sector 

5.2.1. Rivalitat 

És un sector amb una rivalitat moderada ja que la tecnologia que s’utilitza és relativament nova. 

El nombre de competidors és considerablement petit ja que és un sector nou. Es podria 

considerar Dedrone com l’empresa que té la posició dominant al mercat ja que té diversos 

clients, però encara no hi ha una empresa de referència a nivell nacional.  

El sector està en continu creixement i les empreses segueixen treballant per a millor els 

productes a mesura que la tecnologia avança. El productes que ofereixen les diferents empreses 

del sector són semblants i busquen el mateix objectiu, la protecció de drons. Pel que fa a Drone 

Finder, buscarà presència a nivell nacional per a diferenciar-se de la competència. 

 

5.2.2. Clients 

El fet que sigui una tecnologia nova, i desconeguda per a la major part de les empreses o entitats 

a nivell nacional, suposarà una dificultat per a vendre el producte, per tant, l’efectivitat en el 

primers clients serà crucial per a l’èxit de Drone Finder. 

Els clients poden contractar un servei de protecció permanent i un servei de lloguer per un ús 

puntual. Quan contractes una protecció permanent, el fet de que canviïn d’empresa és poc 

probable ja que la instal·lació del servei és especifica per a cada client i el cost de canviar 

d’empresa seria massa elevat. Però en el cas dels clients que utilitzen el producte de manera 

puntual, la opció de canviar d’empresa és possible ja que només llogues els productes.  

La disponibilitat d’informació de la que disposen els compradors és limitada. És un concepte 

de seguretat innovador, és per això que Drone Finder disposarà d’una pàgina web corporativa 

on s’explicarà amb la major exactitud i simplicitat possible, com funcionarà la protecció anti-

drons. Aquesta informació és molt important per als clients, ja que pot fer que es decideixin 

per una empresa o per una altra. 
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5.2.3. Proveïdors 

En aquest sector els proveïdors són els que aporten els elements hardware necessaris per a 

fabricar els sensors. Hi ha diferents proveïdors de sensors de radiofreqüència, de càmeres 

infraroges, de sensor d’ultrasons, de sensors Wi-Fi, entre d’altres. Com que hi ha gran variació 

de proveïdors de cada tecnologia, el poder de negociació que tenen és baix. 

Tot i això, l’objectiu de Drone Finder és oferir serveis de llarga durada a altres empreses o 

entitats. És per això que canviar de proveïdor seria molt costós ja que s’haurien de canviar les 

instal·lacions de les entitats que utilitzen uns sensors determinats. Per aquesta raó els 

proveïdors, tenen molt poder de negociació. 

Per contra, l’amenaça d’integració vertical cap endavant per part dels proveïdors és inexistent 

ja que són proveïdors d’elements hardware molt concrets i no del software que recau 

exclusivament en Drone Finder. 

Pel que fa al cost dels productes del proveïdor, signifiquen casi un 33% del cost final del 

producte.  

 

5.2.4. Nous competidors 

Es tracta d’un sector molt nou, per tant, la possibilitat de l’aparició de nous competidors en el 

mercat és alta, ja siguin competidors que disposin d’una tecnologia semblant o amb tecnologies 

pròpies. 

Pel que fa a la tecnologia, no hi ha un estàndard que especifiqui el tipus de tecnologia a utilitzar 

a l’hora de detectar un dron en l’espai aeri, per tant, una nova empresa pot entrar al mercat amb 

un producte propi i/o innovador. 

El valor de la marca és molt important per a fer front a possibles nous competidors que entrin 

al mercat que puguin oferir un producte més barat o amb millors o més característiques. El 

valor de la marca és un factor clau per diferenciar-se i destacar entre les empreses del sector.  

Drone Finder se centrarà en el mercat a nivell nacional que té més potencial per a ser explotat. 

Un cop assolit un bon posicionament a aquest nivell, l’empresa no es veurà tan amenaçada per 

l’entrada de nous competidors. 
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5.2.5. Substituts 

Els substituts, com per exemple, les empreses de seguretat física i/o videovigilància, podrien 

suposar una barrera per als productes de l’empresa, ja que actualment, són els serveis més 

coneguts i més utilitzats pels possibles clients. Tot i així, Drone Finder es presenta com un 

producte/servei amb la intenció d’oferir una seguretat addicional a aquests mètodes tradicionals 

i no substituir-los. Per tant, els substituts no haurien d’afectar a Drone Finder. 

 

Esquema resum de l’atractivitat del sector: 

 

Com podem veure en el resum de l’atractivitat del sector, el balanç és positiu, per tant, podem 

considerar que és una bona oportunitat per a Drone Finder entrar al sector de la seguretat anti-

drons. 
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6. Màrqueting estratègic 

6.1. Mercat objectiu 

Drone Finder tindrà una segmentació que es concentrarà en dos mercats diferents en funció del 

tipus d’usuari: particulars o entitats. És a dir, podem classificar el mercat objectiu, d’una banda 

en un mercat concentrat (empreses o entitats especifiques) i, per l’altra, en un mercat massiu 

(qualsevol particular): 

 

- Mercat concentrat: Aquest cas serà per a aquelles empreses o entitats que vulguin 

augmentar la seguretat per tal de protegir la seva informació, infraestructures i/o 

instal·lacions introduint un sistema de protecció anti-drons. Són empreses o entitats que 

contenen informació confidencial o d’ús intern, que en cas de ser filtrada o d’haver estat 

obtinguda de forma no autoritzada, suposaria un impacte negatiu per a la empresa. 

Aquest impacte pot tenir repercussió a nivell econòmic, legal, d’imatge de la empresa i 

en els treballadors.  

Drone Finder se centrarà en aquest sector de mercat, ja que és el que té més potencial 

econòmic.  

  

Tipologia de clients del mercat concentrat:  

Utilitzaran Drone Finder les empreses o entitats estables en el seu mercat (és a dir, no 

tenen problemes financers) i volen protegir-se contra atacs de possibles competidors o 

de propis empleats, entre d’altres. Entre les que trobem: 

 

- Presons 

- Ajuntaments 

- Autoritats portuàries 

- Esdeveniments esportius (estadis de futbol, etc.) 

- Aeroports 
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Nombre de possibles clients a nivell nacional: 

- 69 Presons [4] 

- 146 Ajuntaments (municipis > 50.000 habitants) [5] 

- 28 Autoritats Portuàries [6] 

- 52 Estadis de futbol (aforament > 14.000 persones) [7] 

- 48 Aeroports [8] 

- 192 Esdeveniments musicals importants [9] 

 

- Mercat massiu: En aquest cas Drone Finder proveirà el servei de protecció anti-drons 

a particulars. Es tracta d’un sector del mercat molt ampli, ja que, òbviament hi ha més 

particulars que entitats. Per a aquest sector, Drone Finder oferirà serà una versió reduïda 

ja que la zona a protegir també és més reduïda. 

 

Tipologia de clients del mercat massiu:  

Trobem un ampli ventall de particulars que, per diverses raons, vulguin protegir la seva 

vivenda i/o la seva intimitat. Alguns exemples en què es pot utilitzar el servei són: 

 

- Cases particulars i/o de familiars 

- Bodes  

- Altres celebracions 

 

 

6.2. Avantatges competitius 

- Llistes blanques: Drone Finder disposarà de la possibilitat d’habilitar unes llistes 

blanques. Això permetrà que l’entitat o usuari particular pugui afegir un dron propi com 

a vàlid, per tal que quan el sistema el detecti, no el notifiqui com a no autoritzat.  

 

- Comunicacions segures: Totes les comunicacions entre dispositius, el fet d’afegir un 

dron a la llista blanca o la notificació de detecció d’un dron no autoritzat, es faran de 

manera encriptada per a evitar un possible atac informàtic. Això impedirà que es pugui 

afegir un dron no autoritzat a la llista blanca sense consentiment del client. Amb l’ús 

dels protocols d’encriptació adequats (WPA2, TLS, entre d’altres) considerarem les 

comunicacions com a segures. 

