
Viabilitat i implementació d’una empresa de matching online     pàg. 1  

 

   

Resum 

L’objectiu del projecte és estudiar la viabilitat i la implementació d’una versió beta d’una 
empresa basada en internet. Es crearà un portal web que faciliti el contacte entre usuaris 
demandants d’un servei general (tràmits, gestions personals, compres, etc.) amb usuaris 
disposats a satisfer aquest servei a canvi d’una remuneració acordada per ambdues parts. 

L’estructura de la present memòria conté una primera part de continguts dedicats a l’estudi 
de la viabilitat del negoci i una segona dedicada al disseny de la pàgina web i la seva posta 
en marxa. 

Pel que fa a la primera part anteriorment mencionada (capítols 4 a 8), el contingut és el d’un 
pla d’empresa. Això és, un anàlisi de l’entorn, un pla de màrqueting, un pla d’operacions, un 
pla de recursos humans, i per últim però no menys important un pla econòmic i financer. Un 
dels objectius inicialment proposats ha estat aprendre a redactar un pla d’empresa sencer i 
real abans de finalitzar la titulació. 

Respecte a la segona part del projecte (capítols 9 a 12), s’ha posat l’accent en el 
desenvolupament real de la web. Això inclou el disseny, la creació de la base de dades, el 
posicionament als cercadors, la promoció a la xarxa i l’ús d’eines per monitoritzar i extreure 
informació.  

Finalment, els últims dos capítols (13 i 14) estan dedicats al càlcul de l’impacte ambiental i 
del pressupost d’aquest projecte. 
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Fig. 0.0 “El fracàs derrota els perdedors però inspira els guanyadors”.    
Font: Robert Toru Kiyosaki      
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NOTA PRÈVIA: 

Al llarg d’aquest projecte, tal i com s’ha exposat en el resum, s’anirà fent referència a la 
viabilitat i la implementació d’una web. Abans d’entrar en detall, cal aclarir que s’ha dissenyat 
una versió beta de la web. No obstant, el pla de negoci no només abasta aquesta fase beta, 
sinó que també té en compte el futur creixement i la creació d’una empresa.  

CityHelping.cat es defineix genèricament com un portal de matching online. Aquestes 
plataformes són un espai virtual que facilita l’acord entre dues parts, una oferent i una altra 
demandant. Hi ha diferents portals de matching que funcionen a Catalunya i es basen en un 
producte concret o en varis. Verbigràcia: segundamano.es on es poden trobar infinitat de 
productes de segona mà; idealista.com on es poden trobar pisos, apartaments, cases, etc.; 
infojobs.com per a ofertes de feina; tusclasesparticulares.com, el propi nom ja ho indica i un 
llarg etcètera, totes elles empreses nascudes a Internet. 

En què consistirà CityHelping.cat?  

CityHelping.cat és el nom triat per al portal web. A part de ser una motivació personal, és un 
lloc a Internet que facilita la trobada entre dos tipus d’usuaris. Per una banda, CitHelping.cat 
s’adreça a aquells que volen delegar tasques que no poden fer per falta de temps (o pel 
motiu que sigui) i desitgen que algú altre els hi doni un cop de mà. Per altra banda també va 
dirigit als usuaris que vulguin satisfer-les,  de manera que es puguin posar en contacte les 
dues parts interessades. Per als primers s’ha dissenyat la web per a que mitjançant una 
descripció de la tasca, caducitat, preu i localització es pugui donar a conèixer allò que es 
necessita. Per als segons s’ha inclòs un cercador que permeti a través de diferents criteris 
trobar les tasques més interessants per realitzar.  

Els autors volen aclarir que per a la segona part del projecte a la que s’ha fet referència en el 
resum, ha estat necessari comptar amb el suport de dos programadors. A tal fi, es detalla en 
capítols posteriors, com es va procedir a la seva cerca i com fou la redacció dels serveis 
inclosos en el contracte. 
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1. Glossari 

1. AJAX: Acrònim de Asynchronous JavaScript And XML. És una tècnica de 
desenvolupament web per crear aplicacions interactives o RIA (Rich Internet 
Applications). Aquestes aplicacions s'executen en el client, és a dir, en el navegador 
dels usuaris mentre es manté la comunicació asíncrona amb el servidor en segon 
pla. D'aquesta forma és possible realitzar canvis sobre les pàgines sense necessitat 
de recarregar, el que significa augmentar la interactivitat, velocitat i usabilitat en les 
aplicacions. 

2. Backoffice: Rebotiga. En el context del present projecte es refereix al conjunt d’eines 
de les que disposa l’administrador d’una web per a gestionar els seus continguts i 
usuaris. 

3. Banc del temps: És un sistema d’intercanvi de serveis per temps. En ell la unitat 
d’intercanvi no són diners sinó una mesura de temps, per exemple el treball per 
hores. 

4. Benchmarking: Comparació dels productes, els serveis o els processos d'una 
empresa amb els del líder de mercat per a analitzar-ne les diferències i definir els 
plans necessaris per a acostar-s'hi. 

5. Bider and gofer: Oferent i demandant en anglès. 

6. Business steering: Dirigir el negoci (cap on interessi). 

7. CAU: El Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) és el punt de suport que aglutinarà totes 
les trucades i e-mails que es rebin per part dels usuaris. 

8. Cercador: Eina de cerca consistent en una base de dades de 
pàgines web indexades automàticament, que permet a l'usuari de fer consultes a 
partir d'una o més paraules que apareguin en els documents indexats per mitjà d'un 
llenguatge d'interrogació. 

9. CMS: De l’anglès Content Management System. Programa que permet crear una 
estructura de suport per a la creació i administració de continguts en pàgines web. 

10. Craigslist: És una xarxa centralitzada de comunitats urbanes en línia, oferint anuncis 
classificats gratuïts de habitatge, articles per a la venda, serveis o “gigs” (treballs de 
curta duració). 
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11. CSS: De l’anglès Cascading Style Sheet. És un llenguatge usat per a definir la 
presentació d'un document estructurat escrit en HTML o XML. 

12. DAFO: L'Anàlisi DAFO és una de les tècniques usades tant per l'administració 
pública com per l'empresa privada com a eina de gestió de la qualitat. Consisteix en 
un anàlisi que pretén identificar els factors interns (fortaleses i debilitats) d'una 
organització i també factors externs d'aquesta (oportunitats i amenaces). Aquests 
factors condicionen tant la situació actual d'una organització com el seu 
desenvolupament futur. 

13. Diagrama de Gantt: És una de les tècniques usades tant per l'administració pública 
com per l'empresa privada com a eina de gestió de la qualitat. Concretament, és una 
eina de planificació del treball, ja que presenta totes les activitats que s'han de 
realitzar i quan s'han de realitzar, i permet tenir una idea de com avança el projecte i 
si és necessari re programar les actuacions planificades per tal d'adequar el projecte 
al nou entorn o necessitats. 

14. FAQ: del anglès, Frequently Asked Questions. Preguntes més habituals. 

15. Fil d’Ariadna: És una tècnica de navegació usada per desenvolupar la interfície 
gràfica d'usuari. Té com a objectiu que l'usuari guardi una ruta de la seva ubicació 
dins de programes o documents 

16. Freemium: És un model de negoci que funciona oferint serveis bàsics gratuïts, 
mentre que cobra per altres més avançats o especials. És una contracció de l’anglès 
de Free+Premium.  

17. Google Adwords: Secció de Google amb enllaços patrocinats adjuntats al costat del 
resultat de cerca. 

18. Google Analytics (GA): és un servei gratuït d'estadístiques de llocs web. Ofereix 
informació agrupada segons els interessos de tres tipus diferents de persones 
involucrades en el funcionament d'una pàgina: executius, tècnics de màrqueting i 
webmasters. 

19. Google Webmasters Tool: Eina de Google que permet rebre notificacions sobre les 
incidències que es produeixen a la web i monitoritzar el posicionament de la web. 

20. Gantt: (Henry Gantt) Enginyer Industrial. Les seves investigacions més importants es 
van centrar en el control i planificació de les operacions productives mitjançant l'ús 
de tècniques gràfiques, com ara l'anomenat diagrama de Gantt, popular en tota 
activitat que indiqui planificació en el temps. 
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21. Geosegmentació: Classificació dels usuaris o clients en funció de la seva ubicació. 

22. Hyperlocalism: Neologisme que representa la “màxima proximitat i immediatesa en 
qualsevol lloc i qualsevol moment”. 

23. Hipertext: L'hipertext és un sistema d'organització de la informació basat en la 
possibilitat de moure's per dins d'un text i cap a textos diferents per mitjà de paraules 
clau. 

24. Hosting: Allotjament (web) 

25. HTML: HTML (acrònim d'Hyper Text Markup Language, en català, "llenguatge de 
marcat d'hipertext"), és un llenguatge de marcat que deriva de l'SGML dissenyat per 
estructurar textos i relacionar-los en forma d'hipertext. Gràcies a Internet i 
als navegadors web, s'ha convertit en un dels formats més populars que existeixen 
per a la construcció de documents per a la web. 

26. Joomla: CMS gratuït i popular a la xarxa. 

27. KPI: De l'anglès Key Performance Indicators, o Indicadors Clau d'Acompliment, 
mesuren el nivell de l'acompliment d'un procés, enfocant-se en el "com" i indicant el 
rendiment dels processos, de manera que es pugui assolir l'objectiu fixat. Els 
indicadors clau d'acompliment són mètriques financeres o no, utilitzades per 
quantificar objectius que reflecteixen el rendiment d'una organització, i que 
generalment es recullen en el seu pla estratègic. 

28. Matching: Emparellament, encaixament, trobada entre dues parts. 

29. Microworking: Terme anglosaxó referit a la realització de petites tasques. 

30. Motors de cerca: Funció informàtica que busca dades disponibles a la web utilitzant 
paraules clau i altres termes específics, o bé un programa que contingui aquesta 
funció.  
 

31. MySQL: És un sistema de gestió de bases de dades relacional, multifil i multiusuari. 
 

32. Peer-to-peer: Una xarxa peer to peer o xarxa de parells, és una xarxa de 
computadores en la que tots o alguns aspectes funcionen sense clients ni servidors 
fixes, sinó una sèrie de nodesque es comporten iguals entre sí. 

33. PHP: És un llenguatge de programació interpretat, dissenyat originalment per a la 
creació de pàgines web dinàmiques. 
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34. Pla d’empresa: El pla de negoci, també anomenat pla d’empresa, és un document 
que especifica un projecte empresarial que es vol iniciar o que ja s’ha iniciat. En ell 
s’exposa el propòsit general del projecte, incloent el model de negoci, la descripció 
del producte o servei, l’anàlisi del mercat i la competència, el pla comercial i de 
màrqueting, el pla d’operacions, l’organització i el pla financer. El pla de negoci és un 
instrument de planificació i anàlisi de viabilitat per part dels emprenedors que tenen 
la intenció de començar un negoci, descrivint les accions a realitzar, els recursos 
requerits i la seva forma d’organització i gestió. 

35. RR.HH: Els recursos humans (RRHH) són el conjunt de treballadors i col!laboradors 
d'una empresa o entitat, en paral!lel als recursos materials o béns, que formen part 
del patrimoni d'aquella empresa. 

36. Scroll: Desplaçament vertical d’una part visible del contingut d’una pantalla gràcies a 
la rotació de la roda d’un ratolí. 

37. Smartphone: (telèfon intel!ligent) És un terme comercial per a denominar a un telèfon 
mòbil que ofereix la possibilitat d’instal!lar programes i incrementar les funcionalitats 
que venen de sèrie. 

38. Target: (Públic objectiu). Destinatari ideal d’un producte o servei. 

39. URL: Uniform Resource Locator. És una seqüència de caràcters, d'acord amb un 
format modèlic i estàndard, que s'usa per a nomenar recursos a Internet per a la 
seva localització o identificació, com ara documents textuals, imatges, vídeos, 
presentacions, presentacions digitals, etc. 

40. Usuari A: En la nomenclatura interna d’aquest projecte, és l’usuari que s’ofereix per 
realitzar un servei a algú altre. 

41. Usuari B: En la nomenclatura interna d’aquest projecte, és l’usuari que necessita un 
servei. 

42. Viralitat: És un terme usat per a referir-se a campanyes de màrqueting que busquen 
explotar xarxes socials i altres mitjans a internet per a produir increments 
exponencials de reconeixement de marca. 

43. Lloc web: Un lloc web (en anglès: lloc web o web site) és una col!lecció de pàgines 
web, imatges, vídeos i altres elements digitals que està allotjada en un servidor web, 
a què es pot accedir via Internet o una Xarxa d'Àrea Local. 
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44. Web dinàmica: El concepte de pàgina web dinàmica neix en contraposició a 
les pàgines web clàssiques en format HTML. Aquests documents no permeten la 
interacció amb l'usuari, més enllà de fer clics en els enllaços. 

45. Webmaster: És la persona responsable del manteniment o programació d’un lloc 
web tot i que també s’associen funcions com a responsable de continguts i propietari 
del lloc. 

46. Wireframe: en disseny web, és una representació esquemàtica d’una pàgina web 
sense elements gràfics que mostrin contingut i comportament de les pàgines. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Aquest projecte té els seus orígens en la inquietud que ha generat l’actual situació de crisi 

financera. El fet de ser testimonis directes de la manca de llocs de treball i d’ofertes 

precàries va fer-nos canviar de perspectiva i decidir que volíem realitzar un pla d’empresa 

real, de ser partícips de la tria d’idees, la concepció i la posada en marxa d’una web 

concebuda per nosaltres. 

2.2. Motivació 

La motivació principal, com s’ha comentat, prové de la il!lusió de voler crear una startup a 

partir del nostre esforç. El fet que els dos hàgim cursat la intensificació de gestió ha sigut un 

factor que també ens ha motivat a portar endavant aquest projecte. 

La intenció ha estat fer quelcom útil i extrapolable en un futur professional. Com a estudiants 

sense gaires recursos econòmics, ha estat més senzill plantejar la viabilitat d’una empresa 

basada a internet que no pas fer-ho en una convencional. El compromís de tots dos i les 

ganes de ser conseqüents en la presa de decisions han estat altres factors motivadors. 

Aquest projecte representa per a nosaltres la oportunitat d’adquirir una experiència 

transversal que no s’explicita en els estudis d’Enginyeria Industrial els quals aporten 

coneixements, però no la fórmula que nosaltres busquem: la creació d’un pla d’empresa. Ser 

capaços de fer servir aquests coneixements, aprendre’n de nous i combinar-los 

adequadament són motivacions afegides. 

2.3. Requeriments previs 

Per realitzar el projecte han estat de gran utilitat els coneixements adquirits en les 
assignatures d’Administració d’Empreses (4t. curs) i les assignatures Fonaments 
d’Informàtica i Informàtica (1r. i 2n. curs respectivament). 

Paral!lelament, a títol individual ha calgut establir unes bases teòriques de màrqueting 2.0 i 
d’emprenedoria, així com adquirir nocions bàsiques en bases de dades i llenguatges de 
programació de webs (HTML, PHP"). Aquesta informació s’ha obtingut a través de lectures 
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especialitzades, participació en tallers monogràfics relatius a la matèria i consultes a 
professionals tant de l’empresa com de la universitat. 

2.4. Metodologia 

La metodologia de treball s’ha basat en la comunicació regular i treball individual i en equip 
dels autors d’aquest projecte, els quals han reservat unes hores diàries per elaborar-lo. 
També s’han concertat periòdicament reunions amb el tutor del projecte per tal de tenir una 
referència i una opinió experta. 

Puntualment també s’han mantingut reunions amb especialistes del sector (programadors, 
dissenyadors gràfics, especialistes en usabilitat i màrqueting 2.0, emprenedors, advocats, 
professors diversos de la universitat, etc.) 

A nivell d’eines de treball, s’han utilitzat plataformes tipus Dropbox1 i Google Docs2 i software 
específic com SurveyMonkey3, Microsoft Office, Photoshop, Prezi4, Omnigraffle5, etc. 

A nivell lingüístic, s’ha utilitzat la Guia d’Estil6 proposada per la organització sense ànim de 
lucre Softcatalà7 per tal d’usar la terminologia adequada a l’hora de traduir termes tècnics de 
l’anglès. 

 

 

                                                
1 Servei d’allotjament d’arxius multiplataforma a internet. (www.dropbox.com) 
2 Programa gratuït basat en la web per crear documents en línia amb la possibilitat de col!laborar en grup. 

(https://docs.google.com) 
3 Eina gratuïta de creació i publicació de qüestionaris i enquestes online (www.surveymonkey.com) 
4 Aplicació web per a la creació de presentacions (www.prezi.com) 
5  Software per a la creació de diagrames, organigrames, representació de bases de dades, wireframes 

(www.omnigroup.com/applications/omnigraffle) 
6 http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Guia_d%27estil_de_Softcatalà 
7 http://www.softcatala.org/wiki/Qui_som 
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3. Introducció 

A partir de la revolució d’internet, de la 
tendència creixent del comerç electrònic, 
de les possibilitats de la web 2.0 i de la 
necessitat d’emprendre noves fórmules per 
trobar feina i generar ingressos, neix 
CityHelping.cat. 

