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Estudis d’Economia i Empresa (Grau en Administració i Direcció d’Empreses - 
Pla d’empresa)  

Resum 
El present estudi és un pla d’empresa enfocat a promoure una aplicació mòbil a través de la 
qual els usuaris puguin informar-se sobre les festes majors i festes culturals tradicionals de la 
Comunitat Autònoma de Catalunya. Aquesta duu el nom de A xalar!, i s’adreça a homes i 
dones catalans, independentment de l’edat, classe social i estat civil que tinguin. 
 
Els dos atributs principals de l’aplicació són conveniència i accessibilitat, ja que és un servei útil 
que està a l’abast de tothom. 
 
Aquest pla d’empresa es basa en una exhaustiva recerca en el mercat de les aplicacions 
mòbils a la regió de Catalunya i un estudi detallat de totes les festes majors que proporciona 
cada poble i ciutat als seus ciutadans i la despesa que destinen els ajuntaments en cultura 
popular. 
 
S’ha realitzat també un anàlisi de la competència i un estudi dels factors externs i interns com 
les condicions legals, les demogràfiques o culturals i, per una altra banda, l’estudi dels clients i 
proveïdors. 
 
Finalment, s’han detallat les estratègies de màrqueting i de recursos i operacions que es 
portaran a terme i un anàlisi financer on es projecta els ingressos que A xalar! obtindrà en els 
darrers anys un cop l’aplicació estigui en funcionament, tenint en compte els guanys, costos i la 
inversió en publicitat que es realitzarà. 
 
Paraules clau: Catalunya, aplicació mòbil, festes majors, festes culturals, cultura popular. 

Abstract 
The present Business Plan aims to promote a mobile application in which citizens can learn 
about the Catalunya Major Festivals and cultural festivities. The application is called A xalar! 
and it is directed to catalan citizens regardless of age, social class and civil status that have.  
 
The two main attributes of the application are the convenience and accessibility, since this is a 
service available to all. 
 
The Business Plan is based on an exhaustive search in the market of mobile applications in 
Catalunya and a detailed study of the information about the festivities provided by each town 
and the spending of the town halls in popular culture. 
 
Has also it been carried out an analysis of the competition and a comprehensive study of the 
external and internal factors as well as the legal conditions, demographic or cultural, clients and 
suppliers involved in one way or another in this project. 
 
Finally, a series of marketing, resources and operations strategies have been developed and, 
also, a financial analysis in which show an estimation of the revenues that A xalar! will obtain 
during the next few years. 
 
Keywords: Catalonia, mobile application, major festivals, cultural festivities, popular culture. 
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INTRODUCCIÓ 
En l’actualitat hi ha molts sectors que estan en plena fase de creixement, malgrat ser sectors 
tradicionals, com l’oci, i altres sectors nous que estan evolucionant a mesura que passa el 
temps, com el sector de les noves tecnologies i especialment les aplicacions mòbils.  
 
El present Treball de Fi de Grau (TFG) del Grau en Administració i Direcció d’Empreses, té la 
finalitat d’estudiar la viabilitat de la creació i posada en marxa d’una aplicació mòbil en la qual 
els usuaris puguin informar-se sobre totes les festes majors i festes culturals tradicionals de la 
Comunitat Autònoma de Catalunya. Alhora, l’aplicació també serà avantatjosa per als 
ajuntaments, la principal font d’ingressos de l’empresa, ja que tindran la garantia que els 
esdeveniments celebrats en el seu municipi estiguin a l’abast de tothom. 
 
Mitjançant una exhaustiva recerca d’informació reflectida en els diferents punts desenvolupats 
en el present treball, es pretén donar resposta i analitzar l’adequació de la idea de negoci a 
través d’una anàlisi de l’entorn i amb l’ajuda de la creació d’un pla de màrqueting, un pla de 
recursos i operacions i un pla financer.  

Motivació de l’estudiant 
La idea del present treball té el seu origen en les vivències personals. En moltes ocasions he 
viatjat o visitat pobles de Catalunya i m’ha resultat difícil el fet de saber si en el poble que hi era 
o els del seu voltant s’hi celebrava alguna festa, fira o un esdeveniment cultural. Però no només 
això, fins i tot trobar informació de l’agenda d’actes o les festes que se celebren en el meu propi 
municipi o a les localitats veïnes és avui en dia complicat.  
 
Després d’alguns anys comentant amb amics i familiars aquesta situació, els quals em feien 
saber que tenien la mateixa dificultat, vaig pensar en la possibilitat de crear una aplicació mòbil 
a través de la qual els usuaris poguessin informar-se sobre totes les festes majors, fires i festes 
culturals tradicionals de Catalunya, però d’una manera ràpida, còmode i fàcil. 

Justificació 
Avui en dia les aplicacions mòbils formen part del nostre dia a dia; tothom porta el seu 
Smartphone a la butxaca i la comunicació segueix sent un dels principals usos que els 
consumidors els hi donen als seus telèfons. A Espanya el 90% de la població té Smartphone i 
el 92% dels temps emprat en els dispositius mòbils és a través de les aplicacions, sent la 
mitjana diària utilitzada en aquestes de 3 hores i 20 minuts [1]. 
 
Això pot verificar-se en el fet que aplicacions com WhatsApp, Instagram i Facebook estan entre 
les més descarregades i usades en totes les plataformes. Però no són les úniques, i altres usos 
com el de mantenir-se al dia de les últimes notícies a través de les aplicacions de diaris online i 
canals de TV, realitzar compres, entretenir-se amb jocs o demanar menjar a domicili, són cada 
vegada més populars entre les aplicacions. 
 
Les tecnologies digitals s’estan consolidant i els nous canals de distribució estan modificant els 
models de continguts dels consumidors. La distribució digital i mòbil arribarà a ser una de les 
bases del mercat dels Mitjans de Comunicació i Oci, animat sobretot per l’increment del nombre 
d’abonats a les tecnologies sense cables i banda ampla. 
 
L’augment de la distribució online, el progrés de les noves tecnologies digitals i la millora dels 
terminals mòbils, són principalment factors que afecten el desenvolupament de tots els 
segments de l’Oci i el Mitjans de Comunicació. 
 
Malgrat trobar-nos en ple segle XXI, on predomina la innovació, el desenvolupament i la 
tecnologia com a estil de vida, la societat segueix entusiasmant-se i gaudint de les festes 
majors i festes tradicionals culturals dels seus pobles i ciutats. A la Comunitat Autònoma de 
Catalunya hi ha multitud de festes i celebracions populars. Algunes d’aquestes festivitats 
provenen d’antany; tradicions cristianes marcades pel calendari litúrgic i altres procedents de 
tradicions paganes molt més antigues. A més d’aquestes, cal destacar les festes majors que 
cada poble o ciutat celebra per recordar als seus patrons. 
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És per aquests motius expressats i la vivència personal explicada anteriorment, que s’identifica 
una bona oportunitat de negoci unint dos sectors totalment diferents, és a dir, el sector de les 
aplicacions mòbils i el sector de l’oci tradicional, ja que en l’actualitat hi ha poca informació, en 
l’àmbit d’Internet i d’aplicacions mòbils, enfocat a aquest tipus de festejos.  
 
El producte a comercialitzar es tracta doncs, d’una aplicació mòbil, anomenada A xalar!, a 
través de la qual els usuaris puguin informar-se sobre les festes majors i festes culturals 
tradicionals de la Comunitat Autònoma de Catalunya.  
 
Els usuaris que busquin informació sobre aquestes festes ho trobaran amb la màxima 
comoditat pel fet que l’aplicació està estructurada per províncies i comarques. La cerca 
d’informació serà ràpida, ja que des de qualsevol lloc, tant a casa com al carrer es podrà 
accedir-hi, i útil perquè viatgis on viatgis de Catalunya es podrà saber quines festes majors, 
culturals i tradicionals hi haurà allà on siguis. 
 
A la vegada, l’aplicació també serà útil per als ajuntaments, la principal font d’ingressos de 
l’aplicació. Gràcies a A xalar! els ajuntaments s’estalviaran els elevats costos de creació i 
manteniment d’aplicacions mòbils pròpies i la informació de les seves festes estaran a l’abast 
de tothom, fet que provocarà una major afluència de gent i, per tant, un major reconeixement i 
benefici per al poble o ciutat. 
 
L’àmbit geogràfic al qual es dirigeix és al territori català, amb possibilitat d’expansió a escala 
autonòmica o nacional en un futur i amb un inici de la prestació del servei per a l’any 2023, 
donat que la pandèmia del coronavirus es preveu que ja estarà erradicada i les festes majors i 
culturals se seguiran celebrant com fins ara ho havien fet. 

Objectiu i abast 
El principal objectiu del present pla d’empresa consisteix a estudiar i avaluar la viabilitat del 
producte a comercialitzar, és a dir, donar resposta a sí l’aplicació A xalar! és verdaderament 
una bona oportunitat de negoci. 
 
Per a donar resposta a la qüestió planteja, es proposen els següents objectius: 

- Definir la idea i el concepte de negoci. 
- Identificar l’entorn de l’empresa. 
- Analitzar el sector en el qual opera l’empresa. 
- Permetre un estudi de mercat que aporti la suficient informació per a portar a terme de 

manera correcta el posicionament del producte. 
- Analitzar i determinar les estratègies que s’han d’aplicar. 
- Desenvolupar un pla de màrqueting. 
- Desenvolupar un pla de recursos i operacions. 
- Desenvolupar un pla financer amb la finalitat de determinar la viabilitat econòmica del 

projecte. 

Fortalesa de l’equip funcional i garanties de realització 
L’àmbit en el qual treballo actualment és molt diferent del negoci a desenvolupar, però no és un 
impediment per a la seva creació. Els dos graus superiors de màrqueting i publicitat estudiats 
amb anterioritat, les competències adquirides durant els quatre cursos del Grau en 
Administració i Direcció d’Empreses, la motivació i les ganes de crear el negoci, sumat a l’equip 
d’experts que m’acompanyarà en tot el procés, em donen les capacitats suficients per a dur a 
terme el present pla d’empresa i la seva posada en marxa en un futur immediat. 
 
D’aquesta manera, l’equip funcional estarà format per un total de vuit persones; jo mateix com 
a director i responsable del departament comercial, un administratiu/comptable, dues 
comercials, una Social Media Strategist, una dissenyadora/Community Manager, un 
desenvolupadora Frontend i un desenvolupador Backend.  
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1 ANÀLISI DE L’ENTORN GENERAL  
A través de l’anàlisi de l’entorn es pot definir aquelles forces externes a l’organització que tenen 
un impacte indirecte sobre l’empresa. 

1.1 Entorn Econòmic  
Primer de tot, s’ha de tindre en compte que en l’última dècada hem passat dues crisis 
econòmiques mundials en la qual Catalunya no ha estat exclosa; la Gran Recessió i la 
Pandèmia del Coronavirus. Afortunadament, l’actual situació té unes perspectives de millora.  

1.1.1 Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 
El sector de les TIC no és aliè a tot això, encara que el sector es manté com uns dels menys 
afectats per la crisi de la COVID-19. Tot i que és cert que el ritme de contractació s’ha moderat, 
a setembre de 2020 les empreses encara no destruïen llocs de treball [2]. 
 
A Catalunya, el sector tecnològic sembla que s’està resistint a la crisi del coronavirus. El 
Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2020 indica que en el primer semestre de l’any es 
varen crear 9.800 llocs de treball, passant de 114.300 a 124.100 ocupacions, el que significa un 
augment del 8,6% [3]. D’aquesta manera, actualment el sector de les TIC a Catalunya ja 
representa el 2,6% del teixit empresarial i el 3,9% de la població ocupada [4]. Entre les 
empreses tecnològiques destaquen les proveïdores d’informàtica, les aplicacions, les empreses 
de telecomunicacions, les distribuïdores i les consultories tecnològiques. 

1.1.2 Cultura popular 
La situació del sector de la cultura popular és molt diferent del de les TIC. El sector no tan sols 
s’ha vist afectat per la crisi de la COVID-19, sinó que anys enrere ja es va veure perjudicat per 
la crisi econòmica mundial de la Gran Recessió.  
 
L’estiu de l’any 2011, les festes majors van patir la manca de recursos municipals. La crisi va 
arribar als ajuntaments i les seves organitzacions federatives van exigir més fons a un govern 
central que va publicar al BOE la prohibició d’acudir al crèdit a aquells ajuntaments que 
tinguessin un deute acumulat per damunt del 75% dels seus ingressos. El 96% dels 
ajuntaments es trobaven en aquesta situació, ja que en el període 2009 - 2011 l’endeutament 
dels municipis va créixer un 33% [5]. 
 
La crisi de la COVID-19 ha estat pitjor que l’anterior per a la cultura catalana. Les pèrdues se 
situen en el 24%, sent les arts escèniques i el cinema les més afectades, ja que la davallada 
arriba al 70% [6].  
 
Quant a la cultura popular, aquesta tampoc ha estat exempta. Durant el confinament, totes les 
festes majors van ser suspeses i en iniciar la “nova tornada a la normalitat” es va haver de fer 
una reformulació de les festes i els actes programats per a l’estiu; controls d’aforament, 
desinfecció dels espais, inscripcions prèvies o suspensions totals, són mesures que van haver 
de prendre els pobles i ciutats del territori català.  

1.1.3 Despesa per habitant en festejos 
Els diners que destinen els pobles i ciutat per a sufragar les festes majors i festes culturals 
populars suposa una important partida als seus pressupostos. L’any 2015 el Ministeri d’Hisenda 
va publicar per primera vegada les dades dels pressupostos que destinen les diferents 
poblacions de tota Espanya en les seves festes majors i festes culturals populars [7]. 
 
Després d’una exhaustiva recerca de la despesa en festejos que destina cada un dels 947 
municipis que formen Catalunya [8], s’ha pogut crear un mapa que ens dona la informació de la 
despesa de festejos per habitant de l’any 2019 per a cada municipi. A l’annex 01 es pot veure 
el mapa i a l’annex 37 el llistat complet dels municipis de Catalunya ordenats alfabèticament. 
 
 
 



A xalar!   
 

9 

 
Estudis d’Economia i Empresa 
  

1.2 Entorn Polític i Legal  
A continuació es detallen els termes legals ha tenir en compte a l’hora de desenvolupar una 
aplicació [9]. 
 
1. Funcionalitats. Les funcionalitats de l’aplicació han de ser lícites. S’ha de tenir en compte 
que el que no es pot fer offline tampoc es podrà fer mitjançant una aplicació. 
 
2. Drets propis i de tercers. Les aplicacions són obres multimèdia formades per un conjunt 
molt ampli d’elements: base de dades, elements gràfics, textos, llibreria de programació, etc. 
Per tant, per a poder ser publicats, s’ha de tenir en compte les oportunes llicències. 
 
3. Privacitat i geolocalització. Si es pretén obtenir dades personals dels usuaris, s’ha de tenir 
en compte dos permisos; la recollida de la informació ha de limitar-se a la mínima necessària i 
l’usuari ha de tenir la possibilitat de controlar, en la mesura del possible, la seva configuració de 
privacitat. Tanmateix, és especialment significatiu el cas de les dades referides a la 
geolocalització, ja que s’ha d’obtenir l’acceptació de l’usuari. 
 