 

- Podem veure altres característiques que diferencien Dron Finder de la competència en 

la taula de l’anàlisi de la competència. 
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6.3. Posicionament 

El posicionament que vol adoptar Drone Finder en el mercat en aquestes condicions és el d’un 

servei de protecció anti-drons mantenint un preu semblant al del mercat però amb la intenció 

d’oferir un servei superior afegint característiques extres per al client. Això s’aconseguirà no 

només neutralitzant els drons atacants, sinó que a més, el servei permetrà l’ús de llistes 

blanques de drons particulars per a evitar una possible neutralització d’un dron propi. Tot això 

mantenint les comunicacions segures per tal que els atacants no interfereixin en el nostre intent 

de neutralitzar el dron.  

A continuació podem veure els mapes de posicionament de Drone Finder: 

 

Relació Preu/Servei 
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En aquest mapa de posicionament podem veure 3 punts: 

- CI: Correspon a les empreses de competència indirecta 

- CD: Correspon a les empreses de competència directa 

- Drone Finder 

La competència indirecta, és a dir, les empreses de seguretat física, tenen un cost més elevat, 

ja que el fet de contractar personal de vigilància 24h augmenta més el preu a llarg termini. Per 

contra els serveis com Drone Finder i la CD, tenen un cost d’instal·lació elevat però tenen un 

manteniment mínim, ja que la majoria de les característiques són automàtiques (no requereixen 

de supervisió constant). 

Les empreses de la CI només ofereixen un tipus de servei de detecció visual en què la 

responsabilitat recau sobre una persona. Aquesta persona es pot veure afectada per factors com 

la fatiga, la son, o factors externs que dificultin aquesta visualització; per contra, els serveis 

com Drone Finder o la CD ofereixen, a banda de la visualització del responsable de seguretat, 

unes funcionalitats de notificació automàtica en el moment en què es detecta una intrusió, 

gràcies a l’anàlisi constant de l’entorn. 
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Relació Temps de detecció / Temps de reacció 

 

En aquest mapa de posicionament veiem que la posició de Drone Finder és igual que la de la 

competència directa, però clarament millor que la de la competència indirecta. 
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7. Màrqueting tàctic 

7.1. Descripció del producte o servei 

Drone Finder es basa en la utilització de sensors (hardware) col·locats arreu de les 

instal·lacions que faran de detectors i d’un software que farà de panell de control o de 

visualitzador. 

Software 

El software de Drone Finder té una interfície basada en el navegador web. Serà compatible 

amb la majoria dels navegadors del mercat, entre els que destaquen Chrome, Firefox, Safari i 

Internet Explorer. El software rep les diverses fonts de dades dels sensors, agrega les dades, les 

processa i mitjançant tècniques avançades d’anàlisi i de reconeixement de patrons determina 

que es tracta d’un dron. Un cop detectat, comprova si està o no a la llista blanca. Per als drons 

intrusos té un seguit de mesures defensives que pot realitzar. 

Fonts de dades: 

- Dades del sensor de radiofreqüència 

- Dades del sensor de sons / ultrasons 

- Dades del sensor de vídeo 

- Dades del sensor infraroig 

- Dades del sensor Wi-Fi 

Mesures defensives: 

- Inhabilitar el dron (no respon a les comandes del control remot) 

- Fer-lo aterrar 

- Apagar-lo 

- Rastrejar el pilot (des d’on s’originen les comandes) 

- Prendre el control del dron 

El software permetrà als usuaris configurar fàcilment múltiples sensors, contramesures actives 

o passives i alertes automàtiques, tot això funcionant 24/7 (24h del dia, 7 dies de la setmana), 

és a dir sense parar.  

Mostrarà informació de l’espai aeri contínuament i en temps real, i detectarà i identificarà drons 

mitjançant tècniques avançades d’anàlisi i de reconeixement de patrons. Les mesures 

defensives es poden configurar de manera automàtica notificant als serveis de seguretat que 

convinguin. D’aquesta manera, s’aconseguirà tenir una defensa anti-drons 24/7 sense la 

necessitat d’estar sempre vigilant. 
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En la següent imatge podem veure la visualització en pantalla del software en la versió beta. 

Al fons hi haurà les imatges de les instal·lacions del client amb l’àrea que cobreixen els sensors. 

Hi haurà les imatges en temps real dels sensors i, quan es detecti un dron, es visualitzarà per 

pantalla en quin sector s’ha detectat, apareixerà un botó d’alerta en vermell i l’usuari serà capaç 

de seleccionar la càmera del sector en què s’ha detectat el dron per confirmar-ho de manera 

visual.  

 

Hardware 

Pel que fa als productes de hardware, Drone Finder ofereix un equip amb dos productes: 

- Sensor de Radiofreqüència: Es tracta d’un sensor que capta els senyals de radio que 

emeten els drons.  

Actualment, gairebé tots els drons comercials utilitzen senyals de radio, ja sigui per a 

rebre comandes de control del control remot o per transmetre dades, com per exemple 

vídeo o telemetria.  
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Característiques: 

• Té un rang de detecció de fins a 1000m. 

• Funcionarà a temperatures entre -20 °C i +50 °C 

• Utilitzarà una connexió Fast-Ethernet de fins a 100 Mbit/s 

• Consumirà 15 Watts de potència(situació típica) 

• Sensor omnidireccional 

  

- Sensor múltiple: Aquest producte disposa de 4 sensors diferents; un sensor acústic, un 

sensor Wi-Fi i dos sensors òptics (vídeo), un per a les hores de sol i una càmera 

d’infraroigs per a la nit. Es pot muntar en façanes o pals per a vigilar una secció definida 

de l’espai aeri de manera contínua. Té un rang de detecció de fins a 500m. 

 

• Sensor acústic: Dos sensors per captar l’àudio audible i els ultrasons. Per a 

l’àudio s’utilitza un micròfon amb la capacitat de captar el so a una distància 

de 50-80m. Pel que fa al sensor d’ultrasons, els drons civils tenen 

característiques acústiques típiques fet que utilitzarà el sensor per detectar-

los d’una manera fiable. El rang d’espectre és de 0 – 96 kHz. 

 

• Sensor Wi-Fi: El producte conté un sensor Wi-Fi integrat que detecta el 

senyal WLAN (Wireless Local Area Network) dels drons. A més a més, és 

capaç d’identificar certs tipus de models de drons. Fa un escaneig 

omnidireccional en la Banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) de 2.4 

GHz, que és la banda reservada internacionalment per a un ús no comercial 

de radiofreqüència electromagnètica en àrees industrial, científica i mèdica. 

Actualment, aquesta banda s’utilitza per a les comunicacions WLAN (per 

exemple, Wi-Fi) o WPAN (per exemple, Bluetooth). 

 

• Sensor òptic infraroig (nit): És una càmera d’infraroigs per a detectar els 

drons que estiguin volant durant la nit. Les dades s’interpreten per mitjà de 

mètodes d’anàlisi d’imatge millorada.  

 

• Sensor òptic (llum de dia): Conté una càmera per a captar imatges durant 

el dia. S’utilitzen funcions d’anàlisi d’imatges millorades per analitzar el 

contingut de les imatges en directe.  

 

Amb aquests productes, Drone Finder ofereix dos tipus de servei a les entitats; una instal·lació 

permanent o un lloguer dels sensors per a un ús concret i de curta durada.  



 

    24 

Drone Finder 

 

7.2. Política de preus 

Drone Finder té una política de preus basada en els preus del mercat. És un mercat molt divers, 

on hi ha entitats de diferents característiques i dimensions, és per això, que existeix un rang de 

preus molt diferents.  