CityHelping funciona gràcies a persones que posen preu a tasques que volen delegar o 
necessitats que volen satisfer. És un portal basat en la proximitat i el temps real. Qualsevol 
cosa és parametritzable i la llista de possibilitats pot ser infinita. Sigui quin sigui el servei que 
necessiti, l’usuari podrà crear una tasca a CityHelping. Tens temps de sobres i necessites 
diners? A CityHelping pots trobar projectes per ajudar a persones i obtenir un ingrés.  

El repte principal de la plataforma que es pretén implementar consisteix en posar en 
contacte una oferta i una demanda (concepte conegut amb el nom de matching, en català 
“aparellament” o “encaixament”). El portal acollirà dos tipus d’usuaris (usuaris oferents i 
usuaris demandants). Es pot veure a la figura 3.1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matching, CityHelping, model de 

negoci, definir objectius, diagrama 
de Gantt, fase beta. 

 

Fig. 3.1. Concepte de matching en el que es basa CityHelping.    
Font: Elaboració pròpia      
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Els usuaris oferents seran persones que voldran delegar o externalitzar qualsevol tasca de 
la seva vida quotidiana, ja sigui per manca de temps, de capacitat o d’interès. Els usuaris 
demandants seran persones que tenen ganes de posar-se en contacte amb els usuaris 
oferents i satisfer les seves necessitats a canvi d’una remuneració econòmica.  

CityHelping serà doncs una plataforma simbiòtica i versàtil on ambdós tipus d’usuaris veuran 
realitzats els seus objectius. CityHelping no serà doncs un portal d’anuncis com moltes altres 
webs, on el que es presenta és una demanda. Ans el contrari, serà un espai atractiu on es 
presentarà una oferta en forma de tasca i de diners.  

Dissenyar una plataforma de matching és un repte extrapolable a qualsevol espai de 
compra-venta o empresa de serveis. Saber trobar els canals per comunicar-se, saber 
empatitzar amb els usuaris i saber trobar un mètode eficaç i sostenible formarà part dels 
objectius, útils de cara a qualsevol futur professional.  

Finalment, cal dir que s’implementarà una versió beta: en primer lloc es dissenyarà l’espai, 
es generarà tràfic i confiança, sense obtenir benefici monetari. En les posteriors etapes del 
projecte sí que es plantejaran noves accions i millores que permetran fer el llançament d’un 
producte més robust. 

3.1. Objectius del projecte 

Definir uns objectius clars i reals abans de l’inici del projecte, ens aportarà qualitat, ordre i un 
bon rendiment.  

Es diferenciarà entre els objectius que haurà d’assolir el projecte i els objectius que pretenen 
assolir els autors a títol personal. 

Objectius del projecte: 

1. Analitzar la viabilitat del negoci i de la seva supervivència en forma de lloc web. 
2. Desenvolupar el concepte i dissenyar la identitat corporativa de l’empresa, així com 

participar en les fases inicials de la creació del lloc web. 
3. Analitzar els resultats obtinguts després de fer el llançament real i detectar les 

futures accions per tal d’optimitzar el lloc web. 

Un cop la fase beta ja funcioni, la intenció és mantenir el lloc web en constant millora. És a 
dir, realitzar contínuament cicles d’anàlisis – redisseny – detecció de millores.  
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Objectius personals: 

- Adquirir coneixements sobre l’elaboració d’un pla d’empresa. 
- Adquirir coneixements sobre creació de llocs web. 
- Adquirir coneixements sobre màrqueting 2.0. 

3.2. Abast del projecte 

En primer lloc s’estudiarà la viabilitat del negoci mitjançant un pla d’empresa: 

- S’analitzaran els aspectes legals que condicionen la seva creació. 
- Es realitzarà un estudi de benchmark. 
- S’analitzarà el target d’usuaris mitjançant un grup focal. 
- Es desenvoluparà un esquema de les operacions necessàries. 
- Es realitzarà un estudi econòmic del model de negoci. 

A continuació es desenvoluparà el disseny de la fase beta del lloc web. Es realitzaran els 
primers esbossos -també anomenats wireframes-, es tindrà en compte la usabilitat, la 
navegabilitat i accessibilitat del lloc web i el disseny de les bases de dades i identitat 
corporativa. També s’explicitarà com gestionar el lloc web a nivell d’administració, 
posicionament a cercadors i de dinamització del contingut. 

Fig. 3.2. Procés de millora contínua després de la fase beta.    
Font: Elaboració Pròpia      
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Finalment es realitzarà el llançament real i s’emprendran tasques de monitoratge i d’anàlisi. 
D’aquesta manera es podran detectar les principals ineficiències i poder establir un pla 
d’acció per a futures millores. 

 

3.3. Planificació del projecte 

Tot i que no s’ha tingut en compte en el diagrama de Gantt [Veure Fig.3.5], durant els mesos 
de novembre i desembre de 2010  es va dur a terme una cerca infructuosa de PFC’s ofertats 
per professors. Donat que inicialment es tenia la idea clara de voler desenvolupar una idea 
pròpia com a projecte, es va decidir enviar la nostra proposta a diversos professors del 
departament al qual pertany la nostra intensificació. Després de diverses entrevistes i de 
descartar diferents propostes, a finals de desembre de 2010 es decideix el títol de l’actual 
projecte i es procedeix a registrar-lo al gener de 2011. Durant la segona quinzena de gener 
s’inicia la redacció del present projecte. 

Fig. 3.4. Integració del PFC dins del projecte CityHelping  
Font: Elaboració Pròpia      
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Durant el primer mes i mig s’ha prioritzat la recerca d’informació, acordar entrevistes amb 
diferents professors d’altres departaments (per enfocar apartats posteriors), assistir a dues 
xerrades/conferències d’emprenedoria i definir finalment l’abast del projecte.  

El mes següent (març 2011), s’ha pensat dedicar-lo a l’anàlisi de l’entorn econòmic, legal, 
sociocultural, tecnològic i competitiu. Quinze dies del mes de març estaran dedicats 
exclusivament a detectar la competència, restant oberts a la possibilitat d’incorporar nous 
competidors a mesura que s’aprofundeixi en el projecte. 

A finals de març es té previst iniciar el pla de màrqueting i comercial, organitzant una sessió 
de grup focal i analitzant els resultats obtinguts per poder ajustar les variables del 
màrqueting mix. Aquest apartat es finalitzarà a principis de maig amb un anàlisi DAFO. 

Durant l’abril de 2011 s’establirà el pla de RRHH i s’iniciarà la redacció dels requisits de la 
web; document que serà presentat a les diferents entrevistes amb freelancers. El període 
d’entrevistes i concreció dels serveis a contractar no superarà el mes de juny. 

Durant el mes de maig, també es desenvoluparà el pla d’operacions el qual constarà d’una 
identificació de processos, de l’estratègia de posta en marxa i de l’itinerari futur a seguir en el 
curt i en el llarg termini. 

Des de finals de maig / principis de juny, s’iniciarà el disseny visual de la web que consistirà 
en la creació de la identitat corporativa, l’anàlisi d’usabilitat i la realització dels wireframes. 
Simultàniament s’establiran les funcions que serà capaç de desenvolupar la web. La duració 
d’aquest apartat serà fins la tercera setmana de juliol. 

Durant el mes de juny a més a més s’haurà de crear la base de dades de la web per donar 
pas a la respectiva fase de programació (que no hauria de superar la tercera setmana de 
novembre), tenint en compte que aquesta fase inclou la correcció d’errors i el disseny d’un 
test d’usuaris. 

Pels mesos de setembre i octubre s’ha programat la realització del pla econòmic i financer 
que inclourà la definició de models de negoci alternatius i una anàlisi de la inversió. 

Acabada la programació de la web es passarà a la fase d’optimització del posicionament en 
cercadors (finals de novembre fins a principis de desembre) i monitorització (gestió de 
l’activitat). Això significa estudiar l’eina Google Analytics i crear un backoffice que permeti 
gestionar la web com a administradors. A més es redactaran les FAQ’s i s’establirà un llistat 
d’incidències. A mitjans de desembre s’ha programat la finalització d’aquests. 
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Fig. 3.5. Diagrama de Gantt del projecte    
Font: Elaboració Pròpia      
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Les dues últimes setmanes de desembre es reservaran per estudiar l’impacte ambiental i 
elaborar el pressupost de la memòria. El mes de gener de 2012 es reserva per a la revisió 
general i la impressió. 

3.4. Equip de treball 

L’equip de treball està format per dos estudiants d’Enginyeria Industrial que han cursat la 
intensificació de Gestió. L’experiència prèvia d’ambdós en l’àmbit al que fa referència aquest 
projecte és escassa. Malgrat tot, no és impediment donats els recursos que els hi ha 
proporcionat els estudis d’enginyeria.  

A més, i tal com s’ha dit abans, aquest projecte ha tingut el suport, únicament en la part de 
programació, de dos programadors freelance que han cobert les carències en aquest camp 
dels autors del projecte i que probablement sense el seu servei aquest projecte s’hagués 
allargat molt més i no hagués estat del tot funcional com es pretenia. 
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4. Anàlisi de l’entorn 

4.1. Entorn general 

En aquest apartat s’analitzaran tant els factors 
de l’entorn general de l’empresa (l’anomenat 
anàlisi PEST: factors Polítics, Econòmics, 
Socials i Tecnològics), com els de l’entorn 
específic (proveïdors, clients, serveis 
substitutius i l’anàlisi de la competència o 
benchmark). D'aquesta manera, l'empresa es 
considerarà com un sistema obert al medi en 
què es desenvolupa, influeix i rep influències.  

4.1.1. Entorn legal i polític 

El marc legal en què s’ubica el contingut d’aquest lloc web són les lleis LSSI i LOPD. En 

primer lloc, la LSSI (Llei de Serveis de la Societat de la Informació), coneguda també 

popularment com la “Llei d'Internet” regeix els següents aspectes:  

 

- L'allotjament dels llocs web, 

- La responsabilitat dels usuaris, dels administradors dels servidors o el contingut dels 

lloc webs, 

- Prohibeix l'enviament de correus electrònics publicitaris si el destinatari no ha donat el 

seu consentiment (spam). 

 

En segon lloc, caldrà atendre també a la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades), ja 

que es farà ús de dades personals mitjançant el registre d’usuari.  

 

La LSSI estableix una sèrie de motius pels quals determinats continguts publicats a la xarxa 

podrien arribar a ser intervinguts, retirats o investigats. Com es pot veure en la seva 

enumeració, aquests motius són amplis i ambigus i queden sovint subjectes a la 

interpretació que en facin les autoritats. Aquesta ambigüitat va ser un dels aspectes més 

polèmics i criticats de la LSSI en el moment de la seva promulgació. La LSSI contempla: 

 

- La salvaguarda de l'ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa  

benchmarking, anàlisi PEST, 

LSSI, usabilitat, confiança, 

matching, competència, mercat 
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nacional. 

- La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de 

consumidors o usuaris, fins i tot quan actuïn com inversors. 

- El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de 

raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància 

personal o social, 

- La protecció de la joventut i de la infància. 

 

Tampoc es pot publicar a Internet cap contingut del que no es tingui la propietat intel!lectual 

o l'autorització expressa del seu autor perquè s’utilitzi directament o citant la font d'origen de 

les dades. En qualsevol cas, el contingut publicat serà generat sempre pels usuaris 

registrats. Aquests no seran treballadors de CityHelping, sinó persones externes que hauran 

llegit i acceptat unes Condicions Generals d’Ús i Informació Legal a l’Usuari (VEURE 

ANNEX A “CONDICIONS GENERAL D’ÚS I INFORMACIÓ LEGAL A L’USUARI”). Malgrat 

es publiqui contingut generat per l’usuari, CityHelping comptarà amb filtres automàtics així 

com humans per garantir un contingut adequat. En cas d’infringir-ho, CityHelping comptarà 

amb provisions legals que permetran retirar el contingut ofensiu o impropi.  

 

Per altra banda, CityHelping disposarà d’una plataforma de comunicació interna entre 

usuaris, així com s’establiran pactes no escrits entre ells. Anàlogament al contingut impropi, 

CityHelping fixarà la seva política i s’eximirà de responsabilitat en el cas que les incidències 

superin l’estricte procés de matching, el qual serà detalladament explicat en capítols 

posteriors. 

A efectes legals és important destacar que, tal i com s’ha anat dient al llarg d’aquesta 

memòria, l’activitat principal de CityHelping consisteix en posar en contacte dos tipus 

d’usuaris realitzant un servei entre ambdues parts podent haver-hi o no una remuneració. 

Aquest fet representa legalment un acord laboral entre usuaris i a tal efecte es regeix per la 

llei de l’estatut dels treballadors. En qualsevol cas CityHelping tant sols exerceix de 

plataforma de contacte (per exemple també ho són altres com tusclasesparticulares.com) i 

per tant res té a veure amb el compliment de dita llei. (VEURE ANNEX B “DRETS DE 

PROPIETAT INTEL!LECTUAL I INDUSTRIAL”).  

 



Viabilitat i implementació d’una empresa de matching online     pàg. 25  

 

   

4.1.2. Entorn econòmic 

Economia internacional 

La situació financera global es presenta més inestable que mai. En alguns països, el sector 

financer està exposat a dificultats pel fort endeutament extern, mentre que el sector públic 

ha hagut d’assumir la viabilitat del sistema bancari i ha fet més vulnerable el deute sobirà 

dins d’una dinàmica fiscal on cal ajustar l’endeutament públic en nivells sostenibles.  

El risc inflacionista desencadenat pels preus de les matèries primeres (en especial el petroli) 

s’ha fet present en la conjuntura actual, i podria aguditzar-se si condueix a una espiral de 

preus i salaris, obstaculitzant la recuperació.  

En el cas de l’economia de la zona euro, la vulnerabilitat financera, que encara està present 

en alguns països, està frenant la recuperació, que es presenta més lenta que en altres 

períodes de crisis anteriors.  

 

Les previsions de la Comissió Europea per a la zona euro són d’un creixement dèbil tant en 

el 2011 com en el 2012 (1,6 % i 1,8 %, respectivament), amb resultats molt desiguals, que el 

       Fig 4.1. Projeccions de l’economia europea.  
Font: Comissió Europea 
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2011 van des de creixements màxims a Estònia (4,9 %) i Finlàndia (3,7 %) fins a retrocessos 

acusats a Portugal (–2,2 %) i Grècia (–3,5 %). Alemanya, com a primera potència 

econòmica de la zona, és la que impulsa el conjunt de països. 

Els indicadors del mercat laboral dins de la zona euro són molt més distants que els del PIB i 

en el cas d’Espanya posen al descobert la greu situació que es pateix. La taxa d’atur a 

Espanya el 2011 continuarà pujant fins al 20,6 %, la xifra més alta dins de la zona euro al 

qual només s’acosta, a 5 punts de distància, Grècia. La taxa mitjana d’atur de la zona euro 

el 2011 serà del 10 %, amb valors mínims als Països Baixos (4,2 %) i Àustria (4,3 %) i del 

6,4 % a Alemanya, del 9,5 % a França i del 8,4 % a Itàlia. 

Economia espanyola 

Les dades de la comptabilitat nacional per al primer trimestre del 2011 mostren que l'activitat 

econòmica va continuar amb una suau tendència de recuperació. Així, el producte interior 

brut (PIB) va créixer el 0,3% en el primer trimestre del 2011 i va situar la taxa d'avanç 

      Fig 4.2. Previsions de la Comissió Europea.     
       Font: Comissió Europea 
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interanual en el 0,8%, dues dècimes per damunt de la xifra registrada en el trimestre 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

Aquest increment del PIB va ser gràcies en part a l'augment de la despesa pública, de l'1,4% 

en el trimestre i també al sector exterior. En canvi, les dades referents al consum de les llars 

i a la inversió en béns d'equipament van mostrar un fort estancament. La feblesa del consum 

de les famílies ja era d’esperar, donada l'evolució de les vendes al detall (en el mes de març 

van tornar a caure i van situar la taxa de variació interanual en el -8,7%.) 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 4.3. Evolució del PIB espanyol (taxa interanual).    
Font: INE 

   Fig. 4.4. Evolució del consum de les llars espanyoles.   (taxa interanual) 
           Font: INE 
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Per altra banda, cal assenyalar la diferent evolució de les exportacions entre béns i serveis. 

Mentre que les vendes a l’exterior de béns van augmentar molt significativament, la partida 

de serveis va recular, malgrat la bona situació del turisme. Això indica que les exportacions 

de serveis no turístics van caure força.  

El creixement important de les exportacions de béns coincideix amb la millora de la 

producció industrial dels béns intermedis i d’equipament, més orientats al mercat exterior, 

observada durant els tres primers mesos del 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.5. Evolució de les exportacions i importacions de béns i serveis. 
Font: INE 

                Fig. 4.6. Evolució de la producció industrial (taxa interanual)
               Font: INE 
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Havent vist l’evolució dels diferents components del PIB i els indicadors disponibles, les 

perspectives establertes pels informes de “La Caixa” són que la reactivació de l’economia es 

desacceleri al llarg de 2011.  