4. Llicència d’ús i condicions. Una aplicació és un software i, com a tal, l’usuari haurà 
d’acceptar la llicència d’ús i aquesta haurà d’eximir als clients de com més responsabilitats 
millor. En el text de condicions legals s’haurà d’incloure tant els aspectes anteriors com la 
llicència d’ús.  
 
5. Informació i permisos. Al tractar-se de dispositius mòbils, el més important és ser clar i 
explícit amb la sol·licitud de permisos a l’usuari per a temes com l’accés als contactes de 
l’agenda o a continguts del mòbil, pagaments, instal·lacions de cookies o sessions de dades.  
 
6. Cookies. Tenint en compte la mida de la pantalla dels dispositius mòbils, en el que respecta 
a m-sites, és important fer un avís informatiu amb la informació bàsica (què són les cookies, la 
seva finalitat, qui les instal·la i com rebutjar-les) i que aquesta dirigeixi a una informació amb 
tots els aspectes exigits per la llei. 
 
7. Informar a l’usuari. S’ha d’informar als usuaris dels aspectes marcats per la llei. Això es pot 
fer a través d’un secció que es denomini “sobre nosaltres” o “qui som”. Aquesta informació ha 
d’incloure aspectes com el nom i denomini de l’empresa, les dades d’inscripció al Registre 
Mercantil, NIF, l’adhesió a codis de conducta, entre d’altres. 
 
8. Publicitat. La monetització de la majoria de les aplicacions gratuïtes prové d’aspectes 
relacionats amb la publicitat. Si bé és totalment lícit que una aplicació inclogui publicitat, 
aquesta haurà d’aparèixer sempre identificada com a tal. 

1.3 Entorn Tecnològic  
Sens dubte el factor tecnològic és un dels que s’ha de tindre més en compte en un futur 
immediat. L’evolució tecnològica que la societat està experimentant en els últims anys és 
vertiginosa i ha fet que la societat s’acostumi al canvi constant sense que aquest l’influeixi en el 
seu dia a dia. 
 
Abans que sortís el primer iPhone l’any 2005, un telèfon mòbil era justament això, un dispositiu 
mòbil per a trucar o enviar missatges de text. No obstant això, en deu anys aquest dispositiu 
s’ha convertit en part essencial de tota la societat, incloent-hi multitud de funcionalitats i 
aplicacions, convertint-se en un ordinador de butxaca. En l’actualitat hi ha més persones que es 
connecten a Internet a través del mòbil que des de l’ordinador. En concret, el 36,9% dels 
usuaris es connecten a internet a través del seu Smartphone, seguit de l’ordinador de 
sobretaula (30,6%) i el portàtil (26,6%) [10]. 
 
El Bluetooth, la càmera, el micròfon, la geolocalització, la realitat augmentada, etc. Cada 
vegada són més les funcionalitats que les companyies de telèfons mòbils posen a les mans 
dels desenvolupadors i aquests les apliquen per a crear milers i milers de noves aplicacions 
cada vegada més sofisticades. 
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D’aquesta manera, A xalar!, ha de tenir en compte tots aquests factors i actualitzar el seu 
sistema a les noves funcionalitats que vagin apareixent.  

1.4 Entorn Cultural  
La tradició de les festes majors i festes popular a Catalunya tenen el seu origen en el segle XIII 
[11]. A l’edat mitjana es va produir un procés de cristianització de les festes que tenien un origen 
pagà, fet que va originar que la imatge religiosa dels actes s’intensifiqués i cada vegada fossin 
més usual les festivitats destinades als màrtirs catòlics i als sants. Durant la Dictadura 
Franquista es va viure a Catalunya una censura cap a la cultura catalana [12], però aquest fet no 
va impedir que amb la recuperació de la democràcia la cultura catalana festiva renaixés amb 
vigor. 
 
Les festes majors solen celebrar-se a l’estiu, ja que antigament se celebrava el final de les 
collites [13]. No obstant això, molts pobles i ciutats celebren la festa d’hivern, en la majoria dels 
casos perquè coincideix amb un sant en concret o amb la diada del sant patró de la localitat. 
Durant les festes majors i festes populars, cada poble i ciutat vol ser únic i es diferencia de la 
resta amb actes i festejos propis. Les festes solen tindre una durada d’entre 3 i 4 dies i les 
activitats són molt variades; processions acompanyades de gegants, nans, bestiari popular i 
una banda de música, nits de concerts, correfocs, diables, balls de sardanes o de danses 
tradicionals, competicions esportives o correfocs són alguns exemples. Però la finalitat és la 
mateixa en tots els casos; complaure a tota la població i divertir-se. 

1.5 Entorn Mediambiental  
Cada vegada més empreses adopten compromisos de responsabilitat social corporativa. La 
seva responsabilitat com a agent d’una actitud ecològica té moltes conseqüències. L’últim 
estudi de Forética, associació de responsabilitat social corporativa líder a Espanya, assenyala 
que el 68,5% dels ciutadans ha deixat de comprar productes o serveis d’aquelles empreses 
que consideren poc ètiques o irresponsables [14]. Això reflecteix que el consum responsable va 
avançant en la població. 
 
El fet que A xalar! es tracti d’una aplicació mòbil, comporta que no tingui cap llei ni obligació 
que l’afecti en aquest aspecte. No obstant això, A xalar!  està altament conscienciada amb el 
medi ambient i el respecte cap a aquest i, per aquest motiu, sempre estarà en disposició de fer 
tot el possible per conscienciar a la població de l’important que suposa aquest problema per al 
planeta. 
 
Tot i que no és un problema que afecti directament a A xalar! i l’empresa no pugui fer res al 
respecte, cal ressaltar que la creació de telèfons mòbils implica un impacte negatiu en 
l’ecologia. Un dels seus principals inconvenients són els seus materials. Durant la producció i 
extracció de materials per als dispositius mòbils s'utilitzen més de 40 materials tòxics que 
afecten no tan sols al planeta, sinó també a les explotacions en països en vies de 
desenvolupament. Aquests materials són en la seva majoria l’arsènic, l’antimoni, el beril·li, el 
plom, el níquel i el zinc, o metalls pesants com el plom, el cadmi i el mercuri, és a dir, materials 
que afecten el medi ambient i tot el nostre entorn de manera massiva [15]. 
 
Un altre dels factors negatius és l’alt consum d’energia, especialment en els telèfons 
intel·ligents. L’energia, a més de ser necessària per recarregar la bateria del telèfon, també es 
requereix per realitzar les trucades, enviar missatges de text i transmetre dades a través de les 
xarxes de serveis sense fils. Segons un estudi de Digital Power Group, les TIC consumeixen el 
10% de l’electricitat generada en tot el món [16].  

1.6 Entorn Demogràfic i Social  

1.6.1 Festes majors i festes culturals tradicionals 
Les festes majors i festes culturals tradicionals de Catalunya determinen les relacions entre les 
persones i l’entorn que els hi envolta. Concretament, celebren la relació que existeix entre 
l’home i l’oci, l’art, la natura, la religió, el treball i la cultura catalana. Les festes enforteixen els 
vincles de la societat local i ajuden a desconnectar a la ciutadania de la seva vida diària. 
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D’aquesta manera, les festes tenen la missió de reparar el treball rutinari, depuren la ment i el 
cos de l’ésser humà i donen ànims per enfrontar-se a la feina quotidiana. Aquest estat de 
llibertat és imprescindible per tal d’enfrontar-se a la vida, donat que les festes ofereixen una 
certa sensació d’alliberament. 
 
Per a la població, les festes són percebudes com a vacances i un període d’oci, on tothom 
ocupa el seu temps de la manera que més li agrada gràcies a l’extensa oferta cultural que el 
nostre territori ofereix. Això es veu reflectit en el fet que Catalunya és la quarta Comunitat 
Autònoma en la qual els seus habitants destinen més diners en cultura i oci. En concret, els 
catalans i les catalanes destinen 745,08 euros de mitjana a l’any, sent la mitjana espanyola de 
664,45 euros [17]. 

1.6.2 Telèfons i Aplicacions mòbils 
A Espanya, la penetració dels telèfons mòbils ha experimentat un augment extravagant. L’any 
2009 la taxa de penetració era del 10% i, en tan sols deu anys, aquesta ha arribat a situar-se 
en el 96% [18]. 
 
Des que els Smartphones varen entrar a les nostres vides, l’evolució respecte a l’ús d’aquests 
dispositius ha evolucionat molt ràpidament, donat que es té una dependència molt gran cap a 
ells. Segons l’Informe Ditrendia: Mobile en España y en el Mundo 2020 [19], 7,6 milions 
d’espanyols es consideren addictes al seu telèfon mòbil, un 61% afirma que mirar el telèfon és 
el primer que fa al llevar-se i l’últim que fa en anar-se a dormir i 3,7 milions asseguren que no 
poden passar més d’una hora sense consultar-lo. 
 
A Catalunya, existeix un notable creixement dels habitatges que disposen de telèfon mòbil. En 
concret, l’any 2019 hi havia un total de 5.714.187 persones entre 16 i 74 anys [20] i el 98,4% de 
llars amb algun membre amb aquesta edat disposaven de telèfon mòbil [21]. A més, d’aquest 
98,4%, el 18,4% en posseïa un, un 42,4% de les llars disposaven de dos mòbils, un 18,4% de 
tres i un 16,6% de quatre o més. 
 
El que està clar és que el mòbil s’ha convertit en l’eina més utilitzada i més versàtil avui en dia. 
I no només per la necessitat d’estar localitzats. Segons l’informe esmentat anteriorment, el 
93% dels espanyols utilitza el telèfon mòbil per a xatejar, el 92% per a connectar-se a les 
xarxes socials, el 78% per a veure vídeos, el 48% per a jugar, el 69% per a fer compres, el 
53% per a escoltar música, el 81% per a consultar els mapes i com a GPS, el 44% per a dur a 
terme gestions mitjançant la banca on-line, el 48% per a realitzar activitats relacionades amb la 
salut i l’esport i el 8,5% per a lligar [19]. 
 
Quant a la quota de mercat dels sistemes operatius utilitzats en els Smartphones, l’any 2019 
les estadístiques mostraven que el més utilitzat era Android amb una penetració del 85,5%, 
seguit de iOS (14,4%) i Windows (0,1%) [22]. 

2 ANÀLISI DE L’ENTORN ESPECÍFIC 
Mitjançant l’anàlisi de l’entorn específic es pot estudiar aquells factors més propers a l’empresa 
i que influeixen de la mateixa manera a totes les empreses que tinguin unes característiques en 
comú o bé que es trobin en el mateix sector. 
 
A l’hora d’estudiar-lo, és necessari, primer de tot, delimitar l’entorn específic de A xalar! 
L’empresa es troba en el sector de les aplicacions mòbils i el sector de la cultura catalana. Pel 
que fa al seu àmbit geogràfic d’actuació, tant els clients com els proveïdors es troben al territori 
català i, quant als clients potencials es troben els 947 ajuntaments de Catalunya i el 98,4% de 
les llars catalanes amb algun membre entre 16 i 74 anys que disposa d’un o més telèfons 
mòbils. 

2.1 Clients  
A xalar! té dos tipus de clients; el client final, és a dir, l’usuari que gaudirà de l’aplicació, i els 
ajuntaments dels diferents pobles i ciutats de Catalunya.  
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1. Clients finals. El poder de negociació dels clients finals és elevat, donat que A xalar!  
necessita descàrregues per part d’aquests per a la seva supervivència. D’aquesta manera, 
s’haurà de crear una campanya de publicitat per aconseguir que es descarreguin l’aplicació i, 
un cop instal·lada, serà de vital importància la seva experiència i que percebin que realment es 
tracta d’una aplicació útil que es diferencia de la resta. 
 
2. Ajuntaments. El poder de negociació dels ajuntaments també és elevat. Per a A xalar! és 
primordial la seva participació, ja que sense ells no s’obtindran els ingressos necessaris per a 
dur a terme la prestació del servei i, per tant, que el projecte sigui viable des d’un punt de vista 
econòmic. Actualment a Catalunya hi ha un total de 947 ajuntaments. Per tant, s’ha de crear 
una estratègia per arribar a tots ells, amb l’objectiu que contractin el servei i aconseguir, 
d’aquesta manera, que tant els clients finals com els ajuntaments es beneficiïn del servei. 

2.2 Productes substitutius  
El mercat de les aplicacions mòbils genera constantment productes substitutius. Per aquest 
motiu és d’obligat compliment mantenir-se sempre com la referència dins dels avantatges i 
possibilitats que es poden oferir en l’aplicació. 
 
Els productes substitutius que es poden considerar en aquest cas són Internet i els nous 
Smartphones que es reinventen constantment dia a dia, com per exemple, els nous sistemes 
operatius que s’actualitzen diàriament o el llançament de la cinquena generació de les 
telecomunicacions, el 5G. Alhora, també es considera productes substitutius a aquelles 
empreses que presten un servei similar a A xalar! Aquestes s’analitzaran en l’apartat 2.4. 
Competència. 

2.3 Proveïdors  
El poder de negociació dels proveïdors és pràcticament nul, ja que el disseny, la programació i 
el desenvolupament de l’aplicació es durà a terme internament. 
 
No obstant això, es podria considerar com a proveïdor de A xalar!, encara que de manera més 
superficial, als diferents mercats d’aplicacions als quals es vol estar present. Aquests mercats 
són Android Play Store i Apple App Store. Per a publicar l’aplicació a Play Store és obligatori 
crear un “Compte Desenvolupador Google Play” i pagar una quota única de 25 $. Els passos a 
seguir a Apple App Store són els mateixos, és a dir, crear un “Compte Desenvolupador 
d’Apple” i pagar una quota de 99 $, encara que en aquest cas la quota és anual [23].  

2.4 Competència  
A xalar! s’endinsa en un sector que està en plena fase de creixement però alhora poc explotat, 
ja que hi ha poques aplicacions mòbils enfocades a les festes majors i festes culturals 
tradicionals de Catalunya. A continuació s’analitzen els principals competidors de A xalar! 
 
1. Fescat [24] 
Fescat es podria considerar el principal i únic competidor de A xalar! Fescat és una aplicació 
mòbil desenvolupada per “Abalit Technologies” amb la col·laboració del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. L’aplicació està molt antiquada i la seva usabilitat no és 
gaire bona pels següents motius: 
 
1. En entrar a l’aplicació apareixen totes les festes ordenades cronològicament des del dia més 
actual fins al més llunyà. Quan es fa clic a la festa que es realitza no apareix cap mena 
d’informació de l’esdeveniment en qüestió, tan sols una breu explicació de la festa. Si l’usuari 
vol sol·licitar informació de l’esdeveniment, ha d’entrar a l’enllaç que apareix de la pàgina web 
de l’ajuntament o l’organització que la porta a terme. 
 
2. Per a poder trobar informació sobre els actes que es realitzen a una població en concret, 
l’usuari l’ha de cercar a través d’un llistat o d’un mapa, i és aquí on obtenen leads fent que 
l’usuari se subscrigui per obtenir la informació en qüestió. Quan arriba el dia de l’esdeveniment, 
envien una notificació i l’usuari ha de seguir el mateix procés explicat en el pas anterior. 
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A banda de l’aplicació, Fescat ofereix els següents serveis; xarxa social, àlbum de fotos, xat 
intern i geo localització, i l’aplicació està present a la seva pàgina web, al seu blog (que es 
troba dins de la web) i a la xarxa social de Facebook. 