Els principals serveis que oferirà Drone Finder seran: 

- Serveis temporals: Aquest tipus de servei estarà enfocat a particulars.  

El servei, s’oferirà per a instal·lacions en esdeveniments puntuals i consistirà a llogar 

els sensors i una llicència temporal del software. Com que no es requereix comprar el 

producte, el preu es redueix considerablement. 

 

Tenir un cost menor suposa menys beneficis per a l’empresa, però el rang de clients 

que poden adquirir el servei és més ampli i per això s’ha valorat oferir-lo. 

 

En resum: 

 

• Instal·lacions puntuals 

• Més econòmic 

• De lloguer  

• Pocs beneficis, però amb un rang de clients més ampli 

 

o Serveis complets: Aquest tipus de servei, normalment és a llarg termini i està enfocat 

a entitats. 

Està pensat per oferir-lo a aquelles entitats que vulguin el servei 24/7 de seguretat anti-

drons. El client adquireix els sensors i la llicència del software i Drone Finder farà la 

instal·lació per oferir una protecció durant la durada del servei.  

 

Al ser projectes amb un cost major, suposen majors beneficis per a l’entitat, però el 

rang de clients que poden adquirir el servei és més reduït. 

 

En resum: 

 

• Instal·lacions de llarga durada / permanents 

• Servei més costós ja que s’han d’adquirir / comprar els sensors i el software 

• Majors beneficis, però hi ha un rang de clients més reduït 
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L’empresa també oferirà Drone Finder com a producte amb un pagament únic i la gestió 

posterior anirà a càrrec del client. 

  

El preu, per tant, variarà segons es vengui en forma de producte o de servei: 

• El servei a particulars, per a esdeveniments puntuals, té un cost de 1.000€/dia.  

 

• El servei a entitats té un cost de 1.500€/mes. Pel que fa als esdeveniments musicals, 

s’aplicarà el cost de 1.000€/dia si la durada és de 1 a 2 dies. Si l’esdeveniment dura més 

de 2 dies, tindrà un cost estàndard de 3.000€.  

 

• Per últim, el preu de venda del producte a entitats és de 20.000€.  

Aquests preus són per cada sensor i inclouen el software. El preu variarà en funció de les 

necessitats del client, és a dir, segons el nombre de sensors que s’hagin d’instal·lar. 

 

7.3. Política de comunicació 

Per donar a conèixer el servei, l’empresa diferencia dues polítiques de comunicació, una per 

als particulars i l’altra per a les entitats: 

- Particulars: Per aquest sector de clients, l’empresa utilitzarà les xarxes socials i pàgina 

web corporatives per donar-se a conèixer.  

 

En el cas de les xarxes socials, s’aprofitarà l’aspecte viral que tenen, per tal que els 

usuaris aportin feedback de la seva experiència amb Drone Finder en xarxes com 

Facebook, Instagram o Twitter.  

 

Pel que fa a les pàgines web, se’n crearà una corporativa per tenir més abast i aportar 

la màxima informació possible sobre el producte. En aquesta pàgina web es mostrarà 

la marca Drone Finder, informació rellevant, informació de contacte i, a més, es podrà 

iniciar el procés de compra.  

 

També se centrarà en la publicació d’articles en blogs i/o pàgines web relacionades amb 

els drons i en la seguretat en general. 
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- Entitats: En aquest cas, per a arribar a les entitats que puguin ser possibles clients, el 

comercial visitarà les diverses entitats per tal d’intentar explicar i convèncer de la 

necessitat d’utilitzar Drone Finder per obtenir una seguretat extra a les seves 

instal·lacions.  

 

També, aquesta persona anirà a la major quantitat possible de fires i congressos 

relacionats per tal d’arribar a més empreses o entitats en un ambient més apropiat. 

 

7.4. Política de distribució 

Drone Finder es podrà comprar a través de la pàgina web, via telèfon, però el tancament de la 

venta sempre el farà el comercial personalment. Pel que fa a la distribució, dos membres de 

l’equip tècnic i un programador es desplaçaran personalment a l’empresa que ha sol·licitat el 

servei per a fer tota la instal·lació dels sensors i del software.  
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8. Pla d’operacions 

8.1. Identificació de projectes 

Els principals projectes són el disseny i la creació dels prototips i dels primers sensors, tant dels 

de radiofreqüència com els sensors múltiples. A més, paral·lelament es realitzarà el 

desenvolupament del software. 

Com a projectes secundaris, es crearà una pàgina web corporativa i comptes a les xarxes socials 

de Facebook, Twitter i Instagram.  

Projecte 1 – Prototips: 

Aquest projecte es divideix en els següents sub-projectes: 

 

- Planificar el disseny del prototip: Prèviament a la compra dels sensors als proveïdors, 

l’equip tècnic ha de planificar el disseny que tindrà el prototip del sensor. 

  

- Canviar els paràmetres base: Un cop s’ha dissenyat el prototip l’equip tècnic aplicarà 

aquest disseny i n’adaptarà els paràmetres base. 

 

- Integració: Per últim, la integració dels components per a crear els primers sensors. 

Arribat aquest punt, l’equip tècnic ja té el coneixement necessari per a passar al següent 

projecte, la creació dels sensors (producte final). 

 

Característiques del projecte: 

 

Abast: Dissenyar i fabricar els prototips. 

 

Temps: La durada del projecte de disseny i creació dels prototips serà de 4 mesos. Un cop 

acabat, se seguiran creant sensors de manera constant en funció de la demanda. Aquests primers 

sensors s’utilitzaran per fer les proves per al correcte funcionament del servei. 

 

Cost: El cost del material per a crear els prototips dels sensors és de 6.000€ per al sensor de 

radiofreqüència i de 600€ per al sensor múltiple. En l’apartat de viabilitat econòmica i financera 

s’especificarà al detall el cost del projecte. 
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Projecte 2 – Fabricar els sensors: 

 

Aquest projecte es divideix en els següents sub-projectes: 

 

- Aprovisionar: L’empresa adquireix els materials dels proveïdors. 

  

- Manipulació: L’equip tècnic procedeix a manipular el material per a enllestir els 

sensors. 

 

- Proves: Per últim, l’equip tècnic realitza un seguit de proves per a la comprovació del 

correcte funcionament dels sensors. 

 

Característiques del projecte: 

 

Abast: Fabricar els sensors. 

 

Temps: La durada del projecte serà d’una setmana (5 dies). 

 

Cost: El cost de la fabricació de cada sensor de radiofreqüència és de 6.000€ i de 600€ per al 

sensor múltiple. En l’apartat de viabilitat econòmica i financera s’especificarà al detall el cost 

del projecte. 

 

Projecte 3 - Desenvolupament del software: 

Aquest projecte es divideix en els següents sub-projectes: 

 

- Anàlisi de requeriments: S'extreuen els requisits del software. En aquesta etapa 

l'habilitat i experiència en l'enginyeria del software és crítica per reconèixer requisits 

incomplets, ambigus o contradictoris. Normalment es té una visió incompleta / inexacta 

del que es necessita i cal obtenir la visió completa dels requeriments. El contingut de 

comunicació en aquesta etapa és molt intens ja que l'objectiu és eliminar l'ambigüitat 

tant com sigui possible. 

 

- Especificació: És la tasca de descriure detalladament el programari a ser escrit, d'una 

forma rigorosa. Es descriu el comportament esperat del programari i la seva interacció 

amb els usuaris i / o altres sistemes. 
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- Disseny i arquitectura: Determinar com funcionarà de forma general sense entrar en 

detalls incorporant consideracions de la implementació tecnològica, com el maquinari, 

la xarxa, etc. Consisteix en el disseny dels components del sistema que donen resposta 

a les funcionalitats descrites en la segona etapa també conegudes com a entitats de 

negoci. Generalment es realitza en base a diagrames que permetin descriure les 

interaccions entre les entitats i el seu seqüenciat. 