En primer lloc, les pressions sobre el consum de les famílies continuen essent importants, tal 

com queda reflectit en la gràfica de l’índex de confiança del consumidor1, que ha mantingut 

una tendència molt plana en els últims trimestres. A més a més, la inflació continuarà 

impedint la recuperació de la renda disponible. 

 

 

                                                
1 L’ICC permet aproximar-se a les intencions de despesa dels consumidors preguntant per la seva percepció 

actual i les seves expectatives de futur per a l'economia del país, la seva economia familiar i l'ocupació. Basat 
en una enquesta mensual telefònica a una mostra de 1.000 individus majors de 16 anys representatius del 
conjunt de la societat espanyola. 

 

                             Fig. 4.7. Evolució del ICC (Índex de Confiança del Consumidor)
    Font: ICO 
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La pobra evolució de l’ocupació tampoc ajuda. En el primer trimestre, va caure l’1,4% 

interanual en termes de llocs de treball equivalents a temps complet i no s’espera una 

millora rellevant. 

Economia catalana 

Sempre és difícil precisar el futur del comportament econòmic i especialment en moments 

en què hi ha tanta incertesa. Aquesta indeterminació també afecta les previsions per a 

l’economia catalana, tant per ella mateixa com per la influència dels canvis de l’exterior, en 

especial els que puguin afectar les economies espanyola i europea, atesa la gran obertura a 

l’exterior de la economia catalana. 

Les previsions de l’economia catalana segons els pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per al 2011 són d’un creixement del PIB del 0,9 % (8 dècimes més que el 2010). 

És un creixement feble, fruit d’una dèbil demanda interna, que ara ja no té els estímuls 

fiscals que es van dur a terme el anteriorment i afronta el 2011 amb un creixement basat 

únicament en la demanda externa.  

D’una banda, la despesa en consum de les llars tindrà el 2011 una evolució feble, de l’1,1 %. 

Les expectatives que el consum mantingui un creixement positiu es basen en la previsió 

d’una reducció de l’estalvi de les llars a nivells similars als que hi havia abans de l’esclat de 

la crisi.  

Pel que fa a la despesa en consum de les administracions públiques, es preveu que es 

redueixi la dinàmica de creixement dels darrers anys per donar pas a un retrocés de l’1,3 % 

dins del procés de reducció del dèficit públic.  

Es preveu que la inversió en béns d’equipament i altres productes iniciarà el 2011 una 

recuperació a l’alça després de tres anys de retrocés. Aquesta dinàmica vindrà per l’impuls 

de la demanda externa i per una millora dels beneficis empresarials. D’altra banda, la 

inversió en construcció continuarà davallant, llastrada per l’habitatge i també per l’obra 

pública.  

En l’àmbit de la demanda externa, les expectatives són optimistes. La recuperació de 

l’economia i del comerç mundial són un punt clau per a aquestes previsions. Les 

exportacions de béns i serveis a l’estranger ja van tenir un bon comportament (12,6 %) 

anteriorment i s’espera que el 2011 continuarà aquesta dinàmica, tot i que en taxes menys 
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elevades (6,2 %). A poc a poc, els mercats catalans d’exportació s’han anat diversificant i 

han reduït el fort pes del comerç entre comunitats, que ara representa el 66 % del total, 

enfront del 75 % que representava el 2004.  

En el cas de les importacions les previsions per al 2011 són d’un creixement del 3,7 %, 

enfront del 8,4 % experimentat el 2010. 

Pel que fa als intercanvis amb la resta de l’Estat, les previsions del quadre macroeconòmic 

són d’una recuperació de l’aportació positiva del saldo comercial desprès de tres anys 

d’empitjorament. El conjunt d’intercanvis de l’economia catalana amb l’exterior registrarà 

d’aquesta manera una contribució positiva de 9 dècimes al creixement de l’economia (7 

dècimes els intercanvis amb l’estranger i 2 dècimes els intercanvis amb la resta de 

comunitats autònomes) i, atesa l’aportació neutra de la demanda interna, tot el creixement 

del 2011 es fonamentarà en el sector exterior. 

Previsions macroeconòmiques de Catalunya 

 

 

 

Fig. 4.8. Previsions dades macroeconòmiques de Catalunya 
Font: Generalitat de Catalunya 
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En l’àmbit laboral el dèbil creixement de l’economia no és suficient per generar ocupació 

neta, de manera que en mitjana anual el nombre de llocs de treball, considerats en termes 

equivalents a temps complet, es reduirà un 0,2 %. Malgrat això, en la segona meitat de l’any, 

la dinàmica econòmica podria facilitar un lleu creixement de l’ocupació. La taxa d’atur del 

conjunt de l’any se situarà, segons les previsions, en un 18%, 2 dècimes més que el 2010. 

En resum, com afecta tota aquesta situació a CityHelping? 

En resum, la incertesa encara és elevada. D’una banda, un dels riscos negatius destacables 

de l’economia catalana i del conjunt de l’Estat és la possibilitat que prossegueixin les 

pressions inflacionistes derivades de l’augment del preu de les primeres matèries, fet que 

comportaria la pèrdua de competitivitat per part de les empreses, que faria perillar l’impuls 

positiu de les exportacions, i la pèrdua de poder adquisitiu dels consumidors, fent que  la 

reactivació de les compres per part de les llars sigui més lenta. Per tant, aquesta pèrdua de 

poder adquisitiu representa un punt negatiu de l’entorn de CityHelping ja que fa pensar que 

el nombre d’usuaris disposats a pagar per obtenir un servei a canvi es veuria reduït. Caldrà 

doncs definir correctament a qui va dirigida (en referència als potencials usuaris creadors de 

tasques) per tal de fer aquesta demanda de serveis més inelàstica a la pèrdua de poder 

adquisitiu. 

D’altra banda, s’espera que la taxa d’atur no millori substancialment. Aquest fet, tot i no ser 

positiu per a la societat pot representar un augment en el nombre d’usuaris registrats que 

tenen la intenció de satisfer tasques en busca d’un ingrés extra. Aquesta polarització de la 

societat pot accentuar les diferències entre dos tipus d’usuaris. Uns poden conservar la feina 

i el poder adquisitiu i inclús tenir un excés de tasques a realitzar. Els altres, tot el contrari. 

CityHelping pot ser un punt de trobada que generi benefici en ambdós tipus d’usuari amb 

necessitats extres generades per la crisi. 

 

4.1.3. Entorn sociocultural 

A dia d’avui, a la societat occidental es té reticència a confiar en allò que no es pot veure i en 
allò que no es coneix. En el cas d’internet, la incògnita de no saber qui s’amaga darrere 
d’una altra pantalla o on van a parar les dades personals d’una base de dades d’una web, 
pot obstaculitzar la navegació, les transaccions, el comerç electrònic. Cada cop més la 
confiança és una actiu que les empreses a internet han de assegurar. Per exemple, tal i com 
s’ha vist actualment, les decisions en els mercats financers estan marcades per percepcions 
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de confiança que sovint poc tenen a veure amb l’elecció racional (per això la importància 
que se li dona a les agències de rating, tan de moda últimament). 

En el present projecte, generar confiança en la plataforma implicarà reduir la incertesa. 
Caldrà dissenyar un espai agradable i sòlid, així com un sistema de transparència que 
esvaeixi dubtes i pors. Segons uns estudi de wedcredibility.org1, els principals factors 
relacionats positivament amb la confiança són, per ordre d’importància: 

- Sensació de pertinença al món real: una web és un intangible, no es pot tocar, no 
es pot parlar amb l’encarregat. Per tant, tot allò que permeti relacionar el món virtual 
amb el real, ajudarà a generar confiança: fotografies, ubicació física de l’entitat, 
incloure dates, respondre ràpid davant l’atenció al client, etc. 
 

- Usabilitat: els principis heurístics de la usabilitat2 són en sí mateixos elements que 
redueixen la incertesa. És a dir, control de l’usuari en tot moment, feedbacks 
informatius, senzillesa, missatges d’error adequats, etc. 
 

- Professionalitat: cal donar la sensació que l’entitat coneix bé el servei que ofereix. 
Això significa assolir un funcionament perfecte de l’eina, una actualització adequada 
del contingut estàtic i dinàmic, una redacció acurada, etc. 
 

- Transparència: cal indicar els preus dels productes, en aquest cas, de les tasques. 
En cas que es puguin negociar, cal plantejar-ho amb rigor i claredat. La web ha 
d’estar cohesionada amb els objectius que persegueix. Cal també disposar d’una 
política de devolucions, en aquest cas, de resolució de conflictes. 
 

- Implicacions comercials: si s’escau, cal dosificar i saber plantejar la publicitat, així 
com la obligatorietat de registrar-se. 
 

- Altres: disseny elegant, certificats de confiança, valoració d’anteriors usuaris 
(reputació), etc. 

Malgrat les noves generacions ja neixen integrades en el món d’internet, a dia d’avui encara 
es transita un procés de canvi entre l’usuari 1.0 i el 2.0, entre la passivitat i la interacció en el 
món d’internet. Per tant, per atraure un usuari tipus d’una ciutat com per exemple Barcelona, 
caldrà tenir presents aquests elements per aconseguir que una persona es trobi a gust i 

                                                
1 Estudi sobre la confiança a internet, que conté els 7 factors principals per garantir l’èxit. 

http://www.webcredibility.org/studies/p61-fogg.pdf 
2 Ten Usability Heuristics, Jakob Nielsen. http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html  
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disposada a delegar tasques quotidianes o bé executar un treball previ a canvi d’una 
remuneració posterior. 

Un altre aspecte a considerar és que depenent del lloc on s’implanti la web, el costum de 
gaudir del servei abans o després d’executar-se afectarà en el disseny del concepte de la 
web. A tall d’exemple i com a referència inicial, a Barcelona qualsevol servei es cobra un cop 
aquest s’ha realitzat, avançant abans un pressupost (oferent) i/o una paga i senyal 
(demandant). En canvi, quan es compra un producte es paga a priori i a canvi s’ofereix una 
garantia (oferent) o una política de devolució (demandant). No és així en altres països i 
cultures, on per exemple se sol negociar (o regatejar) fins arribar a un acord. Per tot això, el 
període de pagament o cobrament (a priori o posteriori) serà un element important relacionat 
amb la confiança citada anteriorment. En el cas que ens ocupa, s’optarà perquè es pugui 
negociar i en qualsevol cas, deixar-ho en mans dels protagonistes (oferent i demandant) 
sense implicacions de CityHelping. 

4.1.4. Entorn tecnològic 

L’èxit d’una plataforma web anirà inevitablement lligat a la tendència de l’ús d’internet 
(software), les tendències dels suports físics (hardware) i les tendències en quant a ús 
(transaccions i barreres d’entrada). 

Per començar, a la figura 4.9 s’observa el més que notable creixement d’internet a tot el món 
en els últims 10 anys. Destaca l’impuls enorme d’Àfrica i Orient Mitjà, així com la 
consolidació i penetració d’internet en el món occidental. La figura. 4.9 no diu res que no se 
sàpiga, però es confirma que cada cop més internet és una eina quotidiana i a l’abast d’una 
majoria. 
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Segons l’estudi la Fundació Orange 1 , Espanya disposa actualment de 22 milions 
d'internautes i malgrat els avenços registrats, la penetració d'Internet a les llars encara 
segueix sent una assignatura pendent, ja que se situa en Europa en la setena posició per la 
cua amb un percentatge de llars connectades del 59%, és a dir 11 punts inferior a la mitjana 
europea. [Veure Fig. 4.10] 

No obstant això, Espanya destaca en determinats indicadors com l'ús d’internet mòbil, 
col!locant-se en la cinquena plaça per darrere de Luxemburg, Suècia, Noruega i Dinamarca. 
I és que en una de cada quatre llars espanyoles s'accedeix a la xarxa a través d'un 
dispositius mòbils i la taxa és encara més elevada entre la població amb una edat inferior als 
34 anys.  

Les empreses també estan traient partit dels dispositius mòbils. I de fet, el 2010 un 11% de 
les empreses amb mòbils corporatius tenien accés a aplicacions de negoci des dels seus 
terminals. Les aplicacions GPS són, amb un 71%, els serveis més utilitzats, seguides de les 
dedicades a la recollida de comandes, la gestió de l'agenda, el correu i la comptabilitat.  

D'acord amb l'informe, el valor de la producció del sector TIC a Espanya el 2010 es va situar 
en 72.867.000 d'#, una xifra que representa el 6,68% del PIB. I pel que fa a la contribució a 
la riquesa nacional, el valor afegit del sector TIC representa el 3,29% del PIB, xifra pròxima a 
la mitjana del 3,93% de la UE.  

                                                
1 Estudi Fundació Orange, publicat el juliol de 2011.  

http://fundacionorange.es/fundacionorange/analisis/eespana/e_espana11.html 

Fig 4.9. Evolució de l’ús d’internet en els últims 10 anys en el món. 
Font: Internet World Stats  
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Per la seva banda, el percentatge de persones que ha comprat per Internet en els darrers 
tres mesos experimenta una pujada de 1,7 punts en l'últim any i es situa en el 17,4% de la 
població. L'evolució del comerç electrònic, segons l'enquesta, mostra un perfil de creixement 
menys expansiu que qualsevol de les altres variables TIC considerades. [Veure Fig. 4.11] 

En definitiva, tot i Espanya no ser un país capdavanter, 22 milions de persones amb 
connexió a internet és una xifra més que rellevant de la qual sortirà el target de client idoni 
per la plataforma que s’està presentant. 

Per altra banda, a nivell tecnològic, CityHelping estarà condicionat per la conjectura que 
visqui la indústria del PC o del dispositiu mòbil, a nivell de creixement, de rapidesa (kb/s en 
descarrega d’informació). Una connexió lenta dificultarà el treball de l’usuari i afectarà 
negativament en un dels pilars bàsics de CityHelping, com és el cas de la immediatesa. 

Afectarà també la rotació de compres de productes tecnològics que estan en constant 
millora. Per tant, l’aplicació haurà d’estar al dia de les possibilitats que ofereixen aquests 
dispositius i poder ser funcional i flexible. Aquesta evolució tecnològica i en conseqüència 
rotació dels dispositius, de vegades neix per l’esforç constant d’optimització dels aparells o 

Fig 4.10. Evolució (%) de l’equipament TIC a les llars (total nacional) 
Font: Internet World Stats  
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bé per un disseny cínic que invalidi el producte al cap de cert temps, amb la conseqüència 
d’haver de canviar d’aparell (obsolescència programada). 

 

En resum, com afecta l’entorn tecnològic a CityHelping? 

Resumit en una sola paraula, positivament. Donada la naturalesa de l’empresa, no hi ha 
millors dades que veure com cada dia augmenta la penetració d’internet a les llars i 
augmenta el nombre d’internautes fent que les opcions de convertir-se en possibles usuaris 
de CityHelping creixin cada cop més. No només es produeix un augment en el nombre de 
internautes, sinó que a més a més també augmenta el nombre de transaccions per internet, 
fet que també s’ha de tenir en compte, ja que al cap i a la fi és part del procés de matching 
que durà a terme CityHelping. 

Fig 4.11. Volum de negoci de comerç electrònic als Estats Units, en milers de milions de 
dòlars, i Espanya, en milers de milions d'#, i taxa de variació inter-anual, en% 

Font: eEspaña 2011 a partir de CMT i Census Bureau (2011)  
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4.2. Entorn específic  

4.2.1. Definició  del mercat 

El mercat en el que es pretén introduir CityHelping és el mercat de serveis entre persones. 
Per arribar a aquest objectiu, com ja s’ha comentat, es crearà una plataforma online que 
permetrà gestionar qualsevol tipus de serveis reals a nivell local i immediat. CityHelping 
aproparà essencialment dos tipus d’usuaris: d’una banda tots aquells que necessiten 
quelcom que els hi sigui satisfet (necessitat d’externalització) i d’altres que busquen poder 
realitzar les tasques per als primers (necessitat d’autoocupació). A continuació s’aprofundirà 
breument en aquests dos tipus d’usuaris intentant esbrinar quines poden ser les seves 
motivacions i inquietuds per tal de dissenyar convenientment el portal.  

4.2.2. Externalització  

Una sana pràctica que tenen les empreses, és l'externalització. Aquesta consisteix en agafar 
aquelles tasques que no tenen res a veure amb l’objectiu principal, i les encarreguen a una 
altra empresa. 

En algunes companyies, les nòmines les porta una gestoria, el sistema informàtic una 
empresa d'informàtica, la part de publicitat una agència. Són empreses auxiliars que es 
dediquen a una tasca que pot distreure a l’empresa de l’objectiu principal. De vegades, el 
més barat és pagar. És interessant saber què reporta grans beneficis per saber precisament 
què no s’ha d’externalitzar. 

Aquest concepte es pot extrapolar als éssers humans. Amb diners es pot aconseguir una 
pizza a domicili, un cangur per cuidar els fills, etc. Centrar-se en l’important és optar per 
l’eficiència del temps i dels recursos, de manera que la persona podrà dedicar tota l’energia 
al seu objectiu, sense distraccions. 

Tot aquesta argumentació és el fonament a través del qual CityHelping dóna sortida a una 
necessitat real de l’usuari.  