- La pàgina de Facebook té un total de 4.178 seguidors i l’última publicació és de l’11 de 
novembre de 2018.  

- La pàgina web està ben estructurada i aporta informació sobre què és aquesta 
aplicació, què ofereix, properes festes majors i populars, contacte i enllaç al Blog.  

- Al Blog realitza publicacions de festes i fires catalanes. La seva última publicació és el 
19 de març de 2020. 

 
Des del seu llançament, al setembre del 2015, Fescat ha aconseguit més de 5.000 
descàrregues a Android Play Store. A iOS no apareix informació de les descàrregues, però 
s’informa que l’any 2017 va ser l’última vegada que el software de Fescat va ser actualitzat. 
Això provoca que l’aplicació no funcioni correctament, ja que no és compatible amb la majoria 
dels softwares actuals dels telèfons mòbils. 
 
2. Festes Majors de Catalunya [25] 
Festes Majors de Catalunya és una pàgina web que informa als usuaris de les festes i fires de 
Catalunya. Tot i que no disposa d’aplicació mòbil, també s’ha de considerar competència, ja 
que el servei que presta és similar a A xalar! 
 
La pàgina web és semblant a Fescat, ja que està ben estructurada i aporta informació sobre 
fires i festes, fires medievals, què fer aquest cap de setmana, proveïdors per fires i festes, on 
dormir i contacte. A la pàgina de Facebook té un total de 53.000 seguidors i realitza 
publicacions de properes festes, concursos i màrqueting de continguts sobre la gastronomia i 
cultura catalana. 
 
Per tant, tot i que Festes Majors de Catalunya és útil per als usuaris, donat que aporta 
informació sobre les festes majors i festes culturals tradicionals de Catalunya, no és còmode ni 
ràpid, ja que per a trobar la informació sobre els actes que es celebren l’usuari ha d’entrar al 
cercador del seu telèfon mòbil i, posteriorment, cercar la pàgina web. 
 
3. Aplicacions pròpies de cada població 
Malgrat no prestar el mateix servei que A xalar!, hi ha una sèrie d’aplicacions que es poden 
considerar competència. Són les aplicacions que cada poble i ciutat crea expressament quan 
arriba la seva festa. Per tant, tan sols expliquen i exposen informació sobre els actes que es 
realitzen en les festes majors d’aquell poble i de l’any en qüestió. Alguns exemples d’aquest 
tipus d’aplicacions són l’aplicació de “Mercè 2020 Festa Major de Barcelona”, “Molins de Rei 
Festa Major”, “La Sénia, Festa Major”, “Festa Major Vilafranca”, etc. i així de cada poble i ciutat 
de Catalunya. Aquestes aplicacions són útils i còmodes per als usuaris, però el seu abast 
territorial està limitat a tan sols una població. 
 
Un cop analitzada la competència de A xalar!, es percep que la rivalitat en el sector és baixa, 
pel fet que les empreses estudiades no ofereixen el mateix servei que s’espera prestar. I, en els 
casos que el servei és semblant, com és el cas de Fescat, la funcionalitat de l’aplicació no és 
bona per a l’usuari.  

2.5 Nous competidors  
El creixement de les empreses relacionades amb les noves tecnologies i en concret en el 
sector de les aplicacions mòbils, creix de manera exponencial. Es podria dir que existeix una 
empresa potencial en cada persona que tingui un ordinador i amb una idea per a plasmar. No 
obstant això, els competidors potencials depenen d’una sèrie de barreres d’entrada, les quals 
hauran de ser superades per a la posada en marxa del negoci i aconseguir una posició en el 
mercat. Les barreres d’entrada més significatives per als competidors potencials de A xalar! 
són les següents. 
 
- Necessitats de capital. A l’hora d’entrar en un sector tecnològic com el que opera A xalar!, la 
inversió a realitzar pot ser elevada. És necessari comptar amb finançament bancari, sobretot 
per a finançar el desenvolupament del projecte i les despeses en publicitat. A més, el 
desenvolupament d’una aplicació requereix temps i això pot suposar un factor en contra. 
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- Accés als canals de distribució. L’accés als canals de distribució és un factor que afavoreix 
la creació de noves empreses similars a A xalar! Els principals canals de distribució són 
Android Play Store i Apple App Store, i tots dos donen la possibilitat de fer-ne ús a aquelles 
empreses que així ho requereixin. 
 

- Barreres governamentals. Les barreres governamentals és un altre factor que ajuda a la 
creació de nous competidors. Les barreres per crear una start-up a Barcelona són pràcticament 
nul·les. Això es veu reflectit en la gran quantitat d’start-ups que hi ha actualment a la capital 
catalana (al voltant de 1.500) [26]. 
 

- Diferenciació del producte. La creació d’una aplicació d’aquestes característiques requereix 
una gran inversió per donar-se a conèixer entre la població i posicionar-se en el sector com una 
empresa capdavantera i referent. 

3 MODEL DE NEGOCI  

3.1 Missió, visió i valors  
La missió de A xalar! és informar a la població de totes les festes majors, fires i festes culturals 
tradicionals que el territori català ofereix, i contribuir i ajudar als ajuntaments a què els seus 
festejos estiguin a l’abast de tota la població catalana. 
 
La visió de A xalar! és ser una aplicació reconeguda, per part de la població i les institucions 
públiques, com un referent en la informació dels esdeveniments culturals que se celebren a 
Catalunya. 
 
Els valors de A xalar! s’emmarquen sota la paraula FESTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En actuar d’acord amb aquests valors, la fidelitat dels clients i la lleialtat dels treballadors i les 
treballadores augmentarà, s’obtindrà una posició de lideratge sostenible, s’aconseguirà atraure 
i retenir empleats talentosos i altament compromesos amb l’empresa, i es proporcionarà un 
servei de qualitat als clients. 

3.2 RSC: implicacions ètiques i/o socials 
A xalar! és conscient que la implantació de la Responsabilitat Social Corporativa és un tema de 
primer orde. Les empreses que no apliquen polítiques de RSC corren el risc de posicionar-se 
en un lloc poc avantatjós en relació amb la seva competència, alhora que és perjudicial per a la 
societat, l’entorn i el medi ambient. 
 
La implementació de polítiques de RSC en una empresa que presta el seu servei en el sector 
tecnològic, especialment en el sector de les aplicacions mòbils, i que al mateix temps és una 
petita empresa, pot resultar complicat en els seus inicis. No obstant això, les accions de RSC 
que es duran a terme són les següents: 

- Aplicar la igualtat de gènere en les relacions laborals i promoure l’elaboració i 
implantació de plans d’igualtat. 

- Ajudar a la conciliació de la vida laboral i personal implementant mesures que 
afavoreixin la flexibilitat en les relacions de treball. Així, l’empresa aplicarà l’horari 
europeu, és a dir, de 08 a 17 h amb 1 hora per dinar. 

- Reducció de la precarietat laboral i aposta per l’estabilitat d’aquest. 

Fidelitat i 
lleialtat 

Equitat i igualtat 
d’oportunitats 

Satisfacció 
del client 

Transparència 
i honestedat 

Aprenentatge  
i adaptabilitat 
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- Aposta per la contractació de joves, amb l’objectiu de lluitar contra la desocupació 
juvenil. 

- Desenvolupament d’estils de lideratge més participatius, implicant a la resta de 
treballadors/es en la presa de decisions. 

- Implantació de plans d’acollida amb la finalitat d’afavorir la integració, adaptació i 
aprenentatge dels/les nous/ves treballadors/es. 

- Implantació de polítiques de formació per als treballadors i les treballadores. 
- Participar en iniciatives públiques de sostenibilitat i RSE. 
- Participar en el desenvolupament d’activitats de l’Agenda 2030. 
- Difondre activitats portades a terme per ONG i associacions del territori català a través 

de la pàgina web de A xalar! i les xarxes socials en les quals l’empresa tindrà 
presència. 

3.3 Model de negoci Canvas  
Mitjançant el Model de negoci Canvas, es tindrà una visió general del model de negoci real de 
A xalar! Tanmateix, el model Canvas ajudarà a comprendre la idea de negoci de forma clara, 
directa i estructurada, al mateix temps que es podrà visualitzar la informació dels clients, la 
proposta de valor que es vol oferir, així com la manera amb la qual es pretén generar 
ingressos. A l’annex 04 es pot observar un quadre resum del Model Canvas. 

3.3.1 Segments de clients 
Tal com s’ha comentat anteriorment, A xalar! té dos tipus de clients; els usuaris finals i els 
ajuntaments dels pobles i ciutats que conformen Catalunya. 
 
1. Usuaris finals. El perfil del client final al qual va dirigida A xalar! és molt variat. Qualsevol 
persona que visqui a Catalunya (o hi estigui de turisme) i disposi d’un Smartphone, 
independentment que sigui home o dona i l’estat civil o classe social que tingui, tindrà la 
possibilitat de descarregar-se l’aplicació i poder utilitzar-la sense limitació i de forma gratuïta. 
 
2. Ajuntaments. Alhora, A xalar! es dirigeix a cadascun dels 947 ajuntaments dels pobles i 
ciutats que conformen la Comunitat Autònoma de Catalunya.  

3.3.2 Proposta de valor 
La proposta de valor és la peça clau en tot model de negoci i és el motiu pel qual els clients 
escolliran l’aplicació. A més, la proposta de valor és també l’avantatge competitiu de A xalar! 
en vers a la seva competència.  
 
Donat que existeixen dos tipus de clients, la proposta de valor per a cadascun d’ells serà 
totalment diferent. Tot i explicar-se en detall a l’apartat 5.3, a mode resum, la proposta de valor 
de A xalar! és la funcionalitat i l’abast territorial per als usuaris finals i, per als ajuntaments, 
estar presents en una aplicació que serà més econòmica i efectiva que disposar d’una 
aplicació pròpia, la informació dels seus festejos estarà a l’abast de tothom, fet que provocarà 
majors beneficis per al poble o ciutat, i tindran la possibilitat de reduir els costos associats a la 
bustiada de l’agenda d’actes. 

3.3.3 Canals de distribució 
El canal de distribució fa referència al recorregut, escollit per l’empresa, que un producte o 
servei realitza des que és creat fins que arriba al consumidor final. A xalar!, en tractar-se d’un 
producte intangible, ja que és una aplicació mòbil, el canal de distribució serà mitjançant els 
mercats d’aplicacions mòbils i descàrregues, és a dir, Google Play i App Store de iOs. 

3.3.4 Relació amb els clients 
La relació de A xalar! amb els seus clients serà diferent depenent del tipus de clients, és a dir, 
si és l’usuari final o els ajuntaments. La relació amb els usuaris finals es durà a terme 
mitjançant l’aplicació mòbil, la pàgina web, el blog, les xarxes socials on A xalar! estarà 
present i a través d’un formulari de consultes. En canvi, la relació amb els ajuntaments es durà 
a terme via telefònica, per correu electrònic o presencialment. 
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3.3.5 Font d’ingressos 
El fet que l’aplicació sigui totalment gratuïta per als usuaris, implica que els ingressos 
provinguin d’altres fonts. Així, la procedència dels mateixos serà mitjançant publicitat en format 
bàners (publicitat in app) i una quota fixa a l’any que els ajuntaments hauran de satisfer. 
 
1. Publicitat in app. Tot i tindre espais limitats i no ser tan atractius com altres formats de 
publicitat, els bàners brinden grans beneficis a les aplicacions, com per exemple el 
funcionament en tota classe de pantalles i economies [27]. A més, no resulten tan invasius per 
als usuaris, la qual cosa estimula la retenció d’aquests en les aplicacions. 
 
2. Ajuntaments. Generar una quantitat suficient d’ingressos a través de publicitat és un 
privilegi que poques aplicacions poden aconseguir, ja que es requereix milers de clics diaris o 
visualitzacions per obtenir ingressos que siguin verdaderament rendibles. Per tant, donat que 
A xalar!, a priori, tan sols es dirigirà al territori català, la possibilitat que els ingressos superin 
les despeses tan sols amb publicitat és pràcticament nul·la i, per aquest motiu, la font principal 
d’ingressos provindrà de les quotes anuals que els ajuntaments satisfaran a A xalar! per 
prestar el servei al seu territori.  

3.3.6 Activitats clau 
Tal com s’ha anat explicant fins ara, la principal i única activitat de l’empresa és la creació i 
posada en marxa d’una aplicació mòbil, anomenada A xalar!, a través de la qual els usuaris 
puguin informar-se sobre totes les festes majors, fires i festes culturals tradicionals de la 
Comunitat Autònoma de Catalunya. 
 
Això implica, d’una banda, la creació, el manteniment i la millora continua de l’aplicació, és a 
dir, dissenyar, programar, desenvolupar, realitzar actualitzacions, introduir la informació que 
els ajuntaments ens facilitin i mantenir i afegir noves funcionalitats a l’aplicació. I, d’una altra, la 
captació i fidelització dels clients, tant dels usuaris finals com dels ajuntaments. 

3.3.7 Recursos clau 
Els recursos amb els quals compta l’empresa són recursos físics (el local, el mobiliari i la 
decoració del local i el material d’oficina), recursos tecnològics (l’equipament informàtic, el 
disseny, desenvolupament i manteniment de l’aplicació, la connexió web, l’adaptabilitat per als 
sistemes operatius Android i iOs i les llicències pertinents, el lloguer d’un servidor i el servei de 
Google Workspace), recursos humans (un director general, un administratiu-comercial, dues 
comercials, una social media strategist, una dissenyadora d’aplicacions i dos desenvolupadors 
d’aplicacions) i recursos financers per al desenvolupament de l’aplicació, l’adquisició dels 
recursos físics i tecnològics, la contractació del personal i la realització d’una campanya inicial 
en publicitat. 

3.3.8 Associacions i socis clau 
Els socis claus de A xalar! són els diferents ajuntaments dels pobles i ciutats de Catalunya. 
Aquests són essencials per assegurar la supervivència del negoci. Per tant, és important que, 
durant els sis mesos que es preveu que trigarà l’aplicació en estar disponible per als usuaris, 
es porti a terme una campanya comercial per tal d’aconseguir que contractin el servei i oferir 
l’aplicació a l’usuari final amb totes les garanties. A més, l’empresa treballarà perquè 
institucions públiques, com és el cas del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, recolzin una part del projecte i donin una espenta a l’aplicació. 

3.3.9 Estructura de costos 
Els costos que haurà d’assumir A xalar! provenen, principalment, de la inversió en publicitat, el 
lloguer del local i el seu condicionament, la compra del material i l’equip informàtic, el lloguer 
del servidor i del servei Google Workspace, de les despeses generades per la creació de la 
societat i del pagament dels salaris dels set treballadors. 
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4 ANÀLISI DAFO 
Mitjançant l’anàlisi DAFO es podrà analitzar la situació actual del negoci, així com prendre les 
decisions estratègiques adequades per a l’empresa. Tot i explicar-se en detall a l’annex 05, a 
mode resum, el DAFO de A xalar! és el següent: 
 
 
 
 

DEBILITATS AMENACES 
 
- Concepte nou i falta d’experiència en el 
mercat. 
 