 

- Programació: Es tradueix el disseny a codi. És la part més òbvia del treball 

d'enginyeria de programari i la primera en què s'obtenen resultats "tangibles". No 

necessàriament és l'etapa més llarga ni la més complexa encara que una especificació o 

disseny incomplets / ambigus poden exigir que, tasques pròpies de les etapes anteriors 

s'hagin de realitzar en aquesta. 

 

- Prova: Consisteix a comprovar que el programari respongui / realitzi correctament les 

tasques indicades en l'especificació. És una bona praxi realitzar proves a diferents 

nivells (per exemple primer a nivell unitari i després, de forma integrada de cada 

component) i per equips diferenciats de les de desenvolupament (proves creuades entre 

els programadors o realitzades per una àrea de test independent). 

 

- Documentació: Realització del manual d'usuari, i possiblement un manual tècnic amb 

el propòsit de manteniment futur i ampliacions al sistema. Les tasques d'aquesta etapa 

s'inicien ja a la primera fase, però només finalitzen un cop acabades les proves. 

 

- Manteniment: En aquesta etapa es realitzarà un manteniment correctiu (per resoldre 

errors) i un manteniment evolutiu (per millorar la funcionalitats i / o donar resposta a 

nous requisits). 

 

Abast: Dissenyar i desenvolupar el software que s’integrarà amb els sensors. 

 

Temps: La durada del projecte de desenvolupament del software serà de 6 mesos. A l’acabar 

el quart mes, coincidint amb l’acabament del projecte dels sensors, es llençarà una versió beta 

del software. Amb aquesta versió es faran proves per comprovar el correcte funcionament del 

software, és a dir que detecti i sigui capaç de neutralitzar els drons. Amb aquestes proves 

s’obtindrà un feedback amb el qual es millorarà l’aplicació i 2 mesos després, al sisè mes es 

llançarà la versió 1.0 del software que ja podrà ser comercialitzat. 
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Cost: Per al desenvolupament del projecte faran falta 37.800€, quantitat que correspon al cost 

de l’equip de programadors durant els 6 mesos de desenvolupament del software. En l’apartat 

de viabilitat econòmica i financera s’especificarà amb detall el cost del projecte. 

 

Altres projectes:  

Pel que fa a la pàgina web, l’empresa dedicarà un mes. Estarà enllestida al tercer mes, d’aquesta 

manera es podrà començar a promocionar el producte i els clients podran estar informats de 

l’existència de l’empresa, de què s’ofereix i de quan sortirà al mercat. 

 

Esquema de Gantt: 

En la següent imatge es pot veure de manera senzilla un esquema de la durada dels projectes, 

un esquema de Gantt. A la part esquerra de la imatge es veuen els noms dels projectes i podem 

veure com els dos projectes principals estan formats pels sub-projectes que el formen.  

Els sub-pojectes de cada projecte tenen dependència, és a dir, que fins que no s’ha acabat el 

sub-projecte anterior, no començarà el següent. L’única excepció és el sub-projecte 

“Documentació” del projecte dins de “Desenvolupament del Software” ja que es tracta d’un 

sub-projecte que es realitzarà al llarg de la durada sencera del projecte. Els projectes principals 

començaran l’1 de Setembre de 2017 i la pàgina web començarà un cop ja estan en 

funcionament els altres projectes. A mitjans de març, amb la finalització del desenvolupament 

del software, el producte Drone Finder ja estarà llest per a la seva comercialització. 
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8.2. Elements de supervisió de qualitat 

Per garantir el correcte funcionament de Drone Finder, s’oferirà una supervisió de qualitat. 

 

L’empresa tindrà un temps per fer proves amb el software cosa que permetrà que estigui 

optimitzat i apunt per al seu llançament al mercat. 

Tot i així, per mantenir una qualitat contínua, s’analitzaran les dades i el feedback que 

comuniquin els clients. Aquest feedback pot arribar a l’empresa a través dels comentaris al 

comercial, opinions a les xarxes socials o des de la pàgina web on trobaran el correu electrònic. 

Drone Finder realitzarà reunions periòdiques per disposar del feedback amb què s’intentaran 

solucionar els errors detectats i, si fes falta, implementaria nous serveis. 
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8.3. Externalització 

No totes les activitats les realitzarà Drone Finder, algunes de les activitats de l’empresa 

s’hauran d’externalitzar per garantir la seva funcionalitat. 

Activitats a externalitzar: 

• Disseny de la pàgina web: Es contractarà un dissenyador web extern per tal que realitzi 

el projecte del disseny del web. 

 

• Lloguer i manteniment dels servidors: Tota la informació que capten els sensors i rep 

el software es guardarà en servidors. Aquests servidors es llogaran a alguna empresa 

externa que emmagatzemi i gestioni les dades.  

 

Aquest preu és variable ja que es tindrà en compte la densitat de clients que utilitzin el 

servei i les dades que es vulguin emmagatzemar. Per això, la capacitat serà variable en 

funció de les necessitats de l’empresa. 

 

• Servei de publicitat: El primer any de vida de l’empresa, es realitzarà publicitat del 

producte de diverses maneres (Pàgines web del sector, webs de tecnologia, noticies a 

blogs del sector, etc). L’empresa contractarà una empresa que gestionarà la publicitat i 

farà d’intermediari amb aquestes pàgines webs. 

 

• Gestoria: Es contractarà un gestor per tal que porti la comptabilitat (pagaments) i els 

diferents temes legals (administració i finances). 

 

• Selecció i contractació del personal: Es contractarà una empresa per a la selecció i 

contractació de l’equip de programadors i l’equip tècnic. Per a més detall, referir-se a 

l’apartat 9.3 Selecció i contractació. 

 

• Servei de neteja: Es contractarà un servei de neteja per al local. 
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9. Organització i recursos humans 

9.1. Organigrama 

 

 

L’organigrama de l’empresa consisteix en: 

 

Un emprenedor com a màxima autoritat. Executarà el càrrec de director general i supervisarà 

l’equip de programadors i l’equip tècnic per assegurar el correcte funcionament del servei. 

Posteriorment, un cop l’empresa ja estigui oferint el servei al mercat, serà l’encarregat 

d’assignar un responsable per supervisar l’equip de programadors i un altre per a l’equip tècnic.  

 

A més del director general, l’empresa consta de 3 departaments, el comercial, el d’operacions 

i el d’administració i finances.  
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9.2. Llocs de treball 

L’equip de Drone Finder, constarà de 2 departaments i 9 treballadors.  

Els llocs de treball són els següents: 

 

Departament Comercial (2 persones) 

El departament comercial, estarà enfocat a la comercialització del producte, a donar a conèixer 

la marca i a gestionar el contingut relacionat amb l’empresa entre altres funcions. Constarà de 

dues persones: 

• Community Manager (1 persona) 

Serà l’encarregat de portar al dia les xarxes socials i del correu de contacte de la pàgina web 

corporativa, entre d’altres. 

• Comercial (1 persona) 

Serà l’encarregat de vendre el producte, d’apropar-se a les empreses o entitats del mercat 

objectiu. A més d’assistir a fires i congressos del sector per a captar possibles clients.  

 

Departament d’Operacions (7 persones) 

Aquest departament serà l’encarregat del desenvolupament del software i dels sensors i de la 

sincronització entre ells per a oferir el servei de seguretat anti-drons. 

• Programadors (3 persones) 

Són els encarregats de dissenyar, desenvolupar i garantir el manteniment del software de Drone 

Finder. 

• Equip tècnic (4 persones) 

Seran els encarregats de dissenyar i fabricar els primers sensors de Drone Finder per a integrar-

los amb el software i poder oferir un producte al mercat. 
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9.3. Selecció i contractació 

La selecció i contractació de treballadors es farà de manera externa. Es contractarà l’empresa 

Sapientis, empresa especialitzada en la cerca i selecció de talent en l’àmbit de la Transformació 

Digital i de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

 

 

Sapientis realitza tasques de consultoria i gestió de recursos humans. Alguns exemples són el 

coaching, la formació i la comunicació. 