4.2.3. Autoocupació 

En aquest apartat, es desenvolupa l’altre necessitat que es despertarà en l’usuari oferent. 
Què és el que motiva a un usuari d’internet realitzar tasques per algú altre? Bàsicament la 
necessitat d’obtenir noves fonts d’ingressos, tot i que la possibilitat de ser partícip d’un banc 
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de temps 1  en que no hi ha transaccions monetàries també podria representar una 
alternativa. Donada l’actual crisi financera, en que les classes mitjanes i baixes estan patint 
més els seus efectes que no pas les classes socials més  benestants i tot unit amb la manca 
de treball, fa pensar que la idea d’obtenir una remuneració econòmica a canvi d’un servei és 
més factible que no pas la opció d’un banc de temps.  

Un fet important d’internet és que no tanca mai, està obert al públic 24 hores al dia i 365 dies 
a l’any i això permet una flexibilitat que no sempre és tinguda en compte. No resulta pas 
interessant poder diversificar les fonts d’ingressos, controlar-les i fer-les créixer? En paraules 
de Raimon Samsó2, “la persona rica és aquella que fa allò que vol quan vol”. CityHelping 
pretén per a aquests tipus d’usuaris que entrin quan vulguin, busquin i es posin en contacte 
amb un altre usuari, més enllà de la remuneració que quedarà acordada per ambdues parts 
però que alhora li permetrà diversificar les fonts d’ingressos.  

4.2.4. Anàlisi competitiva 

Són diverses les webs que es dediquen a crear un punt de trobada entre persones que 
busquen un servei per fer i les que necessiten algú que les ajudi. La majoria d’elles són 
webs nascudes recentment i en la majoria de casos el motiu són els microserveis. D’una 
banda es poden distingir dos tipus de serveis, els que es poden realitzar de manera remota, 
com pot ser la traducció d’un document i altres serveis que requereixen d’una presència 
física, com podria ser una classe particular. D’altres webs no fan distinció entre el motiu de 
matching: ofereixen tant productes físics com serveis.  

Un altre aspecte important és el que fa referència al procés de matching estrictament, hi ha 
webs que gestionen amb la seva plataforma tot el procés i d’altres deixen que hi hagi un 
contacte extern entre els usuaris. 

I per acabar però no menys important, n’hi ha que aposten directament per la mobilitat (amb 
la seva pròpia aplicació mòbil) i d’altres que no. 

Les webs analitzades són: 

 

                                                
1 Un banc de temps és una iniciativa comunitària d'intercanvi de temps, que emula simbòlicament el funcionament 

d'un banc, però en el qual allò que es "presta" i es "rep" és temps dedicat a serveis a les persones. Per més 
informació: www.timebanking.org 

2 Llicenciat en Ciències Econòmiques, Coach professional i financer, escriptor de desenvolupament personal. 
http://www.raimonsamso.com/ 
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- www.nockin.com/ 

- www.helppy.es/ 

- www.myntmarket.com 

- www.gigalo.es 

- www.tengofaena.com 

- www.zaarly.com/ 

- www.taskrabbit.com 

- www.agentanything.com 

- www.heyneighbor.com 

- www.fancyhands.com 

- www.expertbids.com/ 

- www.yourjobdone.com/ 

- www.peopleperhour.com/ 

- www.skyfer.com 

- www.airrun.com 

- www.spekios.com 

- www.odesk.com 

- www.gigwalk.com 

- www.hireahelper.com 

L’accés mòbil no es refereix només a la connexió que es pugui fer des d’un smartphone 

a la web, va més enllà: significa l’existència d’una aplicació que millori la usabilitat de la 

web des del dispositiu i que faci servir la mateixa base de dades de la web, mateixos 

usuaris i mateixes tasques. 

Les tasques poden ser virtuals o reals, per exemple una tasca real pot ser donar una 
classe particular, en la que cal presència física. Una virtual pot ser la traducció d’un text, 
en la que s’envia l’arxiu original i es torna traduït. 

El motiu fa referència a l’element de negoci i pot ser un servei o un producte físic. Per 
exemple, la venda d’un ordinador seria un producte físic i demanar a algú que et vagi a 
comprar quelcom a la ferreteria seria un servei. 

 

 

Espanyoles 

No espanyoles 
(EE.UU i Regne Unit) 
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4.2.4.1 Descripció dels principals competidors directes 

Fent una cerca intensiva i tal com s’ha dit, s’han descobert diferents webs que ofereixen un 
servei similar al que es pretén implementar amb CityHelping.  

A continuació s’exposa una descripció de les principals webs a tenir en compte per tal 
d’elaborar posteriorment el benchmark. 
  

-                   ACCÉS MÒBIL                      + 

Zaarly 
Taskrabbit 

Airrun 
Skyfer 

Yourjobdone 
Gigwalk 

Nockin 
Helppy 

MyntMarket 
Gigalo 

Tengofaena 
Peopleperhour 
Fancyhands 

Odesk 
Hireahelper 
Expertbids 

Heyneighbor 

Fig 4.12. Tipologies de webs de la competència segons accés mòbil, motiu i tasca 
Font: Elaboració pròpia  

Virtual                      TASCA                Real  
La resta 

 

MyntMarket 
Gigalo 

Producte                  MOTIU          Qualsevol La resta 
 

Spekios 
Skyfer 
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Competidor A: Nockin (www.nockin.com) 

Nockin és la web més propera geogràficament a CityHelping, 
implementada a Girona a través de l’empenta de dos joves 
emprenedors. Cal tenir-la present, no tant pel servei que ofereixen 
(diferent a CityHelping) sinó pel perfil dels seus creadors i el tarannà 

que destil!la la plataforma. Nockin1 es defineix a sí mateixa com un “cercador social de 
serveis entre persones”. Bàsicament permet una cerca per concepte i per localitat, però 
també permet buscar usuaris directament. La cerca d’aquests serveis i/o persones es fa 
automàticament segons la localitat de la persona que cerca, descartant resultats massa 
llunyans. Nockin permet la creació d’un perfil d’usuari el qual es pot caracteritzar amb prou 
detall per donar-se a conèixer a la resta de la comunitat. Aquest perfil disposa d’una 
puntuació, -resultat de les valoracions anònimes de la resta d’usuaris- i inclou també 
recomanacions (valoracions públiques d’altres usuaris). Si un internauta vol buscar serveis 
de particulars, no és necessari que es registri, però en aquest cas no podria realitzar la 
puntuació o recomanació. Encara en fase beta, la sensació principal que transmet Nockin, 
és que es tracta d’una xarxa social. En paraules dels seus creadors, el model de negoci es 
basa en AdSense2 i anuncis destacats. [Veure fig. 4.13] 

                                                
1 Més informació a: http://www.jornal.cat/noticia/20547/nockin-un-aparador-virtual-per-als-emprenedors 
2 Google AdSense és un programa gratuït que permet que els editors online augmentin els seus ingressos 

mostrant anuncis rellevants. Més informació: www.google.com/adsense 

A B n 

AdSense 

destacats 

Flux de informació 

Flux de diners 

Flux de diners variables 

A: Usuari que ofereix realitzar un servei.  
B: Usuari que necessita un servei. 
n: Nockin 

Fig 4.13. Esquema model de negoci de la web www.nockin.com 
Font: Elaboració pròpia  
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En l’esquema superior s’aprecia que la informació referent als serveis la proporciona l’usuari 
que ofereix el seu temps (usuari tipus A). Aquesta informació la mostra Nockin a la resta 
d’usuaris. Per altra banda, la informació també viatja en sentit contrari ja que l’usuari tipus B 
pot puntuar a l’usuari A donant una idea de la qualitat del servei. Cal dir però que a Nockin 
aquesta distinció entre aquests dos tipus d’usuaris no és clara, ja que a priori tots els usuaris 
s’ofereixen a realitzar serveis. Per tant, sembla lògic pensar que les puntuacions rebudes 
per part d’un usuari provindran o bé d’amics o bé d’usuaris que ofereixen serveis diferents. 

Pel que fa el flux de diners, Nockin basa el seu model en dues fonts d’ingressos: en anuncis 
destacats (que són ingressos variables donat que no és obligatori contractar-los) i en 
AdSense. El punt feble que s’aprecia en aquest tipus de model és que la web pot esdevenir 
un taulell d’anuncis. 

 

Fig 4.14. Pàgina d’inici de la web Nockin 
Font: www.nockin.com  
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Competidor B: Helppy (www.helppy.es) 

Helppy és, en paraules de la pròpia web, “un portal on pots oferir el 
teu temps o serveis per aconseguir un ingrés extra. A Helppy cada 
persona ofereix el que vol fer i decideix quant vol cobrar. Helppy és 

un mercat virtual on la gent es troba.” 

A diferència de CityHelping, Helppy segueix el mateix plantejament de Nockin: exposar una 
demanda i facilitar el procés de matching amb la oferta. Malgrat tot, d’aquesta web és 
interessant analitzar la inversió en SEO i valorar també com un emprenedor jove de Madrid 
ha dut a terme el projecte amb èxit. 

Pel que fa la plana inicial de Helppy, aquesta es caracteritza per dividir els usuaris segons 
busquin algú que els ajudi o bé vulguin ser “helppys” (nomenclatura que fan servir per 
anomenar als usuaris que ofereixen el seu temps). En el primer cas, s’ofereix la possibilitat 
de cercar tasques categoritzades i com a resultat s’obté un llistat de “helppys” especialitzats 
en les tasques seleccionades. També es pot recórrer a un servei Premium de pagament que 
cercarà la persona adequada de la seva base de dades per al servei que es necessiti. En el 
segons cas, que l’usuari vulgui ser un “helppy”, el que s’haurà de fer serà introduir una sèrie 
de dades (què oferir, a quin preu, disponibilitat horària, lloc, etc.) per tal de crear el perfil 
d’usuari i oferir temps i serveis. 

Esquemàticament el flux d’informació i el de diners es representa de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 
Flux d’informació 

Flux de diners 

Flux de diners variables 

A: Usuari que ofereix realitzar un servei.  
B: Usuari que necessita un servei. 
h: helppy 

A B h 2# 

Fig 4.15. Esquema model de negoci de la web www.helppy.es 
Font: Elaboració propia  
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En el cas de Helppy, el flux d’informació només circula de l’usuari A cap el B. El usuaris 
pengen en el seu perfil el tipus de serveis que estan disposats a fer i esperen a que algú 
contacti amb ells. No hi ha cap puntuació que doni idea de la qualitat del servei. Respecte al 
flux monetari, el servei Premium costa 2# i serveix per a que el personal de Helppy cerqui la 
persona adient de la seva base de dades per a un únic servei. En cas de que es realitzi el 
servei, els usuaris A i B es posaran d’acord fora del canal de comunicació de la web i es 
realitzarà un pagament de B cap a A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.16. Pàgina d’inici de Helppy 
Font: www.helppy.es 



Pàg. 46  Memòria 

   

Tant Nockin com Helppy actuen com taulells d’anuncis on, de manera organitzada, l’usuari 
pot penjar la seva oferta i mitjançant un procediment adequat, acostar-se a l’usuari que pot 
necessitar el servei de l’oferent. 

Aquesta idea de crear comunitats en línia oferint anuncis gratuïts, categories amb el 
curriculum vitae i organitzats per tòpics, ja va tenir un precedent important a través de la 
famosa plataforma www.craigslist.com. Tot i ser una web força austera i visualment 
obsoleta, l’arrelament que va tenir a la segona meitat dels anys noranta fou inqüestionable i 
a dia a d’avui segueix sent un referent dins de les plataformes de matching. Actualment rep 
al voltant de 20 milions de visites al mes i ocupa el 28è. lloc entre les pàgines webs 
mundials, incorporant cada mes 10 milions d’anuncis nous i 500.000 ofertes de treball 
mensuals. Convindrà doncs tenir aquest referent present. 

Competidor C: MyntMarket (www.myntmarket.com) 

A nivell espanyol, destaca també una altra web força 
diferent a les que s’han vist fins ara. MyntMarket és un 

aparador de gent que ofereix serveis per 5, 10, 20 o 60 #. Classificada per categories, els 
usuaris poden posar preu als serveis que ofereixen, la majoria d’ells sense la necessitat d’un 
punt de trobada físic per part dels dos usuaris ja que el seu sistema funciona com una botiga 
on-line. El model de negoci de MyntMarket es basa en comissions de 1, 2 i 3 # segons sigui 
el preu establert del microservei (5, 10 i 20 # respectivament; no s’especifica quant és per un 
anunci de 60 #). Això representa comissions del 15 al 20 %. 

Els fluxos d’informació i diners es poden representar tal com es mostra: 

 

 

 

 

 

 

A B MM X X-C 

Flux d’informació 

Flux de diners 

Flux de diners variables 

A: Usuari que ofereix realitzar un servei.  
B: Usuari que necessita un servei. 
MM: MyntMarket 
X: 5, 10, 15 o 60 # 
C: comissió (1,2 o 3 #) 
 

Fig 4.17. Esquema model de negoci de www.myntmarket.com 
Font: Elaboració pròpia 
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Disposa de cercador i d’una entrada lliure de text per fer suggeriments de serveis que no hi 
són i que podrien ser interessats d’oferir. A més permet fer el registre amb el compte de 
Facebook.  

Està basat en una altra web que va sorgir abans a EE.UU: www.fiverr.com en la que 
únicament s’ofereixen serveis per 5 dòlars. 

El flux d’informació [Veure Fig. 4.17] és bidireccional donat que l’usuari B té la opció de 
puntuar el servei contractat que ha penjat l’usuari A. L’usuari B, mitjançant el servei PayPal1 
farà un pagament a MyntMarket i aquest farà el corresponent pagament a l’usuari A havent-
hi restat la comissió. 

 

 

 

 

 

 

 

Competidor D: Gigalo (www.gigalo.es) 

Gigalo funciona de manera semblant a MyntMarket. Les 
úniques diferències són l’estètica general de la web, molt més 
cuidada que Gigalo i les tasques, que únicament són de 5 # i 

amb una comissió del 20%. Destaca també l’entorn creat a la web amb una mascota i un 
vocabulari propi en que als microserveis se’ls anomena “gigs”. 

                                                
1 PayPal és una empresa nord-americana pertanyent al sector del comerç electrònic per Internet que permet la 

transferència de diners entre usuaris que tinguin correu electrònic, una alternativa al tradicional mètode en paper 
com els xecs o girs postals. 

 

Fig 4.18. Pàgina d’inici de la web Myntmarket 
Font: www.myntmarket.com 
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Desenvolupada per un equip de 15 persones, té presència a Espanya, Alemanya, Mèxic, 
Veneçuela, Xile, Argentina, Colòmbia i Perú.  Nascuda a l’Abril de 2011. 

Respecte als fluxos d’informació i de diners, aquests són idèntics a MyntMarket, únicament 
canvia la quantitat de les tasques que ara només són de 5 # amb una comissió d’1 euro. Hi 
ha també un sistema de puntuació. 

 

 

 

 

 

 

 

Competidor E: Tengofaena (www.tengofaena.com) 

En aquest cas, la web espanyola Tengofaena destaca perquè és un 
espai on directament s’ofereix la demanda (de la mateixa manera que 
es pretén fer amb CityHelping) i s’implementa un procediment per fer el 
matching amb la oferta. El portal està dedicat a treballs professionals 

com poden ser fusteria, electricitat, fontaneria i altres feines relacionades. Tal i com es 
comenta, els usuaris no ofereixen els seus serveis sinó que ofereixen directament tasques i 
haurà de ser el sector professional qui hagi de contactar amb l’usuari que ha penjat la tasca 
per fer un pressupost. Donat el tipus de tasques que s’ofereixen, hi ha un cercador geogràfic 
que ordena les tasques registrades segons la província.  

A B g 5# 4# 

Flux d’informació 

Flux de diners 

Flux de diners variables 

A: Usuari que ofereix realitzar un servei.  
B: Usuari que necessita un servei. 
g: Gigalo 
 

 

Fig 4.19. Esquema del model de negoci de www.gigalo.es 
Font: Elaboració pròpia 
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El flux de diners es basa en publicitat a la web i en un sistema de crèdits. Quan el sector 
professional (usuari tipus A) es vol oferir per una tasca, haurà de fer servir els crèdits. El 
preu del crèdit és desconegut i la web facilita una calculadora que posa preu als crèdits 
sol!licitats. El pagament es pot fer mitjançant PayPal. 

Malauradament, sembla ser que és una web amb poca activitat. [Actualització Gener 2012: 
La web ha deixat de funcionar] 

A nivell internacional, existeixen webs més sofisticades que parteixen de la mateixa idea. 
Aquest és el cas de www.spekios.com, “where the market comes to you”, diu l’eslògan. Es 
tracta d’invertir el procés de compra convencional, en comptes que el comprador es mobilitzi 
cap al venedor, el venedor és qui s’apropa al comprador. El comprador penja la seva 
necessitat i escull el venedor que ofereixi la millor oferta.  