- Falta de cobertura per part dels usuaris. 
 

- Desconeixement de l’aplicació. 
 

- La principal fonts d’ingressos depèn dels 
ajuntaments. 
 

- Impossibilitat de generar suficients ingressos 
tan sols amb publicitat in app. 
 

- Segmentació per regió. 
 

- Necessitat de persones qualificades per al 
desenvolupament de l’aplicació. 
 

- L’aplicació requereix actualitzacions 
constants. 
 

- L’aplicació requereix un llarg termini per al 
seu desenvolupament. 

- Poques descàrregues per part dels usuaris. 
 
- Poca competència. 
 
- Impagament dels proveïdors. 
 
- Poc suport per part dels ajuntaments. 
 
- Risc de pèrdua d’imatge. 
 
- Gran inversió publicitària de la competència. 
 
- Requisits de capital. 
 
- Propietat intel·lectual. 

 
 

FORTALESES 

 
 

OPORTUNITATS 
 
- Servei pioner. 
 

- I+D empresa innovadora. 
 

- Capacitat de generar un benefici social. 
 

- Cost a assumir per l’empresa. 
 

- Necessitat de pocs treballadors per a la 
creació del negoci. 
 

- Coneixement per a l’usuari de l’aplicació 
senzill. 
 

- Aplicació gratuïta. 
 

- Conveniència i accessibilitat. 
 

- Disponibilitat 24/7. 
 

- Abast territorial. 
 

- Servei útil i beneficiós per als ajuntaments. 
 

- Interacció directa amb els clients. 

 
- Possibilitat d’expansió a escala nacional. 
 
- Alta penetració de mercat. 
 
- Poca competència i falta d’aplicacions 
similars. 
 
- Funcionalitat de Fescat. 
 
- Tecnologia en ple procés d’expansió. 
 
- Entorn tecnològic adequat. 
 
- Ampli ventall d’ajuntaments. 
 
- Publicitat a les diferents xarxes socials. 
 
- Possibilitat que institucions autonòmiques 
donin suport al projecte. 
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5 PLA DE MÀRQUETING 

5.1 Estratègia de segmentació i públic objectiu 
La segmentació és una estratègia essencial per tal d’identificar i limitar el grup de clients al qual 
A xalar! es dirigeix. Les variables a utilitzar per segmentar i identificar el nínxol de mercat de 
l’aplicació són les variables geogràfiques, les demogràfiques i socioeconòmiques i les 
psicogràfiques. 
 
- Variables geogràfiques. El grup de clients al qual es dirigeix A xalar! està situat a Catalunya. 
Entre els clients, d’una banda trobem la població catalana i, d’una altra, els ajuntaments dels 
947 municipis que conformen la Comunitat Autònoma de Catalunya. 
Alhora, A xalar! també es dirigeix a aquelles persones que estiguin de turisme a Catalunya i a 
la població dels municipis situats a les zones limítrofes de Catalunya. Les persones que viuen 
en les zones limítrofes a Catalunya, tot i no pertànyer al territori català, gaudeixen de les festes 
majors, fires i festes culturals tradicionals d’igual manera que la població catalana donada la 
seva proximitat i les seves arrels amb Catalunya. Aquestes zones són la Franja de Ponent o 
d’Aragó, la Catalunya Nord, la comarca del Baix Maestrat i Andorra. 

 
- Variables demogràfiques i socioeconòmiques. El perfil del client final és molt heterogeni. 
Tal com s’ha anat explicant fins ara, qualsevol persona que tingui un Smartphone, 
independentment que sigui home o dona i l’estat civil o classe social que tingui, tindrà la 
possibilitat de descarregar-se l’aplicació i utilitzar-la sense limitació i gratuïtament. Per últim, 
són persones amb una edat entre 16 i 65 anys, ja que l’oferta cultural de Catalunya és molt 
àmplia i engloba a tots els públics. 

 
- Variables psicogràfiques. Els usuaris finals de A xalar! gaudeixen de les festes majors, fires 
i festes tradicionals culturals de Catalunya. Les festes les perceben com a vacances i un 
període d’oci, on cadascuna de les persones que assisteixen als diferents actes ocupen el seu 
temps de la manera que més els hi agrada i comparteixen aquests moments amb amics i 
familiars. Són persones que es diverteixin cantant i ballant en els concerts, acudint a fires 
gastronòmiques, s’emocionen amb les tradicions d’arreu, els hi agrada viure noves 
experiències i explorar indrets meravellosos de Catalunya a través de l’extensa oferta cultural 
que el nostre territori ofereix. 

 
Un cop definit el client final de A xalar!, l’estratègia de màrqueting a aplicar és la indiferenciada 
[28], ja que es focalitza l’atenció en els punts comuns de la totalitat del mercat i en les 
característiques que comparteixen tots els consumidors. D’aquesta manera, l’estratègia es 
basa en crear una única aplicació que compleix unes característiques concretes per a una 
àmplia majoria del mercat. 

5.2 Avantatge competitiu  
L’avantatge competitiu de A xalar! ve donat per la diferenciació de producte i el lideratge en 
costos. Diferenciació de producte, ja que l’aplicació disposa d’unes característiques que els 
competidors no posseeixen i, lideratge en costos, pel fet que l’aplicació és totalment gratuïta 
per als usuaris finals i molt econòmica per als ajuntaments. Cal comentar que el lideratge en 
costos no pren una gran rellevància per als consumidors finals, donat que gran part de les 
aplicacions que es descarreguen els usuaris són gratuïtes i, per aquest motiu, si l’aplicació fos 
de pagament, no tindria descàrregues. Això ha quedat contemplat en l’estudi de mercat portat a 
terme, ja que tan sols un 2,59% dels enquestats van respondre que estarien disposats a pagar 
per descarregar-se l’aplicació (veure enquesta a l’Annex 2 i 3). En canvi, per als ajuntaments, el 
preu si és una variable important a tindre en compte, ja que els hi influirà a l’hora de decantar-
se per contractar el servei o no. 
 
D’aquesta manera, les característiques que confereixen un avantatge competitiu a A xalar! són 
les següents: 
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1. Usuaris finals 
 

- Funcionalitat. L’aplicació serà útil i molt fàcil d’usar. En tan sols 3 passos l’usuari 
tindrà tota la informació de l’oferta cultural a les seves mans; l’únic que haurà de fer és 
iniciar sessió, fer clic a la província, fer clic a la comarca, i ja tindrà a la seva disposició 
tots els pobles i ciutats on se celebren festes majors, fires o festes culturals 
tradicionals i l’agenda d’actes en qüestió. A més, mitjançant l’activació de la ubicació, 
tindrà la possibilitat que li apareguin els esdeveniments més propers, reduint, 
d’aquesta manera, els passos a seguir dintre de l’aplicació. 
 

- Abast territorial. Tal com s’ha comentat anteriorment, a l’aplicació apareixerà 
informació de tots els actes culturals dels pobles i ciutats de Catalunya. Per tant, 
l’abast territorial és molt extens i no es limita tan sols a un municipi. 

 
2. Ajuntaments 
 

- Més econòmic i efectiu que disposar d’una aplicació pròpia. Els costos associats 
a la creació d’una aplicació per part de tercers és elevat. La creació d’una aplicació 
senzilla a Espanya té un cost que oscil·la entre els 15.000 i 20.000 euros i, a mesura 
que l’aplicació compta amb característiques i funcionalitats més complexes, el preu pot 
arribar a superar els 80.000 euros. A més, el seu manteniment també és elevat, ja que 
el preu anual està al voltant del 15% o 20% del cost total del desenvolupament de la 
mateixa [29]. 
Actualment, quan un poble o ciutat encomana realitzar la seva pròpia aplicació de les 
festes majors, tal com s’ha explicat en el paràgraf anterior, ha d’efectuar un 
desemborsament elevat que per a la majoria de pobles de Catalunya és inviable. En 
canvi, si contractessin A xalar!, aquests costos es veurien dràsticament reduïts. 

 
- Informació a l’abast de tothom i majors beneficis per al poble o ciutat. La població 

de Catalunya tindrà l’ocasió de consultar les festes i fires que el poble celebri i, per 
tant, hi hauria majors possibilitats que un ciutadà que no sigui veí d’aquell municipi hi 
assisteixi, la qual cosa suposaria una major afluència de gent i, com a conseqüència, 
majors beneficis per al poble o ciutat. 
 

- Reducció dels costos associats a la bustiada de l’agenda d’actes. En diversos 
municipis de Catalunya, quan està a punt d’arribar l’inici de les festes majors, 
l’ajuntament envia a tots els domicilis mitjançant bustiada l’agenda d’actes impresa. A 
través de A xalar!, els ajuntaments tindrien l’oportunitat de suprimir aquesta acció i fer 
arribar l’agenda d’actes a través de l’aplicació. D’aquesta manera els costos associats 
al disseny, la impressió i el repartiment s’eliminarien, la qual cosa suposaria un major 
estalvi per a les arques públiques, alhora que es portarien a terme bones pràctiques 
per a la cura de l’entorn. 

5.3 Estratègia de posicionament 
A partir de la informació aportada de la competència de A xalar! i l’exhaustiu anàlisi realitzat 
sobre aquesta a l’apartat 2.4, a l’annex 07 es presenta un gràfic on es detalla la posició 
subjectiva dels principals i únics competidors de l’empresa així com la posició que A xalar! vol 
ocupar en el sector. Per a la realització del gràfic de posicionament s’han tingut en compte els 
atributs “abast territorial” i “funcionalitat”. 
 
Gràcies al mapa de posicionament, es pot observar amb major certesa que els principals 
avantatges competitius de A xalar! en vers a la seva competència són l’abast territorial i la 
funcionalitat, pel fet que es tracta d’una aplicació còmode, ràpida, útil i fàcil d’usar, que aportarà 
informació sobre totes les festes majors, fires i festes culturals tradicionals de Catalunya, i a 
través de la qual tant els usuaris finals com els ajuntaments s’hi beneficiaran. 
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5.4 Estratègia de màrqueting mix 

5.4.1 Producte 
A xalar! tan sols comercialitza un producte; una aplicació mòbil a través de la qual els usuaris 
puguin informar-se de totes les festes majors, fires i festes culturals tradicionals de Catalunya.  
 
El primer cop que entrin a l’aplicació, els usuaris hauran de registrar-se. Ho podran fer a través 
de Facebook, Google o creant un compte de A xalar!  
 
Un cop registrats, els hi apareixerà una pantalla on hauran d’escollir l’opció “mapa”, 
“calendari”, “més proper” o “cercar”. 

- Mapa: en aquest cas els hi apareixerà el mapa de Catalunya dividit en comarques. En 
seleccionar la comarca, es mostraran els municipis que celebren algun acte en el mes 
que es trobin. També tindran l’opció de canviar de mes. En seleccionar el municipi, 
apareixerà ordenat per dies els diferents festejos. 

- Calendari: en clicar aquesta opció, apareixerà un calendari anual on es mostraran tots 
els actes dia a dia. D’aquesta manera, al clicar en un dia en concret, es mostraran tots 
els festejos ordenats alfabèticament per municipi. 

- Més proper: en aquest cas, els usuaris hauran d’acceptar que l’aplicació utilitzi la seva 
ubicació. A continuació, es mostraran els festejos que se celebren aquell dia en els 
municipis més propers a la seva posició. 

- Cercar: a través d’aquesta opció podran cercar un municipi en concret. En seleccionar 
el municipi, apareixeran tots els actes i festejos que el municipi en qüestió celebra 
ordenats per data. 

5.4.2 Preu 
L’aplicació serà totalment gratuïta per als usuaris finals. Per tant, els ingressos provindran de 
la publicitat in app i les quotes anuals als ajuntaments. 
 
1. Publicitat in app 
La publicitat en format baner que es mostrarà a l’aplicació variarà en funció de la ubicació de 
l’usuari. Això beneficiarà als comerços dels pobles i ciutats, donat que tindran una major 
visibilitat, milloraran el seu reconeixement de marca, se’ls generarà tràfic de qualitat i tan sols 
pagaran en funció de les visualitzacions i dels clics.  
 
El preu estipulat per A xalar! és de 0,002 euros per usuari que visualitzi l’anunci i de 0,03 euros 
per usuari que hi accedeixi. És a dir, els anunciants pagaran 1,5 euros per cada 750 usuaris 
que visualitzin l’anunci i 1,5 euros per cada 50 persones que facin clic en el mateix. 
 
2. Quotes anuals als ajuntaments 
Les quotes anuals que els ajuntaments hauran de satisfer per tal d’estar presents a l’aplicació 
es poden consultar a l’annex 08. 
 
A l’hora de decidir els preus, s’ha tingut en compte el pressupost que destina cada poble i 
ciutat en les seves festes i en els habitants de cada municipi. D’aquesta manera, s’ha dividit en 
11 grups: 

- El primer grup correspon a aquells municipis que tenen una població d’entre 1 i 500 
habitants. Aquests, destinen de mitjana 18.515,97 euros en els seus festejos. Per tant, 
250 euros no suposa una gran inversió per estar presents en una aplicació que està a 
l’abast de tota Catalunya i, a més, si es compara amb el preu de tenir una aplicació 
pròpia, la inversió és pràcticament nul·la. 

- Per a la resta de grups, els preus augmenten correlativament en 250 euros seguint el 
mateix criteri que en el cas anterior. 

5.4.3 Distribució 
Tal com s’ha comentat a l’apartat 3.3.3, A xalar!, al tractar-se d’una aplicació mòbil, és un 
producte intangible i, per tant, la distribució es durà a terme mitjançant el mercat de les 
aplicacions mòbils i descàrregues. Actualment els principals distribuïdors d’aplicacions mòbils 
són Google Play, App Store de iOs i Windows Mobile. No obstant això, els canals de 
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distribució escollits per A xalar! són Google Play i App Store de iOs, ja que, tal com s’ha 
explicat a l’apartat 1.6.2 Telèfons mòbils i aplicacions, a Espanya Windows Phone tan sols 
representa el 0,1% dels sistemes operatius dels telèfons mòbils. En canvi Android (Google 
Play) representa el 85,5% i App Store (iOs) el 14,4%. 

5.4.4 Comunicació 
Els canals de comunicació escollits per A xalar! per donar a conèixer l’aplicació varien en funció 
del tipus de client. 
 
1. Usuaris finals 
 
· Facebook i Instagram Ads 
La campanya de Facebook i Instagram Ads estarà dividida en tres parts: 

- La primera campanya tindrà una durada de 105 dies (de l’1 de gener de 2023 al 15 
d’abril de 2023) i el pressupost destinat serà de 150 euros al dia.  

- La segona campanya tindrà una durada de 153 dies (del 16 d’abril de 2023 al 15 de 
setembre de 2023) i el pressupost destinat serà de 200 euros per dia. 

- La tercera campanya tindrà una durada de 107 dies (del 16 de setembre de 2023 al 31 
de desembre de 2023) i el pressupost destinat serà de 100 euros al dia. 