També fan consultoria, auditoria i projectes de desenvolupament dins l'àmbit de la 

Transformació Digital i de les TIC. 

 

 

 



 

    36 

Drone Finder 

 

9.4. Política salarial 

La política de retribució de l’emprenedor i del personal contractat serà la següent: 

 

Com a mesura austera, l’emprenedor renunciarà als primers 6 sous (6 mesos) i posteriorment 

cobrarà el sou mínim interprofessional (707€ a Espanya) durant 1 any [10]. Un cop acabats els 

18 mesos tindrà el sou de 2.000€/mes. 

  



 

    37 

Drone Finder 

 

10.  Aspectes legals 

10.1. Constitució legal de l’empresa 

Pel que fa relació amb l’àmbit legal, Drone Finder ha decidit que es declararà com a Societat 

de Responsabilitat Limitada (S.L.) ja que, és la més adequada a les característiques i mida de 

l’empresa. Es requereix un mínim d’1 soci, i un capital inicial de 3000€ (veure Annex I). 

 

10.2. Marques i patents 

L’empresa sol·licitarà a la “Oficina Española de Patentes y Marcas” (OEPM) el registre de la 

marca “Drone Finder” per a dues classes. 

El registre d’una marca o un nom comercial a Espanya té un cost de 145€ per a la primera 

classe sol·licitada i 94€ per la segona i cada una de les successives.  

La marca registrada té una durada de 10 anys. En cas de voler renovar-la el cost és de 167€ per 

la primera classe i 112€ per la segona i cada una de les successives [11]. 

Per registrar la marca s’ha de decidir la classe o les classes per les quals serà registrada 

l’empresa, ja que com es veu, el cost varia considerablement. 

Existeix una classificació anomenada “Clasificación Internacional de Productos y Servicios” 

(Clasificación Niza). Es compon de 45 classes: les 34 primeres agrupen productes i les 11 

últimes serveis. Normalment, amb una o dues classes serà suficient per protegir la marca. Per 

a més informació [12]. 
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11. Viabilitat econòmica i financera 

S’ha creat un Excel que conté l’anàlisi de la viabilitat econòmica i financera de l’empresa. En 

aquest document es troben els següents fulls de càlcul: 

 

11.1. Despeses 

En l’apartat de despeses trobem dos fulls de càlculs (Despeses de personal i Altres despeses): 

o Despeses de personal: En aquest full es recullen totes les despeses del personal 

de l’empresa, separat per departaments. També es detalla el total parcial de cada mes, 

la quantitat que suposen la Seguretat Social i l’IRPF (30%) i el total acumulat.  

 

Primers 6 mesos: 

• Emprenedor: Durant els primers 6 mesos, l’emprenedor renunciarà al seu sou com a 

signe de dedicació a l’empresa.  

 

• Programadors (3): 1.800€/mes. 

 

• Tècnics (3): 1.800€/mes. 

 

• Encara no hi haurà comercial. 

 

Mes 7: 

• L’emprenedor comença a cobrar 707€/mes, el salari mínim interprofessional.  

 

• Comercial: S’incorpora un comercial cobrant 1.500€/mes. 

 

• Community Manager: S’incorpora un Community manager cobrant 300€/mes. 

 

• S’incorpora un quart tècnic per a completar l’equip tècnic. 
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Mes 19 fins 36: 

• L’emprenedor ja cobra el salari total de 2.000€/mes. 

 

• En aquest moment, ja hi haurà la plantilla completa cobrant els sous complets. 

 

 

o Altres despeses: En aquest full de càlcul es detallen totes les altres despeses 

que no són de personal.  

 

 

Per posar en funcionament la nostra empresa, necessitarem tenir en compte les despeses 

addicionals a les del personal i quin cost mensual generen: 

- Local: L’empresa llogarà un local equipat amb taules i cadires de 300𝑚2 a 

Sabadell per 1.200€ mensuals amb dues zones, en una de les quals se situaran les 

oficines on treballaran els programadors i en l’altra, l’equip tècnic. 

 

- Serveis: El local disposarà d’aigua i llum que, generaran un cost de 105€ 

mensuals. Es disposarà també de connexió a internet amb un cost de 70€ mensuals i un 

cost de neteja de 192€ mensuals.  
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- Material: Es compraran 7 ordinadors per al personal amb un cost de 7.000€. 

També es destinaran 2.000€ anuals per a material d’oficina extra i per últim 

s’externalitzarà el lloguer dels servidors per 56€ mensuals. 

- Hardware: Es compraran sensors de radiofreqüència amb un cost de 6.000€ 

cada un i els altres sensors per construir el sensor múltiple amb un cost de fabricació de 

600€ cada sensor múltiple. Es compraran els sensors quan les vendes estan gairebé 

enllestides ja que el període de fabricació és d’una setmana.  

 

- Empresa: Al cost del personal s’ha d’afegir un cost del 30% de la Seguretat 

Social i l’IRPF. A més a més l’empresa destinarà 2.000€ al disseny web i 400€/mes per 

a la gestoria. L’empresa es consolidarà com a Societat Limitada amb un cost de 3.000€ 

i registrarà la marca “Drone Finder” amb un cost de 239€. 

 

11.2. Ingressos 

En aquest apartat trobem dos fulls de càlcul (Previsió de clients i Ingressos): 

o Previsió de clients: En aquest full de càlcul podem veure l’estimació de clients 

que preveu l’empresa durant els primers tres anys, desglossat mes a mes. Es diferencia 

entre el tipus de client, és a dir, si es tracta d’una entitat o d’un particular i, per al cas 

de les entitats, quin tipus de client és i quants sensors necessita.  

A més, podem veure els sensors que venem, els que comprem i quin és l’Stock de 

sensors que tenim en cada moment, mes a mes. 
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En les següents gràfiques es poden veure, d’una banda, la previsió de clients per a venda de 

productes a entitats i venda de servei a entitats, i per l’altra, la previsió de clients per a 

particulars que són serveis d’esdeveniments puntuals. 
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En la següent gràfica s’observa el número total de clients que obtindrà l’empresa segons la 

previsió de clients a tres anys, si són entitats o particulars:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’empresa tindrà un 63% de clients particulars i un 37% d’entitats. Tot i que el nombre de 

clients particulars és major que el d’entitats, en la secció d’ingressos es veurà la repercussió 

econòmica que aporta cada tipus de client. 
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o Ingressos: En aquest full de càlcul es detallen els ingressos de l’empresa que 

corresponen a la venda dels sensors segons la previsió de clients. Els ingressos per cada 

tipus de client depenen del nombre de sensors que requereixen, per més detall referir-

se a l’apartat 7.2 Política de preus. 

 

Ingressos per venda del producte a entitats: 
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Ingressos per venda del servei a entitats: 

 

Ingressos per venda del servei a particulars: 
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Percentatge d’ingressos per tipus de client: 

 

En aquest gràfic es pot veure la distribució dels ingressos segons el tipus de client i segons si 

s’ofereix un producte o un servei. Es pot observar que pràcticament, la totalitat dels ingressos 

de l’empresa (un 98%) provenen de vendes a entitats, això és perquè tot i tenir un rang de 

clients particulars més gran, el cost del producte és molt menor. En concret, un 56% dels 

ingressos provenen de vendes en format servei i un 42% de vendes en format producte. 
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Ingressos Totals: 

Per últim veiem l’evolució dels ingressos totals acumulats de l’empresa durant els primers 36 

mesos. 