També hi ha multitud de webs que ofereixen els millors professionals per a un tema en 
concret. A www.fancyhands.com (ajudants personalitzats per a cada usuari) s’ofereix un 
equip de persones que executarà la tasca sol!licitada. A través d’una quota mensual, es pot 
escollir la categoria del servei: 5 tasques mensuals, 15 tasques mensuals, opció Premium 
amb tasques il!limitades mensuals, etc. Exactament succeeix a www.expertbids.com 
www.peopleperhour.com, www.hireahelper.com o www.odesk.com on cada plataforma 

Flux d’informació 

Flux de diners 

Flux de diners variables 

A: Usuari que ofereix realitzar un servei.  
B: Usuari que necessita un servei. 
T: Tengofaena 

A B T 

Publicitat 

Crèdits 

Fig 4.20. Esquema de model de negoci de Tengofaena 
Font: Elaboració pròpia 
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suggereix els millors freelancers per executar una tasca i l’usuari té la possibilitat d’escollir el 
millor professional segons les credencials, portfolio, experiències anteriors, etc.  

 
Competidor F: Agentanything (www.agentanything.com) 

Finalment, després de recórrer diferents webs que 
enfoquen l’externalització de tasques quotidianes i 
l’autoocupació, es troben també plataformes que 
encaixen exactament amb el que es pretén implementar 

des de CityHelping. És el cas d’Agentanything, que tot i no disposar de totes les 
funcionalitats desitjades, gaudeix d’un bon algoritme principal pel procés de matching, 
resol els problemes d’usabilitat I cuida l’estètica del portal. La peculiaritat de la plataforma 

Fig 4.21. Imatges de les pàgines d’inici de de les webs Spekios, Peopleperhour, 
FancyHands i Expertbids. 

Font: www.spekios.com, www.peopleperhour.com, www.fancyhands.com i www.expertbids.com 



Viabilitat i implementació d’una empresa de matching online     pàg. 51  

 

   

és que està dirigida a estudiants, ja que és un perfil d’usuari amb temps disponible i 
sovint amb interès per uns ingressos extres. A demés s’asseguren la identificació real de 
la persona, ja que demanen les dades a les universitats. Bàsicament AgentAnything va 
ser creada per atendre les necessitats de dos grups de persones: 

1) Treballadors novaiorquesos que no tenen temps per realitzar totes les seves tasques 
diàries o executar les seves pròpies diligències, i 

2) estudiants universitaris, que volen guanyar diners extra. 

Qualsevol persona que necessiti que es faci alguna cosa ("Client"), pot anar a la pàgina 
web i descriure el que necessita fer ("Missió"), de manera que els estudiants universitaris 
(“Agents”) puguin veure-ho. Els clients poden oferir una recompensa específica per la 
seva missió (per exemple, $ 10), o poden optar per acceptar les ofertes dels agents. De 
qualsevol manera, el client controla totalment el preu que finalment paga. D'altra banda, 
els clients només paguen després d’haver-se completat la missió.  

Una altra web senzilla que aporta una novetat interessant és www.heyneighbor.com. Es 
tracta de construir una xarxa de veïns reals i establir vincles. És una forma senzilla 
d’afavorir l'intercanvi de “microfavors” amb gent realment propera. Porta amb porta, els 
veïns poden proporcionar l’ajuda necessària de manera immediata. Mitjançant el poder 
de la proximitat i les xarxes socials, es crea un mercat local, eficient i dinàmic.  
 

Competidor G: Zaarly (www.zaarly.com) 

Plataformes com Zaarly enceten la veritable revolució i encaixen amb la 
idea de CityHelping. Operativa tan sols als EUA, Zaarly és una 
aplicació per mòbil que tal i com diu la seva portada t’ajuda a comprar i 

vendre béns o serveis a prop del teus veïns. No només és una pàgina web sinó que també 
aposta amb força per la mobilitat amb la seva pròpia aplicació per a smartphones amb iOS o 
Android. Ressalta la senzillesa de la seva web en la que destaca el concepte de local i 
immediatesa amb combinació d’una bona usabilitat. Permet fer el registre amb el compte de 
Facebook.  

El principal problema actual és que està únicament disponible en algunes ciutats dels Estats 
Units tot i que es preveu una futura expansió a Europa. 

Nascuda als EE.UU al Febrer de 2011. Idea de Bo Fishback, Eric Koester i Ian Hunter. 
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Empreses que fan la competència a Zaarly i que compten amb fortes inversions són 
www.gigwalk.com, www.taskrabbit.com i www.gigalocal.de. Les dues primeres nascudes als 
EUA i la tercera a Alemanya, totes elles creixen fortament tal i com indica l’evolució dels 
índex Alexa (mostrats posteriorment a mode de resum). Per l’excel!lent disseny i per la 
inversió espectacular en promoció i i+D s’estudiarà també en profunditat la plataforma 
Taskrabbit. [Actualització Desembre 2011: Taskrabbit ha rebut una inversió de $17.8M 
segons el portal especialitzat en empreses tecnològiques TechCrunch.com] 

Altres webs (amb menor inversió) que segueixen l’estela de Zaarly, Taskrabbit etc. són 
www.airrun.com, www.skyfer.com o www.yourjobdone.com, les quals operen als EUA i 
intenten fer-se un forat dins aquet mercat emergent. 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.22. Pàgina d’inici de la web Zaarly 
Font: www.zaarly.com 
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Fig 4.23. Parts de les pàgines d’inici de les webs Taskrabbit, Gigalocal i Gigwalk  
Font: www.www.tasrabbit.com, www.gigalocal.de i www.gigwalk.com 
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4.2.4.2  Benchmarking 

Les webs escollides per realitzar l’anàlisi són les que s’han considerat més representatives 

(tant pel que fa aspectes positius com negatius), si bé és cert que a mesura que ha avançat 

el projecte s’han “descobert” altres webs també interessants d’analitzar. No obstant, amb 

aquesta mostra que s’exposa a continuació ja es té prou informació per realitzar l’estudi: 

• NOCKIN 

• HELPPY 

• TENGOFAENA 

• ZAARLY 

• TASKRABBIT 

• MYNTMARKET 

El benchmarking compta amb un document Excel amb preguntes i unes gràfiques 

conclusives. Les preguntes s’organitzen sota quatre grans temàtiques que són: dades 

generals, anàlisi d’usabilitat, anàlisi SEO1 i anàlisi de les principals accions. 

Dades generals 

Informació breu d’aspectes referents al nom de l’empresa, model de negoci, nombre 

d’usuaris registrats, data de creació, idiomes en que està la web i algun indicador econòmic. 

Anàlisi d’usabilitat 

Basat en l’esquema de Jakob Nielsen ( veure subapartat 4.1.3:  “Entorn sociocultural”) que : 

1. Generalitats del lloc web 

2. Identitat i informació 

3. Llenguatge i redacció 

4. Rètols 

5. Estructura i navegació 

6. Lay-Out de la pàgina2 

7. Cerca 

                                                
1 Search Engine Optimitzation, en català “Posicionament als cercadors”. 
2 Distribució dels elements, en aquest cas, d’una pàgina web. 
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8. Elements multimèdia 

9. Ajuda 

10. Accessibilitat 

11. Control i retroalimentació 

12. Publicitat 

Anàlisi SEO (veure apartat 11: “Posicionament en cercadors”) 

S’ha basat en els estudis elaborats per Javier Casares1 que s’han estructurat en els 

següents punts: 

1. Situació actual 

2. Factors interns (On-Page) 

3. Factors externs (Off-Page) 

4. Tècniques penalitzables 

5. Xarxes socials 

6. Altres detalls 

Anàlisi de les principals accions 

S’ha fet un recull de les accions bàsiques i més comunes que duria a terme qualsevol 

usuari. 

1. Registre d’usuari 

2. Creació d’una tasca 

3. Assignació d’una tasca (procés de matching) 

 

A l’annex s’explica detalladament el significat de les preguntes, com s’han establert les 

puntuacions, quin algoritme s’ha utilitzat per gestionar les puntuacions globals de cada 

temàtica, quins resultats específics s’han obtingut i finalment s’inclouen gràfics conclusius 

que es mostraran el següent apartat. (Veure ANNEX C “DESENVOLUPAMENT PLANTILLA 

BENCHMARK”) 

  

                                                
1 CASARES, Javier “Guía de referencia SEO” Juny 2008, Ed. OJO Internet S.L. Badalona (Espanya).  
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4.2.4.3  Resultats obtinguts 

 A continuació els resultats obtinguts d’anàlisi d’usabilitat, SEO i principals accions:  
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Fig 4.24. Gràfics radar amb els resultats d’usabilitat en l’estudi benchmark   
Font: Elaboració pròpia 
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Fig 4.25. Gràfics radar amb els resultats d’anàlisi SEO en l’estudi benchmark   
Font: Elaboració pròpia 
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Fig 4.26. Gràfics radar amb els resultats d’anàlisi de les principals accions en l’estudi 
benchmark   

Font: Elaboració pròpia 
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Conclusions i resum 

Després d’haver analitzat les principals empreses relacionades amb el mercat de serveis 

online entre persones disposades a delegar tasques i persones disposades a executar 

tasques, s’observen diferents aspectes claus que caldran tenir en compte per tal d’adoptar-

los. 

Pel que fa a punts forts destaca primerament el creixement insospitat que en els darrers 

mesos han tingut moltes webs americanes d’aquest sector. Això, lluny de ser una molèstia, 

indica que és un moment excel!lent per aquest tipus de webs i sabent que s’estan viralitzant 

als EUA, es pot intuir que en els propers anys s’estendran pel nostre país. En aquest sentit, 

s’ha detectat a temps aquesta tendència que a través d’aquest projecte es pretendrà traduir 

en una realitat.  

Vegem doncs els punts forts de les principals plataformes. Les empreses capdavanteres 

com TaskRabbit i Zaarly monetitzen el seu tràfic de visites a través del cobrament de 

comissions (10-15% del total facturat) i inclouen en la seva plataforma el sistema de 

pagament (tipus Pay-Pal, VISA, etc). El seu bon funcionament ha seduït a forces inversors 

(1 milió de $ per a Zaarly  al maig de 2011, invertit entre altres per Sillicon Valley Ventures i 

6,5 milions de $ per a Taskrabbit invertits per Shasta Ventures) i el seu tràfic i popularitat 

s’han vist augmentats en els darrers mesos, tal i com senyala l’evolució de l’índex Alexa 

d’aquestes dues webs: 

Per altra banda, la geolocalització és clau en l’èxit de l’aplicació ja que permet implementar 

el concepte de “hyperlocalism”, neologisme que significaria “immediatesa i proximitat 

simultàniament en qualsevol moment i qualsevol lloc”. Aquest concepte és aplicat 

Fig 4.27. evolució de l’índex Alexa de març a agost de 2011 de Zaarly y Taskrabbit  
Font: Elaboració pròpia 
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magistralment a Gigalocal, Airrun, Skyfer, Zaarly, etc. que exprimeixen les possibilitat de 

l’smartphone i en fan la seva arma més potent. També destaca l’intens vincle que totes les 

webs tenen amb les xarxes socials. No només fan promoció pel Facebook, Twitter o un bloc 

on comparteixen experiències, sinó que estan plenament integrades en els sistemes 

d’aquestes xarxes i a l’hora de fer el registre, directament es prenen les dades de l’usuari en 

el seu perfil, per exemple, de Facebook (màxima agilitat i sincronització).  

A part de les plataformes més versàtils (dirigides a qualsevol usuari i amb possibilitat de 

penjar qualsevol tasca com Zaarly o Taskrabbit), també funciona segmentar el mercat 

(Gigalo dirigit a tasques virtuals, tecnològiques; Expertbids dirigit a Advocats, Consultors, 

etc.; FancyHands aporta equips de professionals que s’adapten a la tasca-projecte de 

l’usuari) o segmentar els usuaris (Heyneighbor, dirigit a comunitats de veïns, Agentanything 

a estudiants o Airrun destinat a ciutadans novaiorquesos).   

Crida l’atenció que algunes empreses posen l’accent en la responsabilitat social i 

“promocionen” el mercat de tasques solidàries, intercanvis de feina en compte de 

pagaments. En els seus orígens representat pel Banc del Temps, en aquest cas empreses 

com Nockin (decàleg amb el seu compromís social) o Helppy (amb l’eslògan Happy to Help). 

Curiosament cap de les empreses contactades per aquest projecte ha revelat els seus 

ingressos. Totes creuen això sí que els seus models de negoci resulten rendibles. Per 

arribar-hi, totes lluiten per fomentar l'adopció generalitzada dels seus serveis, fins al punt 

utòpic en què cada tasca pot arribar a un petit exèrcit de gent ordinària disposada a treballar. 

Malgrat aquetes promeses d’èxit, és evident que als EUA (i segurament a la resta del món), 

caldrà una  reestructuració d’aquestes empreses ja que en un futur probablement només hi 

haurà espais per un màxim de tres o quatre proveïdors. 

Per altra banda, un dels aspectes negatius és la dificultat de garantir la seguretat en 

aquestes plataformes peer-to-peer, tal i com va passar amb l'onada de delictes perpetrats 

amb Craigslist. També, un perill important que encara no està resolt és la possibilitat que els 

usuaris contactin prescindint dels mecanismes de la web, en privat, fora de línia (ingressos 

que desapareixeran). 

A mode de resum, els punts forts i febles que s’han extret de l’anàlisi de benchmarking són 

els següents: 
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+ 

- Interessant concepte “compromís Nockin”. Essència  de xarxa social. 
- Fomenten l’emprenedoria a través de conferències i el bloc. 
- Molt amables amb l’atenció al client. 
- Aspecte web agradable amb vídeo explicatiu. 

 

- 
- Únicament optimitzat per a Google. 
- La web es redueix en un taulell d’anuncis digital. 
- La cerca és força austera i no permet la cerca avançada. 

 

+ 
- Bona presentació a la pàgina d’inici de l’estructura bipartida de la web. 
- Gran difusió de la web en premsa local 

- 

- Excés de preguntes a l’hora de parametritzar un usuari. 
- Perfil dels usuaris massa heterogeni. 
- Tasca de linkbuilding inexistent. 
- Escassa  usabilitat de la web. 

 

+ 

- Concepte i model de negoci molt clar i funcional. 
- Filtres de cerca segons destacats, recents, més vistos i millor 

puntuació. 
- Vídeo d'un minut explicatiu de la web. El vídeo està incrustat des de 

Vimeo (web de vídeos) 
- La secció d'ajuda és una pestanya lateral que diu "Support" que 

apareix a totes les planes. 

- 

- No hi ha FAQ's 
- En el moment de fer aquest benchmarking apareix una plana amb un 

text que no té res a veure amb la web i a continuació un botó per crear 
la tasca. Suposadament és un text que recomana com fer el primer 
anunci. Seguidament la web a donat un error: "Lloc web Currently 
Unavailable" 

 

 
+ 

- Aspecte general de la web molt cuidat. Han creat un “micro-entorn” 
propi amb mascotes i vocabulari. 

- La usabilitat de la web és bona, és fàcil trobar allò que es busca. 
Inclou botó de scroll automàtic cap a la part superior de la web. 

- No utilitza flash. 
- Registre amb compte de facebook. 

- 
- No hi ha connexió segura 
- No s'explica que comporta cada pas en el procés i fa que sigui una 

mica confús. (procediment d’assignar-se una tasca) 
 

 
+ 

- La usabilitat de la web és bona, és fàcil trobar allò que es busca. 
L'aplicació mòbil és veritablement molt senzilla, inclús simplista.  

- És immediat i utilitzada el sistema Twilio per establir una trucada 
directa entre els dos interessats. 

- 
- Pot passar que costi de confiar els diners en una plataforma tan 

senzilla. 

 

+ 

- Presenta totes les millores possibles en quant a usabilitat.  
- Aconsegueix generar confiança amb el filtratge exhaustiu dels usuaris 

tipus "demandants" (els que executaran les tasques) i els sistema 
d'incentivació d'aquests per tal d'assegurar la qualitat del servei 
realitzat. 

- Transparència absoluta a l'hora d'ensenyar qui és l'equip que gestiona 
l'empresa (informació personal), qui són els inversors, etc. 

- Primer permet crear tasques a l'usuari. Després el "caça" demanant el 
registre.  
Constantment hi ha una plataforma desplegable tipus "xat" amb 
l’historial de comentaris d'usuaris, amb el que estan fent, quins 
contactes hi ha entre ells, la satisfacció de cada usuari, etc. 

- Registre directament del compte d’usuari de Facebook. 
- Interessant línia per empreses 

Fig 4.28. Punts forts i febles de les webs estudiades  
Font: Elaboració pròpia 
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5. Pla de Màrqueting  

 

 

 

 

Amb l’objectiu d’estimular, fer créixer i fidelitzar la demanda, es definirà el Pla de 
Màrqueting seguint les següents directrius en forma de preguntes: 

- Què espera el client?  
- Quin és el públic objectiu? 
- Quin missatge es vol fer arribar?  
- Quins són els objectius que busca assolir la web? 
- Quins requeriments tècnics té? 

 

Inicialment el Pla de Màrqueting es basa en tres grans fases. Una primera fase de generació 
de contingut a càrrec d’usuaris registrats. Una segona de generació de tràfic (gairebé 
paral!lela a la primera i en la que la promoció és l’aspecte més important), i una tercera fase 
de monetització de la web per mitjà d’un model de negoci que es presentarà més endavant i 
que servirà també per establir el pla econòmico-financer. (Veure apartat 8 “Pla econòmic i 
financer”). 