 
S’ha decidit dividir la campanya en tres parts, pel fet que els mesos de primavera i estiu és 
l’època de l’any que més festes majors, fires i festes tradicionals culturals se celebren a 
Catalunya i, a més, és quan es preveu que més usuaris utilitzin l’aplicació i, per tant, més 
descàrregues es produeixin. La primera campanya tindrà l’objectiu de donar a conèixer 
l’aplicació i la tercera tindrà l’objectiu de recordatori, és a dir, recordar als usuaris l’existència de 
l’aplicació i que aquesta pot ser utilitzada durant els mesos de tardor i hivern, ja que el territori 
català celebra multitud de festejos en aquestes dates. 
 
· Google Ads 
Google Ads permetrà inserir anuncis optimitzats de A xarlar! en els resultats de cerca, 
augmentant, així, la visibilitat i la conversió. En aquesta campanya és primordial que l’empresa 
seleccioni les paraules clau idònies, ja que aquestes marcaran la diferència entre l’èxit o el 
fracàs de la campanya. 
 
En aquest cas, el mètode seguit difereix al que utilitza Facebook Ads. A Google Ads, A xalar! 
pagarà una quantitat X per cada descàrrega que aconsegueixi, és a dir, Ggoogle Ads utilitza el 
mètode CPI (Cost per Instal·lació). Per tal d’establir el preu per descàrrega, s’ha tingut en 
compte la mitjana que solen pagar les aplicacions per una descàrrega. El CPI mitjà d’Android 
és de 0,44 $ i el de iOs 0,86 $ [30]. No obstant això, els preus varien segons el tipus d’aplicació, 
segments de la població i territori. Per aquest motiu, s’ha augmentat en un 70% el CPI amb la 
finalitat d’ajustar-se millor a la realitat i comptar amb una previsió més realista.  
 
· Anuncis a YouTube 
La gran segmentació de l’audiència, l’experiència de l’usuari, així com les característiques 
pròpies d’aquesta plataforma, fan de YouTube una ubicació ideal per a la inserció d’anuncis en 
format audiovisual. La publicitat a YouTube permetrà a A xalar! inserir anuncis gràfics i de text 
juntament amb el contingut que veurà l’usuari, però també permetrà a l’empresa publicar 
anuncis en format vídeo, és a dir, els anomenats anuncis TrueView [31]. 
 
El preu de la publicitat a YouTube està relacionat amb el CPV (Cost per Visualització). Per tant, 
l’empresa tan sols pagarà quan un usuari hagi generat una visualització de l’anunci de A xalar! 
Aquesta visualització es genera quan un usuari hagi vist almenys 30 segons del vídeo o quan 
hagi fet clic en ell. És a dir, si un usuari veu l’anunci 25 segons i el treu, no es pagarà res. 
 
La campanya utilitzada a YouTube serà igual que la de Facebook i Instagram Ads, és a dir, es 
duran a terme 3 campanyes diferents. 
 
· Falques a la ràdio 
La publicitat a la ràdio constitueix un important medi per la promoció de productes i serveis que 
es pretenen posicionar en el mercat. La ràdio permet arribar a un nombre significatiu de clients 
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o usuaris potencials i és un dels sistemes convencionals més econòmics per promocionar un 
negoci. Les ràdios escollides són Catalunya Ràdio i Flaix Bac. A Catalunya Ràdio es faran un 
total de 202 falques repartides en dos programes; El matí de Catalunya Ràdio i Estat de gràcia. 
L’audiència de “El matí de Catalunya Ràdio” té una edat entre 30 i 65 anys i, l’audiència 
d’“Estat de Gràcia” té una edat entre 25 i 55 anys. Per últim, l’audiència de Flaix Bac té una 
edat entre 16 i 30 anys. 
 
Pel que fa a la periodicitat de les falques, s’ha escollit dur a terme una falca cada divendres els 
mesos de gener, febrer, març, abril, maig, setembre, octubre, novembre i desembre, i una falca 
diària els mesos de juny, juliol i agost. 
 
2. Ajuntaments 
 
· E-mail màrqueting 
Per a portar a terme aquesta eina s’utilitzarà la plataforma Mailchimp. Aquesta plataforma és 
totalment gratuïta i aportarà un gran ventall d’avantatges entre els quals destaquen: 

- Permetrà gestionar la base de dades dels ajuntaments, introduir les seves dades i 
segmentar-los. 

- Es podrà controlar millor l’impacte dels e-mails a través d’estadístiques. 
- Es podrà conèixer quants clics a enllaços hi ha hagut, quants missatges han estat 

llegits, quants no, etc. D’aquesta manera, es podrà accedir a informació valuosa per a 
detectar els errors i encerts dels missatges i ajustar-los a futures accions. 

 
· Telemàrqueting 
Després de realitzar la campanya d’e-mail màrqueting, passats 4 dies, es realitzaran trucades a 
tots els ajuntaments. D’aquesta manera, el tracte serà més directe que a través del correu 
electrònic. 
 
· Meetings 
Un cop realitzada la campanya d’e-mail màrqueting i telemàrqueting es concertaran meetings 
amb tots els ajuntaments que ho sol·licitin i, d’aquesta manera, se’ls hi proporcionarà una 
informació i un tracte molt més personalitzat i directe. Mitjançant els meetings es podrà 
aprofundir sobre tots els beneficis que comporta estar present a l’aplicació. 

5.5 Estratègia digital 
L’estratègia digital de A xalar! es recolzarà en les xarxes socials de Facebook i Instagram, en el 
seu blog i en la seva pàgina web. 
 
· Facebook 
Mitjançant aquesta xarxa social, A xalar!, es dirigeix a un públic d’entre 35 i 65 anys. Els joves 
d’Instagram també estan presents a Facebook, però el fet que a Instagram no estiguin 
pressents els de més edat, fa que l’empresa s’hagi de dirigir a aquest públic mitjançant aquesta 
xarxa social. A Facebook es realitzaran publicacions 3 dies a la setmana. Segons un estudi 
portat a terme per Sprout Social 2020 [32], els millors dies per a publicar són els Dimarts, 
Dimecres i Divendres, i les millors hores són entre les 09 i les 15 hores. D’aquesta manera, es 
realitzaran 4 publicacions al mes de Cultura (tradicions, danses, fires, etc.) els Dimarts a les 
11:00 hores, 4 publicacions al mes de Gastronomia (menjar i beguda) els Dimecres a les 11:00 
hores i 4 publicacions al mes de fites i curiositats els Divendres a les 11:00 hores. 
 
· Instagram 
A Instagram, depenent de l’època de l’any, es publicaran una o tres fotografies. A l’hivern es 
publicarà una fotografia diària de les imatges que enviïn els seguidors de A xalar! A l’estiu es 
publicaran 3 fotografies al dia, ja que el volum de festes majors augmenta en aquesta època de 
l’any. Mitjançant Instagram, A xalar! es dirigeix a un públic d’entre 18 i 34 anys, ja que el 71% 
dels usuaris d’aquesta xarxa social són menors de 35 anys [33]. 
 
· Blog 
El blog de A xalar! estarà escrit en català i en castellà, i proporcionarà notícies d’interès 
(Màrqueting de continguts) que puguin interessar tant al target de l’empresa i del blog, com a 



A xalar!   
 

23 

 
Estudis d’Economia i Empresa 
  

qualsevol usuari que estigui connectat a la xarxa i a les xarxes socials. A més, cal remarca que 
tot el contingut del blog serà publicat al mateix temps a Facebook. 
 
· Pàgina web 
La pàgina web de A xalar! serà de caràcter informatiu. A través d’aquesta, es presentarà 
l’empresa, l’equip humà que la forma, la seva missió, visió i valors i les polítiques de 
responsabilitat social corporativa. Alhora, hi haurà diversos enllaços que encaminaran als 
usuaris al blog, a les xarxes socials i als dos mercats d’aplicacions mòbils a través dels quals 
es podran descarregar l’aplicació. Per últim, s’indicarà la informació de contacte de l’empresa i 
un formulari de consultes. 

5.6 Estratègia de branding 
Amb l’estratègia de branding es pretén promocionar la imatge de marca i guanyar 
reconeixement arribant a una audiència molt àmplia respecte al públic total. Es vol que la 
població sàpiga de l’aplicació, que la vegin i que la tinguin present en les seves ments, encara 
que en un primer moment no es plantegin descarregar-se l’aplicació. Els elements bàsics de A 
xalar! que ajudaran als usuaris a identificar a la marca són els següents: 
 

- Nom 
A xalar! és un nom curt i fàcil de recordar. Aquest prové del verb xalar que significa 
passar-ho bé, amb plaer i alegria [35]. Per tant, és un nom que representa l’esperit de  
l’aplicació. 
 

- Logotip 
El logotip de A xalar! és senzill, fàcil de retenir i representatiu. Està format pel nom de 
l’aplicació en color negre i una garlanda de quatre colors (groc, taronja, vermell i 
fúcsia). S’han escollit aquests quatre colors, ja que són vius i representen perfectament 
el propòsit de A xalar! A l’annex 09 es presenta el logotip de A xalar! 

6 PLA DE RECURSOS I OPERACIONS 

6.1 Estratègia de producció i subcontractació de processos  
L’únic soci de l’empresa serà l’encarregat de portar un control de totes les activitats que es 
duran a l’empresa. Tal com s’ha explicat a l’apartat 3.3.6, les activitats que es portaran a terme 
són, d’una banda, la creació, posada en marxa i manteniment de l’aplicació i, d’una altra, la 
captació i fidelització dels clients, tant dels usuaris finals com dels ajuntaments. Aquestes 
activitats es realitzaran internament, tot i ser necessari subcontractar una sèrie de serveis, ja 
que l’adquisició d’aquests suposarien una inversió inicial molt elevada per a l’empresa.  

6.1.1 Demanda dels clients 
Les festes majors i festes culturals tradicionals són percebudes per a la població catalana com 
a vacances i un període d’oci. La societat gaudeix d’aquestes de la manera que més li agrada 
gràcies a l’extensa oferta cultural. 
 
Tal com s’ha vist a l’estudi de mercat portat a terme, mitjançant el qual s’ha enquestat a 348 
persones d’arreu del territori català, al 89,37% els hi agraden les festes majors i festes culturals 
de Catalunya, el 85,34% va a les festes dels seus municipis i el 77,59% assisteix als festejos 
d’aquells municipis que no són del seu. Però d’aquests, el 76,44% no té una necessitat coberta, 
ja que creuen que no hi ha suficient informació. És més, el 77,01% afirma que li costa trobar la 
informació dels festejos de manera ràpida. Per últim, cal destacar que el nombre de 
competidors és molt reduït i, com s’ha comentat a l’apartat 2.4, el servei que presten difereix 
del que es pretén oferir.  
 
D’aquesta manera, es pot observar que la societat té una necessitat que no està del tot coberta 
i que demana tenir a les seves mans una aplicació a través de la qual es puguin assabentar de 
totes les festes majors, fires i festes culturals tradicionals de Catalunya. En concret, el 80,17% 
es descarregaria A xalar! 
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6.1.2 Capacitat productiva 
La capacitat productiva fa referència a les hores de treball que dedicaran cadascun dels 
treballadors que formaran part de A xalar! Per al llançament de l’aplicació, es requereix un 
període de sis mesos per a la creació de l’aplicació i la contractació dels ajuntaments. Per 
aquest motiu, jo mateix, juntament amb la dissenyadora gràfica, el desenvolupador Backend, el 
desenvolupador Frontend, les dues comercials i l’administratiu/comptable, treballaran a jornada 
completa des del primer moment. Passats tres mesos, moment en el qual es preveu que 
l’aplicació estigui gairebé enllestida, es contractarà a la Social Media Strategist, que treballarà, 
d’igual manera que la resta, a jornada completa. Els horaris de cadascun d’ells serà de dilluns a 
divendres de 08 a 17 h. A l’apartat 6.5.3 es detallaran les funcions de cadascun d’ells. 
 
La distribució de les activitats s’ha elaborat tenint en compte l’opinió d’un desenvolupador 
d’aplicacions. No obstant això, aquesta distribució potser no representa la realitat i l’empresa es 
pot trobar davant de dos casos: 

- Excés de capacitat productiva. En aquest cas es revisaria la repartició de les activitats 
per tal d’equilibrar-les i l’excés s’aprofitaria per explorar noves vies d’ingressos o 
realitzar millores en l’aplicació, sempre tenint en compte les competències de cadascun 
dels membres. 

- Manca de capacitat productiva. En aquest cas caldria contractar a nou personal a 
temps parcial o a jornada completa. 

6.1.3 Subcontractació 
Els serveis que subcontractarà A xalar! són el domini de la pàgina web, el servidor de 
l’aplicació i el servei Google Workspace. Aquest s’expliquen a l’apartat 6.3.4. 

6.2 Procés productiu i planificació temporal de les activitats 
L’aplicació mòbil de A xalar! serà el principal i únic canal amb el client, ja que a través 
d’aquesta es prestarà el servei que es vol oferir. Per tant, el primer pas de l’empresa es centra 
en el procés de producció de l’aplicació.  
 
Abans d’explicar el procés productiu de l’aplicació és convenient explicar que A xalar! serà una 
aplicació híbrida, és a dir, serà una aplicació independent dels sistemes operatius iOs i Android. 
Aquesta es crearà amb un core HTML5 i una única interfície per a, després, compilar-la dintre 
d’un “contenidor” natiu i poder llançar-la al mercat a través de les plataformes iOs i Android [36]. 
És a dir, no serà necessari crear una aplicació per a iOs i un altre per a Android. 
 
Per entendre aquest procés, a l’annex 11 es presenta el diagrama d’arquitectura de l’aplicació. 
Aquest diagrama constitueix la infraestructura necessària per portar a terme A xalar! Com es 
pot observar, aquest està format per: 
 
· Servidor OVH Cloud (VPS). El servidor OVH Cloud (VPS) és el servidor de A xalar! i conté el 
codi de l’aplicació. Aquest està dividit en dues parts: 

- Hosting. Al hosting es troba allotjat el Backoffice, la pàgina web i l’API de l’aplicació. 
o Pàgina web. A través de la pàgina web de l’empresa (axalar.es) els usuaris 

tindran accés al blog, a les xarxes socials, trobaran informació sobre l’empresa 
i un enllaç al mercat de les aplicacions mòbils. És a dir, la pàgina web servirà 
de presentació i enllaç. 

o BackOffice. El Backoffice és una web a través de la qual l’empresa podrà 
modificar i visualitzar les dades del servidor. 

o API. L’API és un servei que permet interactuar la pàgina web, el Backoffice i 
l’aplicació amb el servidor, amb l’objectiu de tractar les dades i enviar-les a 
aquest. 

- Gestió de dades. En aquesta part del servidor es troba la base de dades My SQL i 
l’algorisme. 

o Base de dades My SQL. En aquesta base de dades s’emmagatzemarà tota la 
informació, és a dir, els usuaris, les festes, els ajuntaments, els municipis, etc. 

o Algorisme. L’algorisme serveix per tractar aquestes dades (modificar-les, 
eliminar-les, etc.). 
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· Servidor LDAP. Aquest servidor permet iniciar sessió a usuaris que estiguin registrats a 
l’aplicació. 
· API de Facebook. L’API de Facebook permet iniciar sessió a usuaris no registrats a 
l’aplicació, però que si estan registrats a Facebook. 
· API de Google. L’API de Google permet iniciar sessió a usuaris no registrats a l’aplicació, 
però que tenen un compte de Gmail. Alhora, també permet integrar Google Maps a l’aplicació.  
 