 

 

 

  

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

In
gr

es
so

s 
( 

€
)

Mesos

Ingressos



 

    48 

Drone Finder 

 

11.3. Resum 

o Resum (Ingressos – Despeses): En aquest full de càlcul trobem el resum de 

totes les despeses i tots els ingressos. Fent la resta obtenim la següent gràfica: 

 

Com podem veure en la gràfica anterior, el punt més crític és al mes número 6 amb un resultat 

de -151.617€. També es veu que l’empresa tindrà beneficis acumulats de manera continuada a 

partir del mes número 22. Aquest seria el cas ideal, sense tenir en compte l’estat de tresoreria. 

Per exemple, els clients pagaran a 30, 60 o 90 dies, per tant, en l’estat de tresoreria veurem 

quina és la gràfica a considerar a l’hora de demanar finançament. 
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11.4. Estat de tresoreria provisional 

 

En aquesta gràfica veiem l’estat de tresoreria provisional que reflecteix la caixa que té 

l’empresa. Aquesta informació és la que l’empresa agafarà com a referència a l’hora de 

demanar finançament. 

Com es pot veure, el punt més crític és al mes número 9 amb un resultat de -269.103€. També 

es pot veure que l’empresa tindrà beneficis acumulats propis a partir del mes número 27. Tenint 

en compte aquests resultats, l’empresa requerirà una inversió inicial de 270.000€. 
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11.5. Pla de finançament 

Per a fer front a la inversió inicial que necessita l’empresa, es requerirà de recursos aliens: 

Pla de Finançament 1r Any 

Recursos Propis  

Capital Social 15.000€ 

  

Recursos Aliens  

Préstec Familiar 50.000€ 

Participació “cap” 40.000€ 

ENISA 70.000€ 

Business Angel 95.000€ 

  

Total Finançament 270.000€ 

 

L’emprenedor aportarà una inversió com a capital social de 15.000€. Addicionalment 

l’empresa requerirà de recursos aliens:  

La família de l’emprenedor aportarà 50.000€ a retornar a partir del tercer any durant 36 mesos 

sense interessos.  

El cap del departament de Riscos IT de Deloitte amb què l’emprenedor treballava farà una 

aportació de 40.000€ a canvi d’un 14% de l’empresa. 

Amb aquestes primeres inversions, l’empresa té el capital necessari per a sol·licitar un préstec 

ENISA de 70.000€ per a joves emprenedors (menys de 40 anys). La devolució d’aquest préstec 

començarà a partir del tercer any amb un interès del 3% a retornar en 36 mesos. 

Per últim es disposarà d’una inversió per part d’un grup de Business Angels de 95.000€ a canvi 

d’un 35% de l’empresa. Amb aquest finançament obtenim la xifra necessària de 270.000€.
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11.6. Pla de tresoreria amb finançament 

En la taula següent es detalla el pla financer del primer any fiscal que serà de setembre a desembre (4 mesos): 

PLA FINANCER Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

INGRESSOS     

(+) Aportació dinerària (capital social) 15.000 €    

(+) Préstecs 50.000 € 35.000 € 35.000 € 40.000 € 

(+) Ingressos financers 0 € 0 € 0 € 0 € 

Total ingressos (A) 65.000 € 35.000 € 35.000 € 40.000 € 

PAGAMENTS     

(+) Factures pagades (compres) 33.000 € 0 € 0 € 0 € 

(+) Despeses de personal (sou + quotes 

patronals) 14.040 € 14.040 € 14.040 € 14.040 € 

(+) Lloguers (local + servidors) 1.256 € 1.256 € 1.256 € 1.256 € 

(+) Subministraments (llum + aigua + neteja + 

internet) 367 € 367 € 367 € 367 € 

(+) Treballs realitzats per altres. Pagats 5.400 € 400 € 2.400 € 400 € 

(+) Relacions públiques i publicitat. Pagats 500 € 500 € 500 € 500 € 

(+) Despeses extraordinàries 5.239 € 3.500 € 3.500 € 0 € 

(+) Devolució de préstecs     

Total pagaments (B) 59.802 € 20.063 € 22.063 € 16.563 € 

RESULTAT FINANCER (A - B) 5.198 € 14.937 € 12.937 € 23.437 € 

RESULTAT FINANCER ACUMULAT 5.198 € 20.135 € 33.072 € 56.509 € 
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A continuació, en les següents taules es detalla el pla financer del segon any, desglossat mes a mes i una visió global del tercer i quart any: 

 

PLA FINANCER Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

INGRESSOS       

(+) Aportació dinerària (capital social)       

(+) Préstecs    95.000 €   

(+) Ingressos financers 0 € 0 € 0 € 13.000 € 2.000 € 121.000 € 

Total ingressos (A) 0 € 0 € 0 € 108.000 € 2.000 € 121.000 € 

PAGAMENTS       

(+) Factures pagades (compres) 0 € 0 € 0 € 66.000 € 0 € 0 € 

(+) Despeses de personal (sou + quotes 

patronals) 14.040 € 14.040 € 19.639 € 19.639 € 19.639 € 19.639 € 

(+) Lloguers (local + servidors) 1.256 € 1.256 € 1.256 € 1.256 € 1.256 € 1.256 € 

(+) Subministraments (llum + aigua + neteja + 

internet) 367 € 367 € 367 € 367 € 367 € 367 € 

(+) Treballs realitzats per altres. Pagats 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 

(+) Relacions públiques i publicitat. Pagats 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 

(+) Despeses extraordinàries 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

(+) Devolució de préstecs       

Total pagaments (B) 16.563 € 16.563 € 22.162 € 88.162 € 22.162 € 22.162 € 

RESULTAT FINANCER (A - B) -16.563 € -16.563 € -22.162 € 19.838 € -20.162 € 98.838 € 

RESULTAT FINANCER ACUMULAT 39.946 € 23.383 € 1.221 € 21.059 € 897 € 99.735 € 
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PLA FINANCER Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

INGRESSOS       

(+) Aportació dinerària (capital social)       

(+) Préstecs       

(+) Ingressos financers 0 € 231.000 € 18.000 € 27.000 € 37.000 € 23.000 € 

Total ingressos (A) 0 € 231.000 € 18.000 € 27.000 € 37.000 € 23.000 € 

PAGAMENTS       

(+) Factures pagades (compres) 0 € 26.400 € 0 € 26.400 € 26.400 € 0 € 

(+) Despeses de personal (sou + quotes 

patronals) 19.639 € 19.639 € 19.639 € 19.639 € 19.639 € 19.639 € 

(+) Lloguers (local + servidors) 1.256 € 1.256 € 1.256 € 1.256 € 1.256 € 1.256 € 

(+) Subministraments (llum + aigua + neteja + 

internet) 367 € 367 € 367 € 367 € 367 € 367 € 

(+) Treballs realitzats per altres. Pagats 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 

(+) Relacions públiques i publicitat. Pagats 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 

(+) Despeses extraordinàries 0 € 0 € 2.000 € 0 € 0 € 0 € 

(+) Devolució de préstecs       

Total pagaments (B) 22.162 € 48.562 € 24.162 € 48.562 € 48.562 € 22.162 € 

RESULTAT FINANCER (A - B) -22.162 € 182.438 € -6.162 € -21.562 € -11.562 € 838 € 

RESULTAT FINANCER ACUMULAT 77.573 € 260.010 € 253.848 € 232.286 € 220.724 € 221.562 € 
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PLA FINANCER  Any 3 Any 4 (6 mesos) 

INGRESSOS    

(+) Aportació dinerària (capital social)    