 

Promoció, preu, DAFO, Pla de Màrqueting, servei, GRUP FOCAL, 

segmentació, ESTRATÈGIA, estímul de la DEMANDA, presa de decisions. 

 

 

Fig 5.1. Punts claus per plantejar el Pla de Màrqueting 
Font: Elaboració pròpia 

  

U'3'::/.*.:!
-'!+O7:7*)/!

?ED'3./7:!-'+!
@)1-73.'!

;+'2'(.:!
<').'E)*-1):!
-'+!@)1D'3.'!



Viabilitat i implementació d’una empresa de matching online     pàg. 63  

 

   

 

 

Aquestes fases estaran adaptades al tipus d’usuari al qual es dirigirà CityHelping. La 
informació s’obtindrà a través d’una dinàmica presentada a continuació Grup focal. Aquesta 
permetrà establir el marc de treball de CityHelping (veure  subapartat 5.2: “Segmentació del 
Mercat”) i  finalment analitzar els principals paràmetres del màrqueting mix. 

5.1. Grup focal 
El grup focal, o focus group en anglès, és una tècnica d'estudi de les opinions o actituds d'un 

públic utilitzada en ciències socials i en estudis comercials. En el cas de CityHelping 

s’utilitzarà aquesta tècnica per indagar en les actituds i reaccions d'un grup social específic 

(convenientment escollit) enfront del concepte i servei que ofereix CityHelping. S’establirà un 

grup de discussió amb 8 persones i un moderador encarregat de fer preguntes i dirigir la 

discussió.  

 

L’objectiu serà detectar desitjos i necessitats sobre el concepte, la credibilitat, la confiança, el 

que s’està disposat a pagar, la paciència, els riscos, les oportunitats, etc.  

 

La metodologia seguida per executar el grup focal, així com les preguntes plantejades es 

poden trobar a l’ANNEX F “METODOLOGIA D’EXECUCIÓ DEL GRUP FOCAL”. 

 

A continuació s’exposen breument les principals conclusions extretes de la posada en comú. 

Només un 20% dels participants reconeixen que han utilitzat alguna vegada una empresa 

d’encàrrecs. Ara bé gairebé el 100% declaren que estarien disposats a fer-ne ús, sempre i 

quan la plataforma fos de confiança i algú els hi hagués recomanat. Posen d’exemple el cas 

d’èxit d’eBay, on el mateix usuari pot actuar com a comprador o venedor i on el sistema de 

puntuació esdevé un indicador clau per assegurar les transaccions. Es destaca que les 

quatre noies participants es posicionin en un perfil generador de tasques, en comptes de 

captador. S’aprecia certa reticència a fer tasques que impliquin un encontre amb una altra 

persona. En canvi, l’usuari masculí percep amb més irrellevància aquest fet. Per altra banda, 

Fig 5.2. Fases del Pla de Màrqueting 
Font: Elaboració pròpia 
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tots els participants coincideixen en que a mesura que incrementen els seus ingressos, 

valoren molt positivament poder gaudir de temps lliure, fins el punt que estarien disposats a 

pagar per delegar les tasques més rutinàries. A l’hora de parlar de preus, s’arriba a la 

conclusió de que cap d’ells pagaria més de 7 euros al mes per una quota d’accés il!limitat a 

tasques(és a dir, poder ser candidat a totes les tasques publicades a la web). 

5.2. Segmentació del mercat 
L’èxit de la web dependrà de si encaixa amb les necessitats del mercat, és a dir, amb les 

necessitats dels dos tipus d’usuaris als que va destinada la web. Primerament caldrà estar 

alerta a les exigències i expectatives del mercat de serveis entre persones. És clau conèixer 

el mercat. Així s’obtindrà la pauta per poder definir millor què serà el procés de matching i 

com es presentarà. 

 

CityHelping ha d'aprofundir en el coneixement del seu mercat amb l'objecte d'adaptar la 
seva oferta i la seva estratègia de màrqueting als requeriments d'aquest. Però en aquest 
cas, com pot l'empresa adaptar-se a tanta diversitat? 

Fig 5.3. Segmentació del mercat. Usuari tipus de CityHelping 
Font: Elaboració pròpia 

  



Viabilitat i implementació d’una empresa de matching online     pàg. 65  

 

   

La segmentació pren com a punt de partida el reconeixement que el mercat és heterogeni, i 
pretén dividir-lo en grups o segments homogenis, que poden ser elegits com a mercats-fita 
de l'empresa. 

Així doncs, la segmentació implica un procés de diferenciació de les necessitats dins d'un 
mercat. En el cas que ens ocupa, hi ha diferents formes de segmentar-lo. Aquestes poden 
ser utilitzant dades demogràfiques com l'edat, sexe, ingressos, educació, etc. Per lloc de 
residència, país, regió, ciutat, etc. Utilitzant informació psicogeogràfica com pot ser la 
personalitat, valors, estils de vida, etc. O finalment el comportament pel que fa el producte: 
quins beneficis esperen del producte, usos possibles de la mateixa i intensitat d'ús. 

D’entrada, una primera diferenciació evident és discriminar tots aquells usuaris que per 
qualsevol motiu no facin un ús habitual de les noves tecnologies, especialment d’internet. 
Parlem d’usuaris 1.0 quan la relació que tenen els usuaris amb la web és unidireccional, 
passiva, sense interacció. Parlem d’usuaris 2.0 quan existeix una interacció, un feedback 
bidireccional on tant l’usuari com la web generen i reben contingut. CityHelping és una 
plataforma basada en la iniciativa dels usuaris. La figura 5.4 caracteritza els usuaris 2.0 i els 
compara amb els 1.0. 

 

 Usuaris 1.0 Usuaris 2.0 

Navegador IE IE, Firefox, Chrome, Safari 

Accés PC PC, PDA, Smartphone 

Connexió Mòdem ADSL, Cable, GPRS, 3g 

Focus atenció Espectacularitat Funcionalitat 

Tipus d’usuari Observador Creatiu (publica i 
comparteix) 

Actitud Passiva: consum informació Activa: genera informació. 

 

Fig 5.4. Característiques dels usuaris 1.0 i del 2.0 
Font: Elaboració pròpia 
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Per detectar quin és el perfil d’usuari al qual es dirigirà CityHelping i segons les dades 
obtingudes a través del grup focal, es parteix d’una base de 1.619.3371 habitants de 
Barcelona (any 2010). 

Si agafem el segment de població de 20-40 anys i es descarta la resta, s’obtenen 517.945 
ciutadans.  [Veure Fig. 5.5]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal i com es va veure a l’anàlisi tecnològica, al voltant d’un 60% de la població disposa 
d’internet a la seva llar. Això implica que el nombre net d’usuaris potencials que configuraran 
el marc de treball serà al voltant de 310.000 usuaris (univers de CityHeping). Segons les 
conclusions obtingudes al grup focal, es dividiran els usuaris potencials de la següent 
manera (ja s’han inclòs els usuaris mixts2):  

Usuaris que pengen tasques: 30% (93.000 usuaris) 

Usuaris que realitzen tasques: 70% (217.000 usuaris). 

                                                
1 Dades obtingudes de Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona 
2 Els usuaris mixts són aquells que tant poden penjar tasques com realizar-ne, segons els hi convingui. 

Fig 5.5. Piràmide de la població de Barcelona. 1900-2006 
Font: INE (censos, padró 2006) 
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Aquestes xifres donen una idea del marc teòric sobre el qual es mourà la captació d’usuaris.  

Finalment, aglutinant totes les dades, el target1 de CityHelping serà: home, província BCN, 
25-44 anys, estudis universitaris i amb afinitats a les noves tecnologies.  

5.3. Màrqueting  mix 

5.3.1. Preu 

Són diversos els autors que parlen que els inicis dels serveis web han de ser gratuïts, com 
Chris Anderson2 en el seu llibre “Gratis”, en el que explica diversos mètodes de com treure 
rendiment monetari a un servei d’internet. 

Com ja s’ha anat dient, www.CityHelping.cat és una fase beta i inicialment no generarà 
diners, no obstant sí que s’ha dissenyat un model de negoci (Freemium3) basat en diferents 
fonts d’ingressos que s’aplicaran un cop acabada aquesta fase beta i que dependran del 
                                                
1 Segments demogràfics identificats com claus per la marca. 
2 Editor de la popular revista Wired i autor d’obres per entendre la economia de la era digital. 
3 Freemium és un model de negoci que funciona oferint serveis bàsics gratuïts, mentre que cobra per altres més 

avançats o especials. És una contracció de l’anglès de free+Premium. 

Fig 5.6. Possibles fonts d’ingressos de CityHelping 
Font: Elaboració pròpia 

  



Pàg. 68  Memòria 

   

tràfic de la web i de la acceptació dels usuaris a l’hora de realitzar pagaments per obtenir 
una web ampliada.  

La pregunta clau és doncs, quant està disposat a pagar un usuari per a cadascuna de les 
fonts d’ingressos presentades del projecte. Quant per un anunci destacat? Quant per una 
quota? A més a més no només cal definir un preu, sinó també la manera d’introduir aquests 
pagaments (establint una estratègia) que no generin un rebuig que porti a la desactivació del 
compte d’usuari o abandonament de la web. 

Donat que CityHelping no és una rèplica de cap altre web (com succeeix entre Gigalo, 
Myntmarket i Fiverr) resulta difícil establir uns preus de mercat. No obstant, s’intentarà 
establir una xifra que permeti obtenir beneficis i estar en consonància amb altres models 
vistos a internet.  

En relació a les fonts d’ingressos anteriors, com es pot veure, n’hi ha que van dirigides als 
usuaris creadors de tasques (usuaris tipus B) i als que estan disposats a realitzar-les 
(usuaris tipus A). Altres, com els banners publicitaris i AdSense van dirigides a tercers, 
interessats a tenir presència a la web. 

 

 

 

A continuació una breu explicació de cada font d’ingrés proposada i els inconvenients que 
poden causar: 

 

 

Usuari A 

Quotes/crèdits 
d'accés a 
tasques 

Paraules clau 

Comissions 

Usuari B 

Anuncis 
destacats 

Servei ràpid de 
publicació 

Enviament 
d'informes 

Fig 5.7. Fonts d’ingressos segons usuari 
Font: Elaboració pròpia 
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AdSense 

És un sistema de publicitat ideat per Google. Els anuncis generen ingressos basant-se en 
els clics dels visitants de la pàgina i en les visualitzacions de la mateixa. Google utilitza la 
seva tecnologia de cerca per incrustar anuncis segons el contingut de la pàgina web que 
s’està visitant, la localització de l’usuari i altres dades de cerca prèvies a Google o les 
pàgines visitades per l’usuari, les cookies, duració de la sessió, sistema operatiu, navegador, 
etc. 

• No hi ha uns ingressos fixes ja que el pagament per clic varia segons un algoritme 
que fa servir Google. Aquest depèn de: 

• La subhasta on tots els anuncis competeixen i en la qual el sistema seleccionarà 
automàticament l’anunci que generi més ingressos. 

• El preu dels anuncis que apareixen a les pàgines: no tots tenen el mateix preu, de 
manera que factors com els pressupostos en constant canvi dels anunciants, el seu 
contingut específic i els anuncis en els quals els usuaris decideixen fer clic influiran 
en el valor dels ingressos. 

• La quantitat de productes d'AdSense que s'utilitzin també serà un factor influent. 
• Finalment, dependrà de les vistes de pàgina1, clic2, el CTR de la pàgina3, el CPC4 i 

l’RPM de la pàgina5. 

Aquest sistema es descarta perquè genera pocs ingressos donada la dificultat inicial 
d’acumular visites. CityHelping no és pas un diari digital, ni un bloc, és una eina per als 
usuaris i inserir anuncis de tercers desvia tràfic cap a altres llocs.  

Anuncis destacats 

Els anuncis destacats funcionen per micropagament. Si un usuari B vol que la seva tasca 
destaqui sobre la resta haurà de pagar una petita quantitat per tenir més visibilitat. 

Es poden destacar anuncis de dues maneres: 

• Posant l’anunci durant un temps a la portada de CityHelping. 

                                                
1 Una vista de pàgina es genera cada vegada que un usuari veu una pàgina que mostra anuncis de Google. 
2 Nombre de vegades que es va fer clic en els anuncis durant el període de temps de l'informe en qüestió. 
3 CTR o Click-through rate o Taxa de clics, és el nombre de vegades que es va fer clic en els anuncis dividit pel 

nombre de vistes de pàgina. 
4 CPC o Cost per clic, és la quantitat mitjana que paguen els anunciants per cada clic que es fa en els anuncis. 
5 RPM o Revenue per mille o ingressos per mil, són els ingressos corresponents a 1.000 vistes de pàgina.  

RPM = (vistes de pàgina x CTR x CPC) / 1.000 
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• Fent que els colors i lletres destaquin sobre la resta de tasques quan apareixen 
llistades després de realitzar una cerca.   

Servei ràpid de publicació 

El servei ràpid de publicació està basat en Vimeo.com, un portal que permet penjar vídeos. 
Quan es finalitza la càrrega del vídeo al servidor aquest no es publica automàticament, 
passa a una cua d’espera i al cap d’un temps surt publicat. Els usuaris Premium veuen 
reduït aquest temps d’espera. 

Anàlogament en el cas de CityHelping, s’establirà un micropagament que accelerarà el 
procés de filtre de tasques i paraules prohibides i farà que la tasca es publiqui més 
ràpidament. 

L’inconvenient és una pèrdua de dinamització de la web (i per tant de la qualitat) en la que ja 
no només es defineix la tasca, sinó que a més cal completar un procés de pagament. 

Depenent de la empresa gestora dels micropagaments per mòbil (amb missatges tipus 
Premium) l’ingrés pot variar. Després d’haver consultat diferents proveïdores de missatges 
Premium s’ha arribat a la conclusió que l’ingrés net que s’obtindria per un missatge que 
l’usuari paga a 1,2 # serà d’aproximadament 0,6 #. 

Quotes/crèdits d’accés a tasques 

La quota d’accés a tasques impedeix que un usuari A enviï una sol!licitud o candidatura per 
realitzar una tasca. El sistema no té perquè ser tan estricte, és a dir, per tal d’evitar que els 
usuaris A enviïn sol!licituds indiscriminadament s’estableix un cupó. Superat aquest cupó si 
l’usuari vol seguir enviant sol!licituds per fer més tasques caldrà que pagui una quota. 

Pot haver-hi una quota mensual en la que s’amplia el cupó i una modalitat per crèdits. En 
qualsevol cas el filtre de tasques hauria d’evitar formes de contacte paral!leles (números de 
mòbil, correus, etc. en la descripció de la tasca). Si l’usuari creador de tasques fes cas omís i 
posés números de contacte o correus, es procediria a un avís i de reiterar-se, la cancel!lació 
del compte. 

L’inconvenient principal és el rebuig per haver de pagar. No obstant això també farà que els 
usuaris tipus A triïn amb major criteri les tasques que realment volen fer i mostrin un interès 
real.  

Es poden plantejar diversos plans de preus, per exemple, 5 #/mes poden donar per a 
inscriure’s en 7 tasques diferents al dia i pagant 10 #/mes, fins a 15 inscripcions al dia. Cal 
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deixar ben clar que una inscripció no equival a ser escollit per realitzar una tasca, això és 
decisió del creador de la tasca.  

Paraules clau 

El sistema de paraules clau és una eina dirigida als usuaris tipus A, els que estan disposats 
a realitzar serveis per a usuaris tipus B. Consisteix en pagar per una o un grup de paraules 
del seu interès de manera que quan es registri una tasca amb aquestes paraules se li enviï 
una notificació al correu. D’aquesta manera l’usuari A no ha d’estar revisant contínuament la 
web de CityHelping per cercar tasques afins. Pot ser interessant per als usuaris 
especialitzats en certes temàtiques. 

L’inconvenient principal és que es redueix el temps de permanència a la web.  

Els preus són mensuals. És a dir, es contracten un número de paraules i totes aquelles 
tasques en les que apareguin les paraules clau seran enviades al correu de l’usuari que les 
ha contractat durant un mes. El mes següent es pot optar per renovar, abandonar el servei, 
o contractar de noves.  

Banners publicitaris 

Consisteix en reservar un espai en la web per posar l’anunci d’alguna empresa que pot 
incloure o no imatges. Podria ser interessant per a usuaris que en realitat són 
microempreses o  autònoms que volen tenir presència constant a la web. L’inconvenient que 
presenta és que redirecciona tràfic cap a altres webs. 

Comissions 

Les comissions consisteixen en un percentatge sobre l’import d’una operació comercial. En 
el cas de CityHelping això faria que la web passés a controlar íntegrament el procés de 
matching incloent-hi botons de compra de tasques a la web i filtres d’informació que evitin 
canals de comunicació paral!lels. Donat que els usuaris es poden arribar a conèixer segons 
la naturalesa de la tasca, a la llarga deixarien de fer servir CityHelping si aquesta no ofereix 
un valor afegit.  