Un cop explicats els components, és moment d’explicar el procés de producció. Aquest estarà 
dividit en tres parts; preproducció, producció i postproducció. 
 
1. Preproducció 
La preproducció tindrà una durada de cinc setmanes (des de l’1 de juliol al 5 d’agost de 2022) i 
les tasques que s’hauran de portar a terme en aquesta fase són les següents: 

- Definir el diagrama de flux o diagrama de casos d’ús de l’usuari. Aquest és un 
instrument que representa les funcions i els objectes més importants de l’aplicació i, a 
més, tracta de mostrar el comportament que s’espera que tingui aquesta. A l’annex 12 
es presenta el diagrama de flux de l’aplicació. 

- Definir els “objectes” per a la base de dades i les seves relacions. En el cas de A xalar! 
els objectes seran festes, ajuntaments, usuaris i municipis. Aquests tenen els seus 
models d’entitat relació, els quals hauran d’estar relacionats entre si. 

- Definir els wireframes de l’aplicació, la pàgina web i el BackOffice. Els wireframes són 
esbossos on es representa visualment, de forma molt senzilla i esquemàtica 
l’estructura d’una nova pàgina web o aplicació mòbil. L’objectiu d’aquests serà definir el 
contingut i la posició dels diversos blocs de la pàgina web, l’aplicació i el BackOffice de 
A xalar! [37].  

- Definir totes les trucades de l’API (API REST). Aquestes permetran l’accés a tota la 
informació que passa des de l’aplicació i el BackOffice al servidor [38].  

- Fer el disseny de l’aplicació, la pàgina web i el BackOffice.  
 
2. Producció 
La producció tindrà una durada de dinou setmanes (des del 8 d’agost al 2 de desembre de 
2022) i les tasques que s’hauran de portar a terme en aquesta fase són les següents: 

- El desenvolupador backend haurà de crear els objectes i les relacions específiques 
dissenyades en la preproducció i l’API amb els seus algoritmes. 

- Paral·lelament, el desenvolupador frontend haurà de crear la pàgina web. 
- Quan el desenvolupador backend hagi acabat l’API, el frontend crearà l’aplicació mòbil i 

el BackOffice amb el disseny elaborat a la preproducció. 
 
3. Postproducció 
La postproducció tindrà una durada de quatre setmanes (des del 5 de desembre al 30 de 
desembre de 2022) i les tasques que s’hauran de portar a terme en aquesta fase són les 
següents: 

- Un cop creat el Mínim Producte Viable (MPV), és a dir, la primera versió de l’aplicació, 
s’hauran de reunir un conjunt de persones dintre del públic objectiu de l’aplicació 
(testers), els quals s’encarregaran d’utilitzar l’aplicació i informaran a l’empresa dels 
errors que hagin tingut mentre l’utilitzaven. 

- Posteriorment, l’equip tècnic, haurà de resoldre aquests errors i es procedirà a publicar 
l’aplicació als mercats d’aplicacions mòbils el dilluns 2 de gener de 2023. 

 
Paral·lelament, durant aquests sis mesos, les dues comercials s’encarregaran de contactar 
amb els ajuntaments amb l’objectiu que contractin el servei. Les tècniques que utilitzaran es 
varen explicar a l’apartat 5.4.4. 
 
L’1 d’octubre de 2022 s’incorporarà la Social Media Strategist a l’empresa. A partir d’aquest 
moment, aquesta s’encarregarà de dissenyar l’estratègia de màrqueting i la dissenyadora / 
Community Manager començarà a dissenyar els anuncis, crearà la pàgina de Facebook, 
Instagram i el blog i redactarà els continguts que es publicaran en aquestes xarxes socials.  Per 
últim, també s’ha de considerar en la planificació temporal tots els tràmits necessaris per a la 
creació de l’empresa. Aquest es duran a terme durant el mes de juny de 2022. 
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A l’annex 13 es presenta el diagrama de Gantt. 

6.3 Estratègia de recursos materials 

6.3.1 Localització i instal·lacions 
En tractar-se d’una aplicació mòbil, la localització del negoci no té rellevància. No obstant això, 
A xalar! ha decidit instal·lar-se a Sabadell. Aquesta localitat es troba al Vallès Occidental, a 20 
km de Barcelona. El preu dels lloguers d’oficines o despatxos comercials no són gaire elevats i, 
a més, en cas que els comercials o el soci s’hagin de desplaçar, no hauran de recórrer grans 
distàncies, donat que el municipi es troba al centre de Catalunya i amb bones comunicacions 
pel que fa a infraestructures. 
 
L’oficina compta amb 75 m2 útils, repartits en 3 sales separades per mampares i un bany. 
Aquesta oficina és ideal per a l’empresa, ja que la sala principal serà l’espai de treball i les 
altres dues serviran com a sala de reunions i una zona de menjar per als treballadors. Està 
situada al carrer Duran i Sors número 4, i el preu del lloguer és de 450 euros al mes [39]. 

6.3.2 Maquinària, mobiliari i utensilis 
L’empresa no requereix de maquinària. Pel que fa al mobiliari i els utensilis, corresponen 
principalment al mobiliari de l’oficina, de la sala de reunions i del menjador i el material 
d’oficina. A l’annex 14 es detalla la inversió de tots aquests elements. 

6.3.3 Equips informàtics 
Els equips informàtics són els recursos materials més importants per A xalar! D’altra banda, hi 
haurà una inversió en actius intangibles corresponents a les llicències del software Microsoft 
Office 365. A l’annex 15 es detalla la inversió de tots aquests elements. 

6.3.4 Subministraments 
Per a la posada en marxa del negoci es requereix una sèrie de subministraments, els quals 
seran subcontractats a proveïdors externs. Els subministraments que s’hauran de contractar 
són els següents: 

- Aigua, llum i gas. 
- Tarifa plana d’Internet i les tarifes per als diferents telèfons mòbils. 
- Assegurança de Responsabilitat Civil, pòlissa multirisc i assegurança per accidents 

laborals [40]. 
- Servei Google Workspace. El servei Google Workspace es tracta d’un espai de treball 

per a usuaris professionals que integra tots els serveis de Google; Gmail, Calendar, 
Drive, Docs i Meet. S’ha escollit el pla Business Starter, el qual inclou correu electrònic 
d’empresa personalitzat, 30 GB d’emmagatzematge al núvol per usuari, controls de 
seguretat i gestió i assistència estàndard [41]. 

- Domini internet. El domini escollit per l’empresa és axalar.es.  
- Servidor. Quan es crea una aplicació, tot el contingut d’aquesta s’ha de “pujar” a un 

servidor perquè l’aplicació mostri la informació i pugui ser utilitzada per l’usuari. El 
servidor escollit és OVH Cloud (VPS) [42]. 

 
A l’annex 16 es detalla la despesa en subministraments que haurà de suportar A xalar! 

6.4 Disseny organitzatiu 

6.4.1 Forma jurídica 
Escollir la forma jurídica és una tasca primordial abans de posar en funcionament el negoci. 
L’empresa estarà formada per un soci, que vol limitar la seva responsabilitat davant dels 
deutes a la quantitat aportada en el moment de constituir el capital. D’aquesta manera, la 
forma jurídica escollida per A xalar! és la Societat Limitada (SL).  
 
Els avantatges que presenta aquesta forma jurídica és que limita la responsabilitat a les 
aportacions, la seva àmplia regulació ofereix una gran  seguretat jurídica i el capital inicial a 
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aportar no és gaire elevat, en concret, s’haurà d’aportar en el moment de la constitució un total 
de 3.000 euros [43]. 

6.4.2 Organigrama 
Des del començament de l’activitat, l’empresa estarà formada per un director general i set 
treballadors repartits en quatre departaments. Per a la resta d’anys, no s’espera una 
modificació de l’estructura organitzacional, ja que el fet de comptar amb més clients 
(descàrregues) no implicarà que es requereixi més personal. A l’annex 17 es presenta 
l’organigrama de A xalar! 
 
El departament financer estarà format per un administratiu/comptable i el comercial per dues 
comercials. En el cas del departament financer el responsable serà l’únic treballador que forma 
part i en el departament comercial serà el director general. El responsable del departament de 
màrqueting i publicitat serà la Social Media Strategist, i estarà format per la citada i una 
dissenyadora gràfica/Community Manager. Per últim, el departament tecnològic estarà format 
per un desenvolupador Frontend d’aplicacions i un desenvolupador Backend. En aquest cas, 
no hi haurà un responsable, ja que les tasques a desenvolupar per aquests treballador és molt 
diferent entre si, i cadascun tindrà les seves pròpies funcions. 

6.4.3 Descripció dels llocs de treball i funcions 
 
Direcció General 

- Director general. El director general serà el responsable de les operacions generals de 
A xalar!, així com de la seva rendibilitat. Aquest s’encarregarà de coordinar totes les 
activitats de l’empresa, és a dir, supervisarà el rendiment dels set treballadors, 
controlarà els pressupostos, establirà els objectius generals i assegurarà que totes les 
activitats es portin a terme de manera eficient, organitzada, segura i rendible. 

 
Departament Financer 

- Administratiu/comptable. Aquest treballador s’encarregarà de cercar pressupostos per 
a qualsevol despesa de l’empresa i comparar-los perquè la direcció pugui escollir el 
més òptim, elaborarà les factures i registrar-les de tal manera que compleixin amb el 
marc legal vigent, controlarà els comptes bancaris de l’empresa i vigilarà que no hi 
hagi discrepàncies entre els registres d’ingressos i despeses, haurà de tramitar les 
obligacions fiscals i tributàries pertinents i realitzarà els informes comptables. 

 
Departament Comercial 

- Comercial. Les dues comercials de A xalar! són la peça clau de l’empresa, ja que 
seran les representants de l’empresa davant dels clients i viceversa, i seran les 
encarregades de promoure, negociar i distribuir l’aplicació entre els 947 ajuntaments 
de Catalunya. D’aquesta manera, hauran de potenciar les vendes de l’aplicació (captar 
l’interès dels ajuntaments, facilitar-los informació, assessorar-los i concertar visites en 
cas que així ho desitgin), s’encarregaran de desenvolupar una relació de confiança 
amb aquests, hauran de millorar la posició de l’empresa, ja que, durant la seva 
activitat, representaran la imatge corporativa i transmetran els valors de l’empresa i, 
per últim, s’encarregaran de recol·lectar informació i reportar-la a l’empresa (accions 
de la competència, necessitats dels ajuntaments, possibles incidències, oportunitats 
de negoci, etc.). 

 
Departament de Màrqueting i Publicitat 

- Social Media Strategist. Aquesta treballadora serà l’encarregada de crear el pla de 
màrqueting de A xalar! Per tant, haurà de planificar i preparar l’estratègia de social 
media de l’empresa juntament amb el director general, haurà de definir els objectius 
que l’empresa vol aconseguir, s’encarregarà de monitorar les accions i haurà de 
dissenyar l’estratègia global a seguir a les diferents xarxes socials on A xalar! estarà 
present. 

- Dissenyadora/Community Manager. Aquesta treballadora tindrà dues funcions dins de 
l’empresa. D’una banda serà l’encarregada de fer el disseny de l’aplicació, el disseny 
de la pàgina web i el disseny dels anuncis que li encarregui la Social Media Strategist 
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i, d’una altra, realitzarà funcions de Community Manager, és a dir, s’encarregarà de 
crear i gestionar el contingut de les xarxes socials. 

 
Departament Tecnològic 
El desenvolupament d’una aplicació es divideix en dues parts; la programació del frontend i la 
programació del backend. El frontend és la part visual, la “façana”, la interfície, que es troba en 
la part del client. En canvi, el backend és la part que no es veu, la que es troba en la part del 
servidor i processa la informació rebuda a través del frontend. 

- Desenvolupador Backend. El desenvolupament backend és el desenvolupador que es 
troba al voltant del servidor. És a dir, els desenvolupadors backend creen la regla del 
negoci, la lògica per fer que una aplicació funcioni correctament. El desenvolupador 
backend de A xalar!  tindrà la funció de crear tota la logística i solucions possibles 
perquè les accions sol·licitades des de l’aplicació se sincronitzin i s’executin 
correctament i no generin cap mena de conflicte entre tots els components d’aquesta. 
És a dir, serà l’encarregat d’anticipar-se a possibles problemes que puguin sorgir a 
l’hora d’integrar els elements de l’aplicació i haurà de dissenyar totes les solucions 
necessàries perquè l’usuari final no tingui cap inconvenient a l’hora d’utilitzar A xalar! 
Els llenguatges de programació que haurà d’utilitzar són NodeJS, PHP i Python [44]. 

- Desenvolupador Frontend. El desenvolupadorr frontend s’encarregarà de programar el 
codi per a fer que la interfície sigui atractiva, intuïtiva i que l’experiència de l’usuari 
(navegació dintre de l’aplicació) sigui agradable per a l’usuari. A diferència del 
backend, treballarà sempre per a l’usuari tenint en compte la usabilitat, accessibilitat i 
l’experiència de l’usuari. A més, el desenvolupador frontend haurà de conèixer amb 
profunditat el llenguatge de programació que l’ajudarà a dissenyar la interfície de 
l’usuari com és el cas de HTML5, CSS3 i Javascript [45]. 
A part de l’esmentat anteriorment, el desenvolupador frontend haurà de tenir en 
compte altres aspectes relacionats amb la forma a través de la qual l’usuari percep 
l’aplicació com per exemple els temps de càrrega, el disseny i que l’aplicació mòbil 
pugui suportar multitud de navegadors i sistemes operatius. 

6.5 Estratègia de recursos humans 

6.5.1 Fonts de reclutament i selecció de talent 
Aquesta fase s’iniciarà un mes abans de la posada en marxa del negoci. Tal com s’ha 
comentat anteriorment, es pretén que l’aplicació surti al mercat l’1 de gener de 2023 i es 
requerirà sis mesos per al seu desenvolupament, és a dir, l’inici de l’activitat serà l’1 de juliol 
de 2022. Per tant, aproximadament, l’1 de juny de 2022 s’iniciarà el reclutament de 
l’administratiu/comptable, la dissenyadora, les comercials i els desenvolupadors. 
Posteriorment, passats tres mesos, s’iniciarà el reclutament de la Social Media Strategist. 
 
Les fonts de reclutament que es faran servir són els anuncis en cercadors de feina 
especialitzats, com és el cas d’Infojobs, i la borsa de treball de l’Ajuntament de Sabadell. La 
pàgina web i les xarxes socials de A xalar! no s’utilitzaran, ja que encara no estaran creades. 
 
Pel que fa a la selecció, els passos a seguir són els següents: 

- S’analitzaran els currículums rebuts tenint en compte l’experiència i la formació del 
candidat. D’aquests s’escolliran cinc per a cada lloc de treball. 

- Als candidats escollits se’ls realitzarà una entrevista a l’oficina de Sabadell. Es 
procurarà que l’entrevista sigui propera amb l’objectiu que els candidats se sentin 
còmodes. A través d’aquesta entrevista es vol aprofundir més sobre els coneixements 
dels candidats i se’ls explicarà que s’espera d’ells, les funcions que hauran de dur a 
terme i les condicions de treball. 