(+) Préstecs    

(+) Ingressos financers  727.500 € 978.500 € 

Total ingressos (A)  727.500 € 978.500 € 

PAGAMENTS    

(+) Factures pagades (compres)  330.000 € 349.800 € 

(+) Despeses de personal (sou + quotes patronals)  252.478 € 170.560 € 

(+) Lloguers (local + servidors) 15.072 € 10.048 € 

(+) Subministraments (llum + aigua + neteja + internet) 4.404 € 2.936 € 

(+) Treballs realitzats per altres. Pagats  4.800 € 3.200 € 

(+) Relacions públiques i publicitat. Pagats  6.000 € 4.000 € 

(+) Despeses extraordinàries  2.000 € 0 € 

(+) Devolució de préstecs  16.992 € 36.761 € 

Total pagaments (B)  631.746 € 577.305 € 

RESULTAT FINANCER (A - B)  95.754 € 401.195 € 

RESULTAT FINANCER ACUMULAT  317.316 € 718.511 € 

 

En les taules anteriors, es pot veure el pla financer dels primers 36 mesos de vida de l’empresa. S’observa com, gràcies al finançament inicial, 

l’empresa aconsegueix mantenir una caixa acumulada positiva durant tots els mesos, tenint el punt més crític al cinquè mes del segon any (mes 

número 9) amb un resultat financer acumulat de 897€.
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Com a conclusió de les taules anteriors en la gràfica següent podem veure l’evolució de l’estat 

de tresoreria un cop demanat el finançament:  
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11.7. Pla d’inversions 

En la següent taula es troben les inversions en actiu fix per part de l’empresa: 

Pla d’inversions Primer any 

Despeses  

Constitució S.L. 3.000€ 

  

Inversions materials  

Ordinadors 7.000€ 

  

Total Inversions 10.000€ 

 

L’amortització d’aquest actiu fix la calcularem a 3 anys, per tant, s’obtenen els següents 

resultats: 

Amortització Ordinadors = 7.000€ / 36 = 195€ 

Amortització Constitució = 3.000€ / 36 = 83€  

Cost total de les amortitzacions d’actiu fix = 278€ 
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11.8. Compte de resultats provisional 

 

PLA ECONÒMIC  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

INGRESSOS       

(+) Vendes  0 € 0 € 0 € 0 € 

(+) Subvencions rebudes      

(+) Altres ingressos corrents      

Total ingressos (A)  0 € 0 € 0 € 0 € 

DESPESES       

(+) Consums (cost de vendes o inputs) 

(B)  33.000 € 0 € 0 € 0 € 

MARGE BRUT (C = A - B)  33.000 €  0 € 0 € 0 € 

Despeses estructura       

(+) Despeses de personal (sou + quotes 

patronals)  14.040 € 14.040 € 14.040 € 14.040 € 

(+) Lloguers  1.256 € 1.256 € 1.256 € 1.256 € 

(+) Subministraments  367 € 367 € 367 € 367 € 

(+) Treballs realitzats per altres 

empreses  5.400 € 400 € 2.400 € 400 € 

(+) Relacions públiques i publicitat  500 € 500 € 500 € 500 € 

(+) Altres despeses corrents ...  2.239 € 0 € 0 € 0 € 

  278 €   278 €   278 €   278 €  

Total despeses estructura (D)  24.080 € 16.841 € 18.841 € 16.841 € 

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (E = 

C - D)  57.080 €  16.841 €  18.841 €  16.841 €  

(+) Ingressos financers      

(-) Despeses financeres      

Resultat financer (F)  0 € 0 € 0 € 0 € 

RESULTAT DE L'ACTIVITAT 

ORDINÀRIA (G = E - F)  57.080 €  16.841 €  18.841 €  16.841 €  

(+) Ingressos extraordinaris (h)      

(-) Despeses extraordinàries (i)      

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 

(J = h - i)  57.080 €  16.841 €  18.841 €  16.841 €  

(-) Impost de Societats (k)      

RESULTAT DEL PERÍODE = J -k  57.080 €  16.841 €  18.841 €  16.841 €  

RESULTAT ACUMULAT 57.080 €  73.921 €  92.761 €  109.602 €  
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PLA ECONÒMIC  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

INGRESSOS        

(+) Vendes  0 € 0 € 0 € 13.000 € 2.000 € 121.000€ 

(+) Subvencions rebudes        

(+) Altres ingressos corrents        

Total ingressos (A)  0 € 0 € 0 € 13.000 € 2.000 € 121.000€ 

DESPESES        

(+) Consums (cost de vendes o 

inputs) (B)  0 € 0 € 0 € 66.000 € 0 € 0 € 

MARGE BRUT (C = A - B)  0 € 0 € 0 € 53.000 €   2.000 €  121.000€  

Despeses estructura        

(+) Despeses de personal (sou + 

quotes patronals)  14.040 € 14.040 € 19.639 € 19.639 € 19.639 € 19.639 € 

(+) Lloguers  1.256 € 1.256 € 1.256 € 1.256 € 1.256 € 1.256 € 

(+) Subministraments  367 € 367 € 367 € 367 € 367 € 367 € 

(+) Treballs realitzats per altres 

empreses  400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 

(+) Relacions públiques i 

publicitat  500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 

(+) Altres despeses corrents ...  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

  278 €   278 €   278 €   278 €   278 €   278 €  

Total despeses estructura (D)  16.841 € 16.841 € 22.440 € 22.440 € 22.440 € 22.440 € 

RESULTAT 

D'EXPLOTACIÓ (E = C - D)  16.841 €  16.841 €  22.440 €  75.440 €  20.440 €   98.560 €  

(+) Ingressos financers        

(-) Despeses financeres        

Resultat financer (F)  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

RESULTAT DE 

L'ACTIVITAT ORDINÀRIA 

(G = E - F)  16.841 €  16.841 €  22.440 €  75.440 €  20.440 €   98.560 €  

(+) Ingressos extraordinaris (h)        

(-) Despeses extraordinàries (i)        

RESULTAT ABANS 

D'IMPOSTOS (J = G)  16.841 €  16.841 €  22.440 €  75.440 €  20.440 €   98.560 €  

(-) Impost de Societats (k)        

RESULTAT DEL PERÍODE 

= J -k  16.841 €  16.841 €  22.440 €  75.440 €  20.440 €   98.560 €  

RESULTAT ACUMULAT  126.443€  143.284€  165.724€  241.163€  261.603€  163.043€  
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PLA ECONÒMIC  Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

INGRESSOS        

(+) Vendes  0 € 231.000€ 18.000 € 27.000 € 37.000 € 23.000 € 

(+) Subvencions rebudes        

(+) Altres ingressos corrents        

Total ingressos (A)  0 € 231.000€ 18.000 € 27.000 € 37.000 € 23.000 € 

DESPESES        

(+) Consums (cost de vendes o 

inputs) (B)  0 € 26.400 € 0 € 26.400 € 26.400 € 0 € 

MARGE BRUT (C = A - B)  0 € 204.600€   18.000 €   600 €   10.600 €   23.000 €  

Despeses estructura        

(+) Despeses de personal (sou + 

quotes patronals)  19.639 € 19.639 € 19.639 € 19.639 € 19.639 € 19.639 € 

(+) Lloguers  1.256 € 1.256 € 1.256 € 1.256 € 1.256 € 1.256 € 

(+) Subministraments  367 € 367 € 367 € 367 € 367 € 367 € 

(+) Treballs realitzats per altres 

empreses  400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 

(+) Relacions públiques i 

publicitat  500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 

(+) Altres despeses corrents ...  0 € 0 € 2.000 € 0 € 0 € 0 € 

  278 €   278 €   278 €   278 €   278 €   278 €  

Total despeses estructura (D)  22.440 € 22.440 € 24.440 € 22.440 € 22.440 € 22.440 € 

RESULTAT 

D'EXPLOTACIÓ (E = C - D)  22.440 €  182.160€  6.440 €  21.840 €  11.840 €   560 €  

(+) Ingressos financers        

(-) Despeses financeres        

Resultat financer (F)  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

RESULTAT DE 

L'ACTIVITAT ORDINÀRIA 

(G = E - F)  22.440 €  182.160€  6.440 €  21.840 €  11.840 €   560 €  

(+) Ingressos extraordinaris (h)        