Caldrà doncs mesurar correctament la quantia de la comissió i triar el moment correcte per 
implantar-la i evitar el rebuig.  

Les fonts d’ingressos que es tindran en compte de cara a fer el pla de negoci seran les 
quotes mensuals per inscripció de tasques, quotes per paraules clau, micropagaments per 
destacar tasques i per publicació ràpida. 
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5.3.2. Servei 

El món d’Internet està ple de pàgines web, però no totes fan el mateix. N’hi ha blocs 
personals, hi ha botigues online, webs corporatives, webs promocionals, webs informatives, 
aplicacions web i molts altres tipus. En el cas que ens ocupa, CityHelping és una web 
dinàmica destinada a oferir un servei als seus usuaris, els quals generen el contingut i es 
relacionen entre ells per mitjà de tasques quotidianes. Dit això, els aspectes claus per a que 
la web prosperi són: 

• Que generi confiança entre els usuaris. 
• Que sigui útil per als usuaris: que permeti guanyar diners a uns i estalviar temps 

a altres. 
• Que sigui senzilla i usable. 
• Que sigui de baix cost però sense oblidar que ha de generar beneficis, per tant 

un model Freemium. 

 

  

 

 

Ajudats de la figura 5.9, a continuació s’explica com és el l’esquema del servei que ofereix 
CityHelping: 

CityHelping 

# per als 
usuaris A 

Estalvi de 
temps per 

als 
usuaris B 

Freemium Senzillesa 

Confiança 

Fig 5.8. Aspectes claus de futur 
Font: Elaboració pròpia 
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1- Un usuari tipus B, creador de tasques, arriba a la web, es registra i defineix una 
tasca que serà visible per a la resta d’usuaris. 

2- Aquesta tasca la visualitzen els usuaris tipus A interessats i envien la seva 
candidatura a l’usuari B. 

3- L’usuari B tria l’usuari A que realitzarà la tasca arribant a un acord per quant, com i 
on es realitzarà la tasca.  

4- Es realitzen puntuacions creuades d’ambdós usuaris.  

Cal distingir però entre versions de la web, ja que aquesta evolucionarà i començarà estant 
en uns idiomes i amb poques funcionalitats per passar a continuació a diversos idiomes i 
diferents funcionalitats. Es dóna més detall al subapartat 6.2 “Estratègia i pla de posta en 
marxa”. 

 

 

 

 

 

5.3.3. Promoció 

La promoció de CityHelping es classificarà en: 

Tasca Usuari B 

Usuari A 

Usuari A 

Usuari A 

Usuari A 

(1) 
(2) 

(3) (4) 

Fig 5.9. Esquema del servei que ofereix CityHelping 
Font: Elaboració pròpia 
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! INTERNA: Des de CityHelping s’elaboraran idees per promocionar l’ús de la web 
entre la comunitat. 

! EXTERNA: Amb el pressupost destinat a publicitat, s’executaran accions: 
o Online: accions SEM (Search Engine Marketing) 
o Offline: accions publicitàries tradicionals. 

INTERNA: 

La promoció a internet és un aspecte vital, donar-se a conèixer en un mar de webs és una 
feina difícil. Són diversos els mètodes per assolir-ho i des de CityHelping s’ha apostat per la 
creativitat i la senzillesa com a mitjà per engrescar els usuaris i els visitants per fer ús de la 
plataforma. Les accions de promoció interna aniran destinades a fomentar que la comunitat 
d’usuaris sigui activa i se senti involucrada per tal que tornin a fer servir la web el més aviat 
possible el màxim nombre de vegades. 

Es proposaran accions lúdico-comercials (concursos, premis, jocs, etc.) utilitzant diferents 
eines: 

- Xarxes socials 
- Blocs 
- YouTube 

Les accions que es duran a terme buscant els objectius anteriorment presentats són, per 
exemple: 

- Crear la figura del CityHelper  (usuari tipus A) de la setmana. 
- Crear “Tasques regal” per incentivar l’ús de la plataforma. 
- Sortejar premis entre els usuaris de CityHelping. 
- Bústia de suggeriments. 
- Destacar la “Tasca de la Setmana”: la més original, la més estranya, la més difícil, 

etc. 

EXTERNA: 

La promoció externa fa referència a les accions dutes a terme fora de la web amb l’objectiu 
de captar nous usuaris a través de la publicitat i segons un pressupost planificat i limitat. 

A la figura 5.10 es mostra la previsió d’usuaris anuals juntament amb el pressupost destinat 
a publicitat i Google Adwords, de manera que s’obté la relació # en publicitat per usuari 
registrat a CityHelping:   
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S’observa com inicialment la partida de publicitat –tot i ser imprescindible per generar 
tràfic- és una despesa que genera molta pressió. No obstant, a mesura que passa el 
temps està previst poder fer-hi front i anar amortitzant la inversió. 

o ONLINE: accions SEM (Search Engine Marketing) 

Caldrà triar els mitjans que s’utilitzaran per a fer publicitat, és a dir, per a comunicar al 
mercat de CityHelping el posicionament de marca. En aquest apartat, la pregunta 
principal és: quina és la millor manera de fer arribar el missatge als possibles usuaris? 

CityHelping ha de triar entre moltes alternatives de mitjans (televisió, diaris, revistes, 
cercadors, Youtube...) però quan el pressupost és limitat, cal destinar temps i recursos 
per a triar estratègicament els mitjans més adequats o idonis. A més, la sobreexposició 
que pateixen els consumidors complica moltíssim l’efectivitat de les accions i exigeix fer 
peces publicitàries que tinguin la capacitat de cridar l’atenció. 

Tal i com senyalen les conclusions del grup focal, l’usuari potencial de CityHelping és un 
usuari que utilitza internet diàriament, per tant, el canal estrella de publicitat serà la 
mateixa xarxa i totes les accions de promoció que s’hi facin, configuraran el que es 
coneix per estratègia SEM (Search Engine Marketing o altrament, Màrqueting en motors 
de cerca). 
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Fig 5.10. Euros invertits en publicitat per a cada usuari registrat a CityHelping per any 
Font: Elaboració pròpia 

  

 

 

 



Pàg. 76  Memòria 

   

Google Adwords 

Google AdWords1 és el nom de la plataforma publicitària (des del 2002) propietat de Google 
i responsable dels ingressos del cercador. 

Permet a les empreses i professionals la creació i publicació d’anuncis que apareixen tant al 
propi cercador al costat mateix dels resultats d’una cerca com també a altres webs que 
pertanyen a la xarxa publicitària. Aquests anuncis es presenten etiquetats com “Enllaços 
patrocinats”. Quan un usuari introdueix determinades paraules en la caixa de cerca, 
apareixen anuncis que han triat aquestes paraules concretes per què “activin” els seus 
anuncis. 

Els anuncis poden tenir diferents formats segons apareguin al cercador (només text) o a 
altres webs (text, banner i fins i tot vídeo). L’anunciant que contracti publicitat mitjançant 
AdWords disposa de tota la flexibilitat i el control de la gestió de les seves campanyes a 
través d’una eina de gestió en autoservei a la que s’accedeix amb usuari i contrasenya. 

Google AdWords presenta grans avantatges com a mitjà per a fer campanyes de publicitat a 
Internet: 

• És una publicitat altament efectiva ja que és absolutament rellevant pels usuaris. Els 
anuncis es mostren si estan vinculats directa o indirectament amb la cerca de 
l’usuari, com a resposta a la consulta feta. A més a més permet la segmentació 
geogràfica. 

• No hi ha inversió mínima ni cal mantenir la despesa durant un mínim de temps. La 
campanya s’engega amb una tarifa d’activació de 5 # i a partir d’aquí cada anunciant 
decideix quant gasta i quant de temps voldrà tenir les campanyes actives. 

• Es disposa d’informació molt complerta. Respecte del rendiment de la campanya en 
temps real i mitjançant l’eina de gestió de campanyes, es pot modificar i adequar la 
configuració (anuncis, preus, paraules, etc..) per tal d’ajustar-la a les necessitats. 

• Es paga per resultats. Les tarifes són PPC o pagament per clic. És a dir que 
l’anunciant només paga si els usuaris fan clic als anuncis que els porten al seu web. 
Si l’anunci es mostra però l’usuari no fa clic, l’anunciant no paga absolutament res. 

El període de facturació el defineix Google, normalment 30 dies, a no ser que els costos 
publicitaris arribin a determinats límits que són: 50 # ‐ 200 # ‐ 350 # ‐ 500 #. 

                                                
1 https://adwords.google.es 
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Trobar les paraules o frase clau adequades per incloure no és fàcil. Cal estudiar i observar el 
que realment està cercant l’audiència: quins patrons de paraules fan servir els usuaris quan 
pensen sobre algun tema o assumpte i el cerquen? 

Algunes de les paraules claus seleccionades són: 

Treball a Barcelona, Ofertes de treball, temps lliure, tasques, treball flexible, treball proper, 
ajuda a buscar feina, banc de temps, etc. L’anunci que es genera es visualitza a la figura 
5.11: 

 

 

Anuncis a Facebook  

Un dels serveis més recurrents a Gigalo i MyntMarket són les publicacions en grups molt 
nombrosos de Facebook, de manera que un anunci que algú posi en aquests grups pot ser 
vist per moltes persones.  

Un anunci a Facebook consisteix en una subhasta on es pot participar amb una tarifa CPC 
(cost per clic) o CPM (cost per mil impressions). Facebook permet engegar i aturar la 
campanya cada cop que es vulgui i decidir quina és la tarifa més adient. El sistema ofereix 
també informació en temps real del rendiment de la campanya i informació del consum 
realitzat en tot moment i els clics i les impressions obtingudes. 
! !

Plataforma online d’enviament de notes de premsa: 

Els periodistes i els mitjans de comunicació són una important via d'amplificació i per això cal 
tenir-los en compte. Tal i com s’ha vist, els canals de difusió de CityHelping seran 
principalment digitals, però la viralitat i l’arrelament d’aquest gènere periodístic a la societat 
pot ser també una bona font de captació de visitants.  

Fig 5.11. Anuncis online en català i castellà generats a partir de Google Adwords 
Font: Elaboració pròpia 
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Per a tal fi, s’utilitzarà una empresa especialitzada1 en enviament de notes de premsa, 
podent segmentar-la per zona geogràfica.  

Registres en fòrums d’internet  

La presència en plataformes de debat, de consulta, de tertúlia especialitzada pot ser un 
espai útil per generar contingut i proposar intel!ligentment CityHelping com a alternativa en 
entorns de recerca de feina (estudiants, aturats, etc.) o entorns de delegació de tasques 
(entorns professionals, terapèutics, etc). 

Mailing 

Enviament de butlletins amb un resum de les principals accions i propostes, evitant l’spam i 
vetllant per la llibertat de recepció. 

 

- OFFLINE: accions publicitàries tradicionals 

En aquest apartat s’inclouen accions dins del camp de la publicitat tradicional: ràdio, premsa, 
televisió, merchandising, etc. En el present projecte no s’entrarà en detall en aquest tipus de 
promoció, tot i que en el futur sí que formarà part de l’estratègia publicitària. 

5.3.4. Posició 

Havent vist les característiques de les webs més properes a CityHelping, és moment de 
definir on es posicionarà. Recuperem l’esquema de l’apartat 4.2.4 per veure la nostra posició 
relativa respecte la competència. 

En definitiva, CityHelping es situarà inicialment a la web tradicional però tendirà a adaptar-se 
per tenir un aplicació per smartphone que permeti un accés mòbil; s’apostarà per vehicular 
tasques reals, tot i que també tindran cabuda les tasques virtuals i està dissenyada per 
resoldre la necessitat de servei entre dos usuaris. 

 

                                                
1 www.easypress.com és una plataforma per a l'enviament en línia de notes de premsa. 
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5.4. Estratègia i Pressupost del Pla de Màrqueting i Comercial 

A continuació es desglossen les accions de màrqueting previstes per a cada període, 
segons l’estratègia de creixement de CityHelping: 

Inici del Pla de Màrqueting (Setembre 2011 - Desembre 2011) 

Les següents accions estan relacionades amb el pla de posta en marxa (Go Live!) que es 
plantejarà en el capítol posterior.  

1. Compte enrere a les xarxes socials. 
2. Penjar vídeo “How it Works” a YouTube / Vimeo. 

ANY 0 (1 de Gener 2012 - 31 Desembre 2012) 

Pressupost publicitat: 21.900 #  

Objectiu: Captació de 192 usuaris registrats  

Zaarly 
50/50 

Fig 5.11. Posicionament de CityHelping 
Font: Elaboració pròpia  
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CPU1: 37 #/usuari registrat 

Pla d'Acció:  

- Estratègia de Mitjans On Line: 6.000 #  
- Google AdWords (Pay per Click): 1.900 #  
- Facebook (Pay per click): 4.000 #  
- Notes de premsa en mitjans online: 6.000 # 
- Butlletins: 4.000 # 

ANY 1 (1 de Gener 2013 - 31 Desembre 2013) 

Pressupost publicitat: 40.000 #  

Objectiu: Captació de 2.496 usuaris registrats  

CPU: 16 #/usuari registrat 

Pla d'Acció:  

- Google AdWords (Pay per Click): 5.000 # 
- Facebook (Pay per click): 10.500 #  
- Estratègia de Mitjans On Line: 10.500 # 
- Notes de premsa en mitjans online: 7.000 # 
- Butlletins: 7.000 # 

ANY 2 (1 de Gener 2014 - 31 Desembre 2014) 

Pressupost publicitat: 26.000 #  

Objectiu: Captació de 4.500 usuaris registrats  

CPU: 6 #/usuari registrat 

Pla d'Acció:  

- Estratègia de Mitjans Online: 4.000 # 
- Google AdWords (Pay per Click): 6.000 #  
- Facebook (Pay per click): 8.000 # 
- Ràdio: 4.000 # 
- Merchandising: 4.000 # 

                                                
1 Cost per Usuari destinat a publicitat. 
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ANY 3 (1 de Gener 2015 - 31 Desembre 2015) 

Pressupost publicitat: 57.000 #  

Objectiu: Captació de 27.000 usuaris registrats  

CPU: 2 #/usuari registrat 

Pla d'Acció:  

- Estratègia de Mitjans: 15.000 # 
- Google AdWords (Pay per Click): 7.000 # 
- Facebook (Pay per click): 10.000 # 
- Ràdio: 12.500 # 
- Merchandising: 12.500 # 

ANY 4 (1 de Gener 2016 - 31 Desembre 2016) 

Pressupost publicitat: 43.500 #  

Objectiu: Captació de 51.000 usuaris registrats  

CPA: 1 #/usuari registrat 

Pla d'Acció:  

- Estratègia Mitjans online: 3.500 #. 
- Google AdWords (Pay per Click): 8.500 #  
- Facebook (Pay per Click): 10.500 # 
- Ràdio: 10.500 # 
- Merchandising: 10.500 # 

5.5. KPI’s de màrqueting 

Més endavant s’entrarà en detall sobre com funciona Google Analytics i Google Adwords 
(eines necessàries per quantificar els resultats de l’estratègia de màrqueting). De moment 
però, es presenten els principals KPI’s que s’utilitzaran: 

Conversió Xarxes Socials 

A través dels informes de Google Analytics, es pot quantificar els resultats segons l’origen 
del flux de visitants a la web. A la figura. 5.12 es poden veure els diferents KPI’s segons d’on 
prové la visita. 
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Conversió Google Adwords 

A través dels informes de Google Adwords, es pot quantificar el resultat de cada campanya 
de publicitat. A la Fig. 5.13 es poden veure els diferents KPI’s que s’obtenen: 

 

CPU Total 

De la Fig. 5.10 s’obté el valor dels euros invertits en publicitat online per guanyar un usuari 
registrat: 

 

CPU Total = !"#$$%&'$(!!"#$%&%'('!!"#$"%!!!!!"#$%&'"%!!"#$#%!&'!!!    [#/usuari registrat] 

 

Fig 5.12. Principals KPI’s de màrqueting 
Font: Google Analytics  

Fig 5.13. Principals KPI’s de màrqueting 
Font: Google Adwords  
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Per altra banda, aquest KPI es pot personalitzar per a cada campanya promoguda o per 
cada canal utilitzat (Facebook, Twitter, Blog...) 

5.6. DAFO 

Per finalitzar aquest capítol i recordant les conclusions de l’anterior, s’ha realitzat una anàlisi 
DAFO dels aspectes interns i externs que afecten a CityHelping. 

Amenaces 

• Falta de confiança en internet. 
o Anonimat en internet, propicia identitats falses i intents d’estafa. 
o Atacs pirates per robatori de dades. 

• La crisi econòmica pot fer que les alternatives basades en bancs de temps siguin 
més atractives. 

• Període econòmic de poques inversions. Falta de recursos econòmics per finançar-
se. 

• Consum de les llars estancat. 
• Mercat laboral espanyol poc àgil. (Veure subapartat 8.1.4 “Justificació de la tria del 

model de negoci”) 

Oportunitats 

• La falta de llocs de treball fa que realitzar serveis per altres usuaris puguin ser una 
font d’ingressos alternativa i atractiva. 

• La tecnologia que envolta el món d’Internet (navegadors, aplicacions web, etc.) 
avança ràpidament i ofereix noves oportunitats constantment. 