- Passats quatre dies, es realitzarà una trucada a les persones seleccionades a ocupar 
el lloc de treball per a comunicar-los la decisió i es farà una reunió en grup. Aquesta 
reunió tindrà l’objectiu que els/les treballadors/es es coneguin i comenci a formar-se la 
pertinença i el sentiment de grup.  
En aquesta mateixa reunió es realitzarà el procés d’integració. Mitjançant un Welcome 
Pack s’informarà al personal el funcionament de A xalar!, la seva estructura, la seva 
missió, visió i valors i els objectius de l’empresa, entre d’altres. Amb aquest es vol 
donar la benvinguda als treballadors i dir-los que ja són un més en l’empresa.  
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6.5.2 Avaluació i desenvolupament 
A xalar! vol que el desenvolupament i la formació dels seus treballadors sigui constant. Per 
aquest motiu, es realitzaran programes de formació continuada en les àrees de treball 
específic de cada persona, sempre que els ingressos ho permetin. Gràcies als cursos de 
formació, l’empresa obtindrà tres avantatges competitius; productivitat, increment de la 
motivació laboral i competitivitat. 
 
En tractar-se d’una microempresa, l’avaluació de l’acompliment no es durà a terme mitjançant 
objectius o metes rígides. El director general de A xalar! vol que la relació amb els seus 
treballadors sigui pròxima, amb una comunicació clara, directa i basada en la confiança mútua. 
Per tant, se’ls avaluarà tenint en compte la seva implicació i actitud cap a la feina que han de 
desenvolupar. 

6.5.3 Retribució 
La retribució dels treballadors i treballadores de l’empresa per al primer any i mig s’ha decidit 
tenint en compte el sou mitjà d’aquests a Espanya. D’aquesta manera, s’ha decidit que 
l’administratiu/comptable tingui un sou de 23.000 euros bruts anuals [46], les comercials 22.000 
euros cadascuna [47], la Social Media Strategist 26.000 euros bruts anuals [48], la 
dissenyadora/Community Manager 24.000 euros [49] [50] i els programadors 28.000 euros bruts 
anuals cadascun [51]. Per al segon i tercer se’ls incrementarà un 5% el sou. 
 
El director general, durant el primer any i mig no rebrà cap compensació econòmica, ja que la 
previsió dels beneficis és negatiu, tal com es pot observar a l’apartat 7.2.1. A partir del segon 
any, aquest serà retribuït amb 50.000 euros bruts anuals. A l’annex 18 es detalla els salaris 
per als tres primers anys i mig. 

6.5.4 Estil directiu 
Donat que l’objectiu del director general és generar un sentiment de grup i vol que la relació 
amb els seus treballadors i treballadores sigui pròxima, amb una comunicació clara, directa i 
basada en la confiança mútua, l’estil de lideratge que s’implementarà serà el democràtic [52]. 
En aquest tipus de lideratge, el líder pren les decisions basant-se en les aportacions de cada 
membre de l’equip. Encara que el líder pren la decisió final, cada empleat té la mateixa opinió 
sobre la direcció d’un projecte. Per tant, el lideratge democràtic és el més idoni per A xalar! 

6.5.5 Cultura organitzativa i RSC en la gestió de persones 
La cultura organitzativa de A xalar! està constituïda per la seva missió, visió, valors i les 
implicacions ètiques i socials explicades a l’apartat 3.1 i 3.2. Aquests quatre punts constitueixen 
els pilars fonamentals de l’empresa i, per tant, s’espera que siguin adoptats per tots els 
treballadors i les treballadores que formaran part l’organització.  

7 PLA FINANCER 

7.1 Estratègia financera 

7.1.1 Objectius financers 
Els objectius financers que es planteja A xalar! són els següents: 

- Disposar del finançament necessari per a poder iniciar el negoci en la data establerta. 
- Assegurar la rendibilitat econòmica del negoci passat el primer any i mig. 
- Recuperar la inversió inicial en un termini de tres anys. 
- Incrementar les descàrregues de l’aplicació en un 40% d’un any respecte a l’altre per 

a, d’aquesta manera, augmentar els ingressos en publicitat. 
- Incrementar la penetració de l’aplicació en els ajuntaments en un 44,55% el segon any 

i en un 26,08% el tercer any, per tal d’augmentar els ingressos provinents de les 
quotes dels ajuntaments. 

- Garantir un augment del 5% en el salari dels treballadors i les treballadores per al 
segon i tercer any. 

- Garantir un salari al director general de l’empresa per al segon any. 
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- Atendre dintre dels terminis establerts els compromisos fiscals amb l’administració i els 
diferents proveïdors de serveis. 

- Mantenir al llarg dels temps una estratègia de finançament adequada per tal que 
l’empresa pugui adaptar-se al mercat i a possibles imprevistos. 

7.1.2 Obtenció i captació de recursos 
Tal com s’ha comentat anteriorment, per a la posada en marxa del negoci es necessita 
prèviament sis mesos per al desenvolupament de l’aplicació i la contractació dels ajuntaments. 
Durant aquests sis mesos, l’empresa no obtindrà ingressos. Per tant, a part de la inversió en 
els recursos necessaris per iniciar l’activitat (apartat 6.3.2 i 6.3.3), també s’haurà de disposar 
de suficient finançament per a sufragar els sous dels treballadors i les treballadores (apartat 
6.5.3), els subministraments i serveis necessaris (apartat 6.5.4)  i el lloguer de l’oficina (apartat 
6.5.1) d’aquests sis mesos i part del primer any, ja que els ingressos no seran suficients per 
cobrir la totalitat de les despeses. Per últim, també s’han d’incloure 30.000 € en aplicacions 
informàtiques corresponents a la creació i desenvolupament de l’aplicació “A xalar!”. 
 
Per finançar aquesta inversió i disposar de suficient liquiditat per fer front a les despeses, A 
xalar!, comptarà amb recursos personals del director general i amb un préstec bancari. 
Aquestes fonts es definiran a l’apartat 7.1.3. 

7.1.3 Política de finançament a curt i a llarg termini 
El finançament aliè permet reduir el desemborsament que haurà de realitzar el director general 
i únic soci de A xalar!, limitant, així, la seva responsabilitat davant de possibles deutes que 
puguin sorgir. D’aquesta manera, s’ha optat per demanar un préstec a llarg termini de 60.000 € 
a l’entitat bancària La Caixa. El termini de reemborsament del préstec és de 6 anys amb 
pagament de les quotes mensuals i amb una taxa fixa del 6,23% TAE. El préstec és sense 
carència i es començarà a pagar l’1 de juliol de 2022. 
 
Pel que fa al capital propi, el director general i soci únic de A xalar! realitzarà una aportació de 
100.000 €. 

7.1.4 Planificació de tresoreria 
Els objectius que té A xalar! quan a la tresoreria són garantir la liquiditat del negoci per a poder 
fer front a tots els deutes i poder cobrir les necessitats a curt i llarg termini. 
 
D’aquesta manera, els cobraments als clients (quotes als ajuntaments) es realitzaran 
anualment a l’inici de cada exercici i tindran 15 dies per fer el pagament (entre l’1 i el 15 de 
gener). Pel que fa a la publicitat in app, aquesta serà a mes vençut i es cobrarà entre l’1 i el 5 
de cada mes.  

7.1.5 Política de remuneració del capital 
Durant el primer any i mig A xalar! espera obtenir un resultat negatiu. Això és degut a la 
inversió inicial en recursos que es necessiten per a la posada en marxa del negoci, a l’alta 
inversió en publicitat del primer any i als pocs ingressos que s’obtindran de la publicitat in app i 
de les quotes dels ajuntaments. 
 
Quan a la distribució dels resultats, l’empresa preveu repartir dividends en el tercer període. 
No obstant això, en cas d’obtenir beneficis, primer de tot es compensaran els resultats 
negatius dels anys anteriors, seguidament es dotarà la reserva legal tal com dicta la llei [53], 
una part es destinarà a altres reserves i la resta es destinarà a la repartició de dividents. 
D’altra banda, donat que el segon any s’espera que l’empresa obtingui beneficis, 
s’incrementarà un 5% el sou dels treballadors i el director general començarà a percebre un 
salari de 30.000 € bruts anuals i el tercer any 45.000 €. 

7.2 Escenaris de mercat 
A continuació es mostren els diferents escenaris amb els quals A xalar! es pot afrontar en els 
inicis de la seva activitat. Com s’ha comentat anteriorment, els ingressos de l’aplicació 
provindran de dues fonts; les quotes anuals dels ajuntaments i la publicitat in app.  
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Per tal de tenir una previsió dels ingressos que A xalar! obtindrà mitjançant la publicitat en 
format bàners, primer de tot s’ha d’estimar el nombre de persones que descarregaran 
l’aplicació, el nombre de vegades que s’estima que un usuari entri a l’aplicació i el nombre 
d’anuncis que apareixeran cada vegada que entrin. Les eines Facebook i Instagram Ads [54] i 
YouTube Ads [55], tenint en compte la inversió en publicitat, fan una estimació mínima i màxima 
de les descàrregues que pot obtenir A xalar! dependent de la inversió en publicitat que es 
realitzi. D’aquesta manera, per a l’escenari pessimista es tindran en compte les descàrregues 
mínimes, per a l’escenari optimista les màximes i per al previsible la mitjana d’ambdues. 
 
A Google Ads, tal com s’ha explicat a l’apartat 5.4.4, A xalar! haurà de pagar una quantitat X 
per cada descàrrega que aconsegueixi. Per tal d’establir el preu per descàrrega en l’escenari 
previsible, s’ha tingut en compte la mitjana que solen pagar les aplicacions per una descàrrega. 
Però com els preus varien depenent de diferents factors, s’ha augmentat en un 70% el CPI 
amb la finalitat d’ajustar-se millor a la realitat i comptar amb una previsió més realista. Partint 
del CPI de l’escenari previsible, s’augmentarà en un 20% el CPI en l’escenari pessimista i es 
reduirà en un 20% en l’escenari optimista. 
 
Pel que fa a les descàrregues que s’obtindran de la ràdio en l’escenari pessimista i optimista, 
es partirà de l’estimació de l’escenari previsible. D’aquesta manera, es reduiran en un 10% les 
descàrregues en l’escenari pessimista i s’augmentaran en un 10% en l’escenari optimista. 
 
D’altra banda, s’ha estimat que les descàrregues augmentaran en un 40% d’un any respecte a 
un altre, ja que la despesa en publicitat s’incrementarà en un 15%. Aquesta estimació serà 
igual per als tres escenaris. 
 
Quan al total d’ajuntaments que contractaran el servei, se seguirà el mateix mètode que a la 
ràdio. És a dir, es partirà de l’estimació prevista en l’escenari previsible i es reduirà en un 10% 
les contractacions en l’escenari pessimista i s’augmentarà en un 10% en l’escenari optimista. 
 
Per últim, cal comentar que el primer període dels tres que s’explicaran a continuació no es 
correspon amb un any, sinó amb un any i mig. S’ha decidit fer-ho d’aquesta manera, ja que 
durant els sis mesos que es necessiten per a crear l’aplicació no s’obtindran ingressos i no es 
correspon amb un any. Per tant, s’ha estimat que la millor opció és que el primer període 
correspongui al primer any i mig de vida de l’empresa. 

7.2.1 Escenari previsible 
A l’annex 19 es detalla les descàrregues que es preveuen obtenir a finals del primer any 
(2023) en l’escenari previsible. D’altra banda, donat que es preveu que les descàrregues 
augmentin en un 40% d’un any respecte a l’altre, les descàrregues acumulades que es 
preveuen a finals del segon i tercer any (2024 i 2025) per a l’escenari previsible són les 
següents: 
 
Taula 1. Descàrregues previstes acumulades en l’escenari previsible. 
 

 2023 2024 2025 
Descàrregues previstes acumulades 252.433 353.406 494.769 

 
Font: Elaboració pròpia 
 
Amb les dades de les descàrregues, ja es pot calcular els ingressos (IVA inclòs) que A xalar! 
obtindrà mitjançant la publicitat in app per als tres anys (veure annex 20). 
 
Pel que fa als ingressos dels ajuntaments, tal com s’ha comentant anteriorment, aquests 
hauran d’efectuar el pagament un cop a l’any entre l’1 i el 15 de gener. Els ingressos (iva 
inclòs) per part dels ajuntaments que es preveuen per a l’escenari previsible es detallen a 
l’annex 21. Quant a les despeses, aquestes es detallen a l’annex 22. 
 
Amb aquestes dades, ja es té el resultat de l’import net de la xifra de negocis i el resultat de 
l’exercici dels tres períodes. 
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Taula 2. Import net de la xifra de negoci i resultat de l’exercici en l’escenari previsible. 
 

 2022 - 2023 2024 2025 
Import net de la xifra de negoci 429.685,98 € 682.414,48 € 863.727,84 € 
Resultat de l'exercici -  92.430,17 € 93.056,76 € 162.305,89 € 

 
Font: Elaboració pròpia 
 
El primer any i mig es preveu que A xalar! obtingui pèrdues. Això és degut al fet que durant sis 
mesos tan sols es tindran despeses i a les poques descàrregues que es preveuen obtenir els 
primers sis mesos. No obstant això, per al segon i tercer any s’esperen obtenir beneficis i 
aquests seran majors que les pèrdues del primer any i mig. 
 
Pel que fa al flux de tresoreria, les dades indiquen que s’ha fet una bona previsió inicial, ja que 
s’han pogut cobrir totes les necessitats de tresoreria del primer any. A més, per a l’any 2025, el 
flux de tresoreria es preveu que sigui superior a la quantitat que es va destinar inicialment. 
 
Taula 3. Flux de tresoreria en l’escenari previsible. 
 

 2022 - 2023 2024 2025 
Flux de tresoreria  101.391,10 €       1.735,44 €   155.795,93 €  

 
Font: Elaboració pròpia 

7.2.2 Escenari pessimista 
A l’annex 23 es detalla les descàrregues que es preveuen obtenir a finals del primer any en 
l’escenari pessimista. Pel que fa a les descàrregues acumulades que es preveuen a finals del 
segon i tercer any, són les següents: 
 
Taula 4. Descàrregues previstes acumulades en l’escenari pessimista. 
 

 2023 2024 2025 
Descàrregues previstes acumulades 185.136 259.190 362.867 

 
Font: Elaboració pròpia 
 
Amb les dades de les descàrregues, ja es pot calcular els ingressos (IVA inclòs) que A xalar! 
obtindrà mitjançant la publicitat in app per als tres anys (veure annex 24). Els ingressos (iva 
inclòs) per part dels ajuntaments que es preveuen per a l’escenari pessimista i les despeses 
es detallen a l’annex 25 i 26.  
 
Amb aquestes dades, ja es té el resultat de l’import net de la xifra de negocis i el resultat de 
l’exercici dels tres períodes. 
 
Taula 5. Import net de la xifra de negoci i resultat de l’exercici en l’escenari pessimista. 
 