(-) Despeses extraordinàries (i)        

RESULTAT ABANS 

D'IMPOSTOS (J = G)  22.440 €  182.160€  6.440 €  21.840 €  11.840 €   560 €  

(-) Impost de Societats (k)        

RESULTAT DEL PERÍODE 

= J -k  22.440 €  182.160€  6.440 €  21.840 €  11.840 €   560 €  

RESULTAT ACUMULAT  185.483€  3.323 €  9.763 €  31.603 €  43.443 €  42.882 €  
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PLA ECONÒMIC  Any 3 Any 4 (6 mesos) 
INGRESSOS    
(+) Vendes  727.500 € 978.500 € 
(+) Subvencions rebudes    
(+) Altres ingressos corrents    
Total ingressos (A)  727.500 € 978.500 € 
DESPESES    
(+) Consums (cost de vendes o inputs) (B)  330.000 € 349.800 € 
MARGE BRUT (C = A - B)   397.500 €   628.700 €  
Despeses estructura    
(+) Despeses de personal (sou + quotes patronals)  252.478 € 170.560 € 
(+) Lloguers  15.072 € 10.048 € 
(+) Subministraments  4.404 € 2.936 € 
(+) Treballs realitzats per altres empreses  4.800 € 3.200 € 
(+) Relacions públiques i publicitat  6.000 € 4.000 € 
(+) Altres despeses corrents ...  2.000 € 0 € 
  3.333 €   1.667 €  
Total despeses estructura (D)  288.088 € 192.411 € 
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (E = C - D)   109.412 €   436.289 €  
(+) Ingressos financers    
(-) Despeses financeres  16.992 € 36.761 € 
Resultat financer (F)  16.992 € 36.761 € 
RESULTAT DE L'ACTIVITAT ORDINÀRIA 

(G = E - F)   92.421 €   399.528 €  
(+) Ingressos extraordinaris (h)    

(-) Despeses extraordinàries (i)    
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (J = G)   92.421 €   399.528 €  
(-) Impost de Societats (k)   17.338 €   139.835 €  
RESULTAT DEL PERÍODE = J -k   75.082 €   259.693 €  
RESULTAT ACUMULAT   32.200 €   291.893 €  

 

Com podem veure en el compte de resultats provisional, el punt més crític el trobem al sisè 

mes del primer any en què l’empresa té un resultat acumulat de -261.603€. Per tant, si l’empresa 

aconsegueix el finançament inicial previst de 270.000€, Drone Finder serà capaç de mantenir-

se i seguir endavant generant beneficis propis. 
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11.9. Altres indicadors 

Valor actual net (VAN): 299.646€. 

 

El VAN és positiu, per tant es considera que la inversió és viable. 

 

Taxa interna de retorn (TIR): 41,18%. 

 

Com que la TIR és superior al tipus d’interès que es paga del préstec, es considera que la 

inversió és viable. 

 

Cost d’adquisició del client: 

Cost invertit = Cost en publicitat + Sou del comercial = 500€ + 1.500€ = 24.000€/anuals 

Aquest cost s’ha de dividir pel nombre de clients per obtenir el cost d’adquisició del client. 

Cost d’adquisició del client = cost invertit / nº clients 

 

Any 2 

Producte – Entitats 

Nombre de clients = 3 

Cost d’adquisició d’un client= 8.000€ / 3 = 2.667€ 

 

Servei – Entitats 

Nombre de clients = 5 

Cost d’adquisició d’un client = 8.000€ / 5 = 1.600€ 

 

Servei – Particulars 

Nombre de clients = 15 

Cost d’adquisició d’un client = 8.000€ / 15 = 533€ 
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Any 3 

Producte – Entitats 

Nombre de clients = 3 

Cost d’adquisició d’un client= 8.000€ / 3 = 2.667€ 

 

Servei – Entitats 

Nombre de clients = 9 

Cost d’adquisició d’un client = 8.000€ / 9 = 889€ 

 

Servei – Particulars 

Nombre de clients = 11 

Cost d’adquisició d’un client = 8.000€ / 11 = 727€ 
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12. Altres consideracions d’anàlisi 

12.1. Anàlisis de riscos i plans de contingència 

Anàlisi DAFO: 

 

 

Debilitats 

• Inversió de capital: Com s’ha vist, Drone Finder necessita una inversió inicial de 

capital de 270.000€ per muntar i tirar endavant l’empresa. Aconseguir aquesta quantitat 

de diners suposa una debilitat ja que, actualment, és molt difícil trobar finançament 

degut a la recessió econòmica en què es troba el país.  
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• Poca experiència: Drone Finder es tracta d’una empresa nova en el sector de la 

protecció anti-drons. Una empresa amb poca o nul·la experiència que haurà de competir 

amb les empreses de la competència que estan més consolidades. 

Amenaces 

• Crisi financera: Aquesta és una amenaça real que qualsevol persona o empresa està 

vivint. Estem en uns moments en què l’economia està patint una crisi i això pot afectar 

a Drone Finder ja que algú poden aparèixer problemes amb els pagaments per part dels 

clients o de subministrament per part dels proveïdors. 

 

• Nous competidors: El fet que sigui un mercat relativament verge, pot facilitar 

l’aparició d’altres emprenedors o altres empreses (nous competidors) que vegin 

l’oportunitat d’entrar en el mercat amb un producte semblant i fins i tot amb una 

tecnologia més avançada. 

 

Fortaleses 

• Empresa jove i motivada: Drone Finder és una empresa amb un emprenedor i un equip 

de programadors i tècnics joves i motivats. Tot i no tenir molta experiència, l’equip ho 

compensa amb les ganes de treballar de cara a crear una tecnologia que pugui ajudar 

als seus clients a augmentar la seva seguretat contra atacs de drons. 

  

• Flexibilitat: Actualment, la tecnologia avança a gran velocitat i cal tenir la flexibilitat 

necessària per adaptar-se a possibles canvis. Drone Finder és una empresa flexible, 

capaç d’adaptar-se als canvis tecnològics i als requeriments de cada client. 

 

Oportunitats 

• Augment de la preocupació per la seguretat: Avui en dia, les empreses i particulars 

cada cop son més conscients dels riscs que comporten les noves tecnologies, com és el 

cas de l’espionatge amb drons. És per això que cada cop es preocupen més per a la seva 

seguretat, la qual cosa comporta una oportunitat per a l’empresa de vendre més. 

 

• Poca competència: És un sector amb un gran potencial i actualment hi ha poca 

competència. Drone Finder busca l’oportunitat d’entrar al mercat i consolidar-se com a 

empresa líder a nivell nacional. 
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12.2. Estratègies de creixement i desenvolupament 

Drone Finder preveu dues estratègies de creixement i desenvolupament per als següents anys 

que no contempla aquest pla d’empresa.  

• Ampliar el ventall de productes: L’empresa dedicarà part dels recursos a la 

investigació i desenvolupament de nous productes de detecció de drons en funció dels 

avenços tecnològics i de les noves necessitats dels clients. El fet de ser una empresa de 

base tecnològica, implica que ha d’adaptar-se a la velocitat dels canvis. 

 

• Expansió de l’empresa: Un cop consolidats a nivell nacional, l’objectiu de l’empresa 

serà l’expansió a altres països primer a nivell europeu i, si la marca rep una acollida 

favorable i les vendes augmenten, l’expansió arribarà a nivell internacional. 
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13. Annexos 

13.1. Annex I. Constitució legal de l’empresa 

 

 

Com podem veure en la imatge superior de ipyme.org, per crear una societat de responsabilitat 

limitada es requereix un mínim d’un soci i un capital de 3.000€, és per aquest raó que Drone 

Finder es crea com a Societat de Responsabilitat Limitada ja que està constituïda per un únic 

soci amb un capital superior a 3.000 €. 
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