 2022 - 2023 2024 2025 
Import net de la xifra de negoci 360.732,28 € 564.657,98 € 737.381,44 € 
Resultat de l'exercici -150.992,28 € 28.219,26 € 63.140,35 € 

 
Font: Elaboració pròpia 
 
En l’escenari pessimista, el primer any i mig es preveu que A xalar! també obtingui pèrdues, 
però aquestes són molt més elevades que en l’escenari previsible. Per al segon i tercer any 
s’esperen obtenir beneficis, però aquests no serien suficients per a cobrir les pèrdues del 
primer exercici. És important recalcar que en el segon any s’esperen beneficis, ja que el sou 
dels treballadors no augmentarien en un 5% i el director general encara no percebria cap 
remuneració. En cas que les despeses en sous fos igual que en l’escenari previsible, el 
resultat de l’exercici del segon període seria negatiu. 
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Pel que fa al flux de tresoreria, les dades indiquen que s’ha fet una bona previsió inicial, ja que 
s’han pogut cobrir totes les necessitats de tresoreria del primer any. Cal comentar que en 
l’escenari pessimista les condicions de finançament han canviat, ja que s’ha hagut 
d’incrementar en 105.000 € els deutes amb tercers (préstec), ja que si no el flux de tresoreria 
del segon i tercer any hagués estat negatiu.  
 
Taula 6. Flux de tresoreria en l’escenari pessimista. 
 

 2022 - 2023 2024 2025 
Flux de tresoreria 206.391,11 €      1.685,60 €  46.388,40 € 

 
Font: Elaboració pròpia 

7.2.3 Escenari optimista 
A l’annex 27 es detalla les descàrregues que es preveuen obtenir a finals del primer any en 
l’escenari optimista. Pel que fa a les descàrregues acumulades que es preveuen a finals del 
segon i tercer any, són les següents: 
 
Taula 7. Descàrregues previstes acumulades en l’escenari optimista. 
 

 2023 2024 2025 
Descàrregues previstes acumulades 327.103 457.944 641.122 

 
Font: Elaboració pròpia 
 
Amb les dades de les descàrregues, ja es pot calcular els ingressos (IVA inclòs) que A xalar! 
obtindrà mitjançant la publicitat in app per als tres anys (veure annex 28). Els ingressos (iva 
inclòs) per part dels ajuntaments que es preveuen per a l’escenari optimista i les despeses es 
detallen a l’annex 29 i 30.  
 
Amb aquestes dades, ja es té el resultat de l’import net de la xifra de negocis i el resultat de 
l’exercici dels tres períodes. 
 
Taula 8. Import net de la xifra de negoci i resultat de l’exercici en l’escenari optimista. 
 

 2022 - 2023 2024 2025 
Import net de la xifra de negoci 495.159,91 € 794.846,38 € 1.003.611,68 € 
Resultat de l'exercici - 41.374,69 € 179.030,04 € 268.546,57 € 

 
Font: Elaboració pròpia 
 
El primer any i mig es preveu que A xalar! també obtingui pèrdues tot i que aquestes són 
inferiors a les de l’escenari previsible i pessimista. Per al segon i tercer any s’esperen obtenir 
beneficis i, tan sols amb els beneficis del segon any, ja es recuperen les pèrdues del primer 
any i mig. 
 
Pel que fa al flux de tresoreria, d’igual manera que en els casos anteriors, les dades indiquen 
que s’ha fet una bona previsió inicial, ja que s’han pogut cobrir totes les necessitats de 
tresoreria del primer any. Quant a les condicions de finançament, aquestes també han variat, 
ja que l’aportació de capital propi ha disminuït fins als 70.000 € i els deutes amb tercers fins als 
20.000 €. A més, per a l’any 2025, el flux de tresoreria es preveu que sigui molt superior a la 
quantitat que es destinaria inicialment. 
 
Taula 9. Flux de tresoreria en l’escenari optimista. 
 

 2022 - 2023 2024 2025 
Flux de tresoreria 41.391,11 €    29.384,80 €  311.236,62 € 

 
Font: Elaboració pròpia 
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7.2.4 Ràtios econòmics i financers principals 
A continuació es comenten les principals ràtios econòmiques i financeres de l’escenari 
previsible. Detall de les ràtios per als tres escenaris als annexos 31, 32 i 33. 
 

- Fons de maniobra. El fons de maniobra és positiu per als tres períodes i, per tant, 
indica que l’empresa compta amb suficient liquiditat per a fer front als seus deutes a 
curt termini. 

- Liquiditat. Per als tres períodes el resultat és positiu. Això ens està indicant que A 
xalar! compta amb la solvència adequada per a fer front als seus deutes a curt termini. 
No obstant això, per a l’any 2025, aquest resultat és massa elevat i està indicant que 
probablement l’empresa té un excés de béns sense invertir (excés de recursos 
ociosos). 

- Endeutament. L’endeutament de l’empresa sembla estar controlat. Per al primer 
període aquest és superior a la resta, donat que és el moment en el qual es demana el 
préstec. Però per al segon i tercer es redueix fins a arribar al seu valor òptim (entre 0,4 
i 0,6). Quan a la capacitat de devolució del deute i a la cobertura dels costos financers, 
sembla que A xalar! no té problemes per fer front al deute ni a les despeses financeres, 
ja que el resultat és positiu en el segon i tercer període. En el primer el resultat és 
negatiu en ambdues ràtios, però és lògic, donat que l’empresa presenta pèrdues. 

- Gestió de l’actiu. La rotació tant de l’actiu corrent com de l’actiu no corrent és positiu i, 
per tant, indica que els actius de l’empresa s’utilitzen de manera eficaç i el seu 
rendiment és adequat. 

- Terminis. Tant el termini de pagament com de cobrament estan al voltant dels 
períodes definits amb anterioritat. Pel que fa al període de maduració, aquest indica 
que A xalar! disposa d’un bon marge per fer front a les despeses d’explotació de 
l’empresa. En concret, el fons de maniobra pot cobrir 5 dies les despeses d’explotació 
el primer període, 62 dies el segon i 142 dies aproximament el tercer. 

- Rendibilitat econòmica. La rendibilitat econòmica mesura la capacitat que tenen els 
actius de generar beneficis sense tindre en compte com aquests han estat finançats. 
Aquesta és negativa en el primer període, augmenta en el segon i té un petit decrement 
en el tercer període, però continua sent positiva. Pel que fa al marge, aquest augmenta 
any rere any i, per tant, el benefici que A xalar! obté per cada euro de venta. 

- Rendibilitat financera. La rendibilitat financera mesura el rendiment que obté el capital 
aportat pels inversos en funció del benefici net obtingut. Per al primer període és 
negativa, però augmenta en el segon i el tercer i, per tant, indica que els fons propis 
generen una bona rendibilitat per al soci. Quant al palanquejament financer, aquest és 
superior a 1 en els tres períodes. D’aquesta manera, el fet d’haver recorregut al 
finançament extern ha estat beneficiós per a l’empresa donada la seva bona 
rendibilitat. 

7.2.5 Punt mort o llindar de rendibilitat 
A xalar!, en tractar-se d’una empresa que ven un servei i, a més, una part dels ingressos que 
obté provenen de la publicitat in app, la qual depèn de les descàrregues, no es pot calcular les 
unitats necessàries que s’haurien de vendre perquè els ingressos i els costos totals fossin 
iguals. Per tant, el llindar de rendibilitat de A xalar! serà aquell punt en què els ingressos 
s’igualin amb les despeses totals. 

7.3 Planificació de tresoreria mensual del primer període 
Tal com s’ha comentat a l’apartat 7.1.4, A xalar! vol que la tresoreria prevista per al primer 
període, juntament amb la planificació establerta dels pagaments i dels cobraments, siguin 
suficients per poder cobrir les necessitats a curt termini i fer front a tots els deutes. D’aquesta 
manera, donat que els sis primers mesos no s’obtindran ingressos, s’ha hagut de preveure un 
volum de tresoreria inicial elevat, però adequat, per poder fer front a totes les despeses (sous, 
lloguer, subministraments, assegurances, publicitat, etc.) i evitar el seu impagament. Així, 
s’espera que el flux de tresoreria mensual acumulat de l’any 2023 sigui positiu (veure annex 
34). Per tant, es considera que la planificació de la tresoreria del primer període d’activitat és 
adequada, ja que A xalar! no té dificultat, pot atendre amb totes les seves obligacions i ha 
complert amb els objectius proposats. 
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7.4 Previsió del balanç i compte de resultats 
A continuació es comenten els resultats obtinguts per a l’escenari previsible (annex 35 i 36). 

7.4.1 Previsió del balanç de situació 
En el primer període l’actiu no corrent representa més del 54% del total de l’actiu, a causa de 
l’alta inversió en mobiliari, equips per al procés de la informació i aplicacions informàtiques, 
entre les quals es troba l’aplicació A xalar! Per al segon i tercer període, el pes de l’actiu no 
corrent sobre el total de l’actiu baixa fins al 7,87%. Això s’explica per l’alt volum de tresoreria 
l’any 2025, ja que provoca que l’actiu corrent representi el 92% del total i, a més, representa 
més del doble del passiu corrent. Per tant, s’hauran de prendre decisions per tal de 
rendibilitzar la tresoreria i reequilibrar les dues masses. 
 
Quan al passiu i al patrimoni net, a finals del primer any, el passiu no corrent representa més 
del 52% del total i el patrimoni net l’11%. En canvi, a finals del tercer període, el passiu no 
corrent representa el 5% i el patrimoni net el 59%. Aquest canvi és degut al bon resultat de 
l’exercici aconseguit el 2025 i a la disminució dels deutes amb les entitats de crèdit. Pel que fa 
al passiu corrent, aquest es manté constant, ja que en els tres períodes representa entre el 
36% i el 38% sobre el total del passiu i el patrimoni net. 

7.4.2 Previsió del compte de resultats 
Tal com s’ha comentat a l’apartat 7.2.1, les estimacions preveuen una evolució positiva tant de 
l’import net de la xifra de negocis com del resultat de l’exercici. En el primer període, tot i que el 
resultat de l’exercici és negatiu, aquest queda compensat pel resultat de l’exercici del segon 
període en la seva totalitat. Aquest increment bé donat, d’una banda, per l’augment de les 
descàrregues, que es tradueix alhora en un creixement dels ingressos de la publicitat in app i, 
d’una altra, per l’augment de la penetració en els ajuntaments, que també es tradueix en un 
increment en els ingressos per part d’aquests. 
 
Pel que fa a les despeses, aquestes augmenten per l’increment en la inversió en publicitat en 
un 40% d’un any respecte a un altre, per l’increment del sou dels treballadors i les treballadores 
en un 5% en el segon i tercer període i per la remuneració que el director general i soci únic de 
A xalar! comença a percebre a partir del segon període. No obstant això, el percentatge 
respecte a l’import net de la xifra de negoci disminueix any rere any.  
 
Quan a les despeses financeres, aquestes disminueixen, pel fet que l’interès que ha de pagar 
l’empresa pel deute restant disminueix. 

7.5 Política de finançament del creixement previst 
El creixement objectiu de A xalar! és estar present als 947 ajuntaments que conformen la 
Comunitat Autònoma de Catalunya i aconseguir 800.000 descàrregues acumulades en un 
termini de cinc anys. 
 
Aquests objectius, tal com s’ha comentat anteriorment, no repercuteixen en els costos, ja que el 
fet d’estar present a més ajuntaments o disposar de més descàrregues per part de la població 
no fa que variïn les despeses que haurà de suportar l’empresa. 
 
D’altra banda, els resultats obtinguts mostren que la tresoreria de A xalar! és massa elevada i, 
per tant, l’empresa haurà de trobar noves vies d’inversió per tal de no disposar de recursos 
ociosos.  
 
Per últim, per al quart i cinquè període, es preveu que, mitjançant la repartició de dividends, el 
desemborsament inicial realitzat pel director general i l’any i mig sense rebre cap 
contraprestació econòmica quedin compensats. 
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CONCLUSIONS 
Una vegada elaborat l’estudi i el pla d’empresa i d’haver realitzat una adequata anàlisi de les 
dades més significatives del projecte de A xalar!, i de la informació interna i externa obtinguda, 
es pot concloure en el següent: 
 
Els estudis preliminars determinen que la situació actual del mercat és ideal per a la creació 
d’una aplicació com A xalar!, ja que el mercat de les aplicacions mòbils està en plena expansió 
i durant els últims anys ha experimentat un continu creixement. D’altra banda, les festes 
majors, populars i culturals catalanes, tot i estar patint una forta crisi a causa de la COVID-19, 
segueixen sent un referent d’oci per a tota la població de Catalunya i s’espera que per al 2023 
es puguin continuar celebrant com fins ara ho havien fet. 
 
Considerant que l’objectiu general d’aquest estudi és implementar una aplicació mòbil a través 
de la qual els usuaris puguin informar-se de totes les festes culturals que la comunitat 
autònoma de Catalunya ofereix i, a la vegada, tenint en compte l’anàlisi realitzat, es conclou 
que el projecte és factible, ja que compleix amb les expectatives proposades. És a dir, queda 
demostrat que el projecte en el seu funcionament és un negoci viable i atractiu amb una utilitat 
encertada tant per als usuaris que utilitzessin aquesta aplicació com per als Ajuntaments que la 
contractessin. 
 
Des del punt de vista econòmic financer es pot afirmar que el projecte també és viable, 
supeditat a una condició “sine qua non”: obtenir un nombre de descàrregues considerables per 
tal d’aconseguir ingressos a través de la publicitat in app i obtenir el finançament extern de 
l’activitat a través de la contractació del servei a través dels ajuntaments de tota Catalunya. 
 
Després d’aquest estudi es té la certesa que A xalar! serà una empresa capdavantera en el 
mercat, basant-se en els avantatges competitius i les estratègies de preus, posicionament i 
comunicació que es duran a terme. A la vegada, també es convertirà en un subministrador 
d’informació per a tots aquells usuaris que vulguin gaudir de les festes que s’ofereixen a la 
nostra regió. 
 
Que els usuaris puguin ràpidament descarregar-se l’aplicació i utilitzar-la de forma gratuïta és el 
pilar fonamental de A xalar!, juntament amb la creació de perfils en les principals xarxes socials 
més utilitzades per crear una comunitat d’usuaris.   
 
 
CONCLUSIONS 
Once business plan has been completed, after analyzing the key data of the project A xalar!, 
and the internal and external information obtained, the following conclusions can be drawn: 
 
The initial studies conclude that the current market situation is ideal to create an application like 
A xalar! The mobile applications market has been developed during the last years and it is 
growing by leaps and bounds nowadays. On the other hand, the major festivities, popular and 
cultural Catalan village fairs, are still one of the most important venues for the Catalan 
population. 
 
Considering that this study aims to implement a mobile application, which would allow the users 
to get all the information they need, about the cultural venues taking place in Catalonia, and at 
the same time, taking into account the analysis, we conclude that the project is feasible. It is 
proved that it is a viable business, the project is attractive and useful for both, the users and the 
local governments who want to promote their villages or towns. 
 
From the economic and financial point of view, the project could also be said to be feasible, 
given in to one condition: obtaining external funding from the local governments which will 
contract our services and get a considerable number of downloads. 
 
A xalar! will be a cutting-edge company in this market, taking advantage from the competitive 
advantages, price, positioning and communication strategies that will be implemented/carried 
out. 
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