• El mercat d’aplicacions per mòbil està en creixement i pot ser una gran oportunitat. 
• Tendència creixent en l’ús d’internet mòbil. 
• Tendència creixent en transaccions electròniques. 
• Simbiosi amb programari de tasques o d’organització del temps personal. 
• Estem en un període de immediatesa i de estrès. 
• El següent pas és situar a internet l’entorn més proper, el més “local”. 
• Futura identificació mitjançant DNI electrònic. 

Fortaleses 

• CityHelping és una eina web senzilla, directa i fàcil d’utilitzar i que pot ser útil a 
particulars i empreses. 

• No es cobren comissions. 
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• Fa servir un model Freemium adaptable. 
• CityHelping pot evolucionar cap a altres mercats i models. 
• Pionera a Espanya. 
• Té cabuda al mercat mòbil. 

Debilitats 

• Falten filtres automàtics. 
• Falten sistemes de pagament entre usuari-usuari i usuari-CityHelping. 
• Falta augmentar la confiança del lloc web, com per exemple no només tenir un 

sistema de puntuació sinó també un sistema de recomanacions. 
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6. Pla d’operacions 

 

Donada la naturalesa de l’empresa, una empresa basada en Internet, l’estratègia que 
segueix es pot definir visualment de la següent manera: 

   

Totes aquestes accions es poden contemplar en el pla d’operacions que constarà 
bàsicament de tres parts. Una primera part dedicada a identificar i establir els processos 
estratègics, operatius i de suport. Una segona dedicada a definir el pla de posta en marxa i 
els objectius a assolir i una tercera que parlarà de l’estratègia futura o a llarg termini. 

NEGOCI, processos, estratègia web, definir objectius, control de gestió, 
operacions i suport, procés, pla, contingut 

 

Fig 6.1. Principals aspectes que influeixen en el Pla Estratègic de CityHelping 
Font: Elaboració pròpia  
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6.1. Identificació de processos 

Distingim 3 processos bàsics: 

 

6.1.1. Processos Estratègics  

Són aquells processos claus dins de l’estratègia de l’empresa. La guien cap a la seva missió 
i objectius. 

Planificació estratègica 

El pla estratègic ha d’actualitzar-se contínuament i més sabent que l’entorn de l’empresa es 
mou ràpidament. Per això caldrà revisar el pla fent reunions periòdiques en base a una sèrie 
de paràmetres: 

- Missió i visió de l’empresa. 
- Adaptació de l’empresa als canvis del mercat. DAFO com a full de ruta. 
- Revisió dels plans de creixement i política de RR.HH 
- Política financera i endeutament. Determinació de les futures inversions. 
- Anàlisi de les tendències en el contingut de la web per tal de dirigir, si s’escau, el 

negoci (business steering). 

Fig 6.2. Principals  processos per operar, gestionar i fer créixer CityHelping 
Font: Elaboració pròpia  
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- Planificar propers objectius. 

Posicionament als buscadors (SEO) i Màrqueting 2.0 

El pla de SEO (Search Engine Optimization) i Màrqueting 2.0 ha de vetllar per garantir els 
següents aspectes: 

- Optimitzar la web en els diferents cercadors i realitzar-ne una millora contínua. 
- Liderar la imatge de marca de la companyia en els diferents mitjans i canals. 
- Implementar, controlar i monitoritzar la imatge de marca de la companyia en les 

diferents xarxes socials. 
- Analitzar els usuaris registrats i revisar el públic objectiu i la política de comunicació. 
- Revisar la segmentació del mercat. 
- Anàlisi del mercat, estudiant els competidors actuals i potencials, buscant nous 

usuaris potencials i la manera d'arribar-hi.  
- Observar constantment els canvis i avenços produïts en aquest sector (especialment 

en el mercat dels EUA que és el més avançat) per adaptar aquells aspectes que 
resultin més rendibles (benchmarking continu). 

- Assistir a les principals fires de la Fira de Barcelona, com ara de d’emprenedoria 
(Bizbarcelona), de Màrqueting 2.0, de tecnologia mòbil (Mobile World Congress), de 
geolocalització (GlobalGeo), de comerç online (Ecomretail), gent amb discapacitat 
(Fira de Discapacitat i Ocupació), etc. per conèixer per endavant les noves 
tendències en aquest sector. 

Aquest apartat està desenvolupat més extensivament a l’apartat 11 “Posicionament i 
màrqueting 2.0” i l’apartat 12 “Gestió de l’activitat i relació amb l’usuari”. 

Noves tecnologies 

Quan parlem de noves tecnologies no només es fa referència al hardware, també s’ha de 
considerar el software. Periòdicament, i més a Internet, calen fer sessions d’scouting per tal 
d’estar informats de les noves tecnologies que sorgeixen als mercats i provar noves eines de 
desenvolupament. Per exemple: allotjaments més segurs, noves formes de registres, nous 
sistemes de filtratge d’informació, nous algoritmes de cerca, noves eines de gestió que donin 
visibilitat, investigació i desenvolupament d’aplicacions mòbils, etc. 

6.1.2. Processos Operatius 

Són els processos encarregats d’assolir els objectius de l’empresa. 

El procés bàsic que segueix una web de característiques similars és mirar d’aconseguir que 
els internautes que arribin, passin a ser usuaris registrats i un cop ho siguin, que passin a 
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ser usuaris actius de la plataforma i usuaris premium per passar a generar ingressos a la 
plataforma. Esquemàticament: 

 

 

 

 

 

 

Segons la figura 6. es destaquen 4 processos operatius descrits a continuació. 

Monitorització i Avaluació de la Qualitat i Usabilitat 

L’objectiu de la monitorització de la web, és tenir informació fiable del que succeeix. La seva 
funció és respondre preguntes com “quant de temps passa un usuari a la web?” o “quants 
clics fa i a on?”. També és útil per esbrinar si la navegació és coherent (es troba el que es 
busca) o inclús per saber si la web està caiguda del servidor. 

 

Cercador/creador de continguts 

Monitorització + Avaluació de 
la Qualitat i Usabilitat 

Gestió d’incidències 

Monetització 

Fig 6.3. Evolució de l’usuari a CityHelping i relació amb els Processos Operatius 
Font: Elaboració pròpia  
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A l’apartat 12 mencionat anteriorment també es parla amb més detall sobre la monitorització 
de CityHelping.  

Gestió d’incidències 

La gestió d’incidències es divideix en dues àrees: 

- Servei Tècnic: vetlla pel manteniment i bon funcionament de la infraestructura de la 
plataforma.  

- Atenció a l’usuari: gestiona qualsevol comentari o incidència relativa a un usuari o al 
vincle establert entre dos o més usuaris. 

Les incidències s’aglutinen via telèfon o correu electrònic i són gestionades a través d’un 
software “Gestor d’incidències” 1  que permet manejar la classificació, l’assignació i la 
resolució de les diverses tasques incorporades. La Fig. 6.5 explicita el procés de gestió de 
qualsevol incidència (tècnica o humana): 

                                                
1 Una eina de gestió d'incidències, també coneguda com a Trouble Ticketing, HelpDesk, o, Incident Management, és un 

sistema que permet gestionar els casos d'avaries tècniques o conflictes entre usuaris, guardant tota la informació 
rellevant en referència al cas i seguint un workflow determinat que defineix els estats pels quals passa el cas, els grups 
de tècnics que l'han de tractar, i les notificacions automàtiques o accions automàtiques a realitzar 

Fig 6.4. Esquema de monitorització i implementació de millores 
Font: Elaboració pròpia  
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Fig 6.5. Esquema de la gestió d’una incidència (tècnica o humana) 
Font: Elaboració pròpia  
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Continguts 

Com ja s’ha anat dient, el contingut de la web el creen els usuaris quan pengen les tasques 
que necessiten ser satisfetes. Cal saber doncs per a que la web sigui funcional què s’està 
registrant. Cal establir un llistat de paraules prohibides i el que és més difícil encara mirar 
que el que ha penjat l’usuari realment sigui una tasca i no, per exemple, un anunci propi. 

En cas de que la tasca no resulti publicada s’envia un correu automàtic indicant el motiu i 
una advertència, que, de ser reiterada podria significar la baixa del compte d’usuari. La fase 
Beta de CityHelping no disposarà d’aquest filtre automàtic que s’ha planificat per a futures 
versions. 

Per tal d’actuar internament, els administradors de CityHelping disposaran d’una eina de 
gestió interna (backoffice) que permetrà controlar aquests aspectes mostrats a la figura 6.6. 

 

Fig 6.6. Esquema del filtratge de contingut creat pels usuaris 
Font: Elaboració pròpia  
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Monetització 

A través de tots els recursos que s’implementaran per captar l’atenció de l’usuari i involucrar-
lo econòmicament en la plataforma i en la publicitat, s’estudiarà com traduir aquest tràfic en 
ingressos. Aquest punt s’analitzarà metòdicament a l’apartat 8 “Pla econòmic financer 
(model de negoci).” 

6.1.3. Processos de Suport  

Control de gestió 

Els objectius que es marcarà CityHelping i el control de l’eficiència de cadascun dels 
processos operatius estaran quantificats per indicadors 1  que aportaran visibilitat i 
possibilitaran fixar nous reptes econòmics, operatius, de satisfacció, etc. En la figura 6.8 
s’observa un resum dels principals KPIS que permetran gestionar CityHelping. La descripció 
i el detall es troben en capítols posteriors on s’aprofundirà en la raó de ser i la seva 
caracterització matemàtica. 

A través de diferents canals (eines de monitoratge de Google, backoffice, eines 
estadístiques de les xarxes socials), s’alimentaran els paràmetres que caracteritzen els 
KPI’s per tal de calcular-los periòdicament i poder fer un seguiment. Segons els objectius 
definits a cada període, s’establirà l’èxit o la necessitat de millora de cada KPI. El 
procediment que se seguirà està il!lustrat a la figura. 6.9. 
  

                                                
1 També anomenats en anglès KPI, (Key Performance Indicators), o Indicadors Clau d'Acompliment, que mesuren 

el nivell de l'acompliment d'un procés, enfocant-se en el "com" i indicant el rendiment dels processos, de manera 
que es pugui assolir l'objectiu fixat. 
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Fig 6.8. Tipologia i definició dels principals indicadors 
Font: Elaboració pròpia  
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Administració i finances 

Processos administratius que inclouen la gestió d’altes i baixes, nòmines, arxiu i relació amb 
les administracions públiques. 

Gestió de Recursos Humans 

Al l’apartat 7 “Pla d’organització i RRHH” s’explicita la operativa de com funcionen les 
principals tasques de recursos humans: selecció, formació i aptituds del futur personal i 
col!laboradors a CityHelping. 

6.2. Estratègia i pla de posta en marxa (Go Live!) 

Tal i com es plantejar al subapartat 3.2. “Abast del projecte”, abans de fer pública la versió 
beta al gran públic, cal un període de transició entre el producte quasi-acabat i la versió 
operativa (beta). Des de setembre de 2011 fins desembre 2011 s’han plantejat una sèrie 
d’accions per corregir imprevistos, descuits i problemes d’usabilitat. Estratègicament, el pla 
de posta de en marxa ha seguit la següent cronologia: 

Fig 6.9. Metodologia de treball amb KPI’s 
Font: Elaboració pròpia  
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1. Revisió ortogràfica (fent ús de les indicacions de www.softcatala.org). 
2. Comprovació interna de les operacions principals de CityHelping: registre, cerca, 

creació d’una tasca, assignació, intercanvi de missatges i puntuació. 
3. Inici del Pla de Màrqueting: 

• Compte enrere a les xarxes socials 
• Penjar vídeo “Com funciona...?” a YouTube / Vimeo. 

4. Habilitar Backoffice. 
5. Passar del servidor local al global i habilitar correu @cityhelping.cat. 

6.3. Estratègia futura  

El projecte de CityHelping contempla reptes posteriors a l’estudi de viabilitat i implementació 
de la plataforma de matching. Progressivament s’han establert accions per créixer i per 
consolidar el concepte geogràfica (Barcelona, altres ciutats) i tecnològicament (mercat 
mòbil). 

El procés consistirà en elaborar diferents versions de CityHelping amb les millores 
inicialment programades  i altres que es considerin oportunes. [Veure Fig. 6.10] 

Nom versió: Beta 1.0 

Període: Gener 2012 – Maig 2012 

Característiques:  

• Totalment gratuïta (període dedicat exclusivament a la generació de tràfic) 
• Inici de la promoció de la web dins de Barcelona (inici de captació de 

l’experiència dels usuaris). 
• Sense barreres de comunicació entre usuaris. 

Nom versió: Beta 1.1 

Període: Maig 2012 – Setembre 2012 

Característiques:  

• Inclusió de la  passarel!la de pagament per percebre els cobraments (Inici 
període de monetització. 

• Implementació dels filtres automàtics per descartar contingut inadequat. 
• Implementació del sistema d’etiquetatge per caracteritzar tasques i millorar la 

cerca. 
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Nom versió: Beta 1.2. 

Període: Octubre 2012 – Desembre 2012 

Característiques:  

• Implementació de les funcionalitats de geolocalització (cerques filtrades segons 
la ubicació de l’usuari). 

• Elaboració i renovació del vídeo promocional a la pàgina d’inici de CityHelping. 
• Implementació del sistema de recomanacions (usuaris poden explicitar la seva 

recomanació a un altre usuari per tal de ser fomentar la transparència i teixir 
confiança). 

• Implementació d’un comptador de temps enrere segons la caducitat de les 
tasques. 

Nom versió: CityHelping Release Candidate (CityHelping RC) 

Període: Any 1 

Característiques:  

• Correcció de tots els bugs de les versions v1.1 i v1.2. 
• Traducció al castellà. 
• Millora de la navegabilitat i implementació de les peticions captades a partir de 

les experiències dels usuaris.  
• Implementació de la segona passarel!la de pagament (permet fer pagaments via 

web entre dos usuaris, sense la intermediació de CityHelping) 

Nom versió: CityHelping Release to Manufacturing (CityHelpingRTM) 

Període: Any 2 

Característiques:  

• Traducció a l’anglès. 
• Optimització de les accions de SEO. 
• Versió definitiva preparada per a ésser exportada a altres països i per ésser 

portada a smartphone via aplicació mòbil. 

Nom aplicació: CityHelping Mobile App. 

Període: Any 2 
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Característiques:  

• Estrena de l’aplicació mòbil i coexistència dels dos canals d’accés a CityHelping 
(garantir la supervivència tecnològica dels dos). 

Nom aplicació: CityHelping 3.0 

Període: Any 3 

Característiques:  

• Obertura d’altres plataformes online amb filials temàtiques (creació d’una entitat 
matriu anomenada CityProjects). 

• Incorporació d’un sistema d’autenticitat tipus Verisign. 
• Rebuilding de la web (millora de la identitat corporativa, actualització a l’estat de 

l’art a nivell d’usabilitat i programació, etc.). 

 

 

 

 

Fig 6.10. Versions planificades de CityHelping (2011-2015) 
Font: Elaboració pròpia  
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7. Pla d’organització i RRHH  

 

7.1. Descripció de funcions 

L’organigrama de CityHelping, s’anirà modificant conforme augmenti el nombre de visites, 
ingressos i el nombre de millores a fer. Durant els primers anys no es contractarà a cap 
persona en plantilla, tot i que moltes empreses nascudes a Internet solen néixer a partir de 
professionals del sector. Donat que no és el cas, durant els primers anys de vida de 
CityHelping s’apostarà per una clara externalització dels serveis necessaris per poder fer 
créixer la web i els autors d’aquest projecte prendran funcions de gestió de la mateixa. 

No obstant s’han previst una sèrie de càrrecs amb les seves funcionalitats que configuraran 
una primera plantilla de personal contractat a partir de l’any 2 (Gener 2014) i endavant. 

-Durant el 2011 fins al maig del 2012: 

En el període de gestació de la web i posterior llançament de la fase beta 1.0 (inici de la 
generació de tràfic), ha estat necessari crear una distribució de les tasques a desenvolupar 
entre l’equip de CityHelping i l’equip de Programadors que han donat suport. 
Cronològicament, l’execució principal de cada tasca ha estat repartida de la següent 
manera: 

 

1. Estructura de la bases de dades  Equip de CityHelping 

2. Constitució de l’equip de treball  Equip de CityHelping + Equip de Programadors 

3. Eines per a l’equip  Equip de CityHelping + Equip de Programadors 

4. Definició dels requeriments  Equip de CityHelping + Equip de Programadors 

5. Definició del calendari  Equip de CityHelping + Equip de Programadors 

organigrama, APTITUDS, socis, funcions, recursos humans, MISSIÓ 
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6. Pas a disseny.  Equip de CityHelping 

7. Pas a maquetació. Seguiment i aprovació  Equip de Programadors 

8. Pas a programació.  Equip de Programadors 

9. Testeig de les funcionalitats  Equip de CityHelping + Equip de Programadors 

10. Inserció de continguts  Equip de CityHelping 

11. Document de manteniment  Equip de CityHelping + Equip de Programadors 

12.Estrena (Go-Live) Equip de CityHelping 

-A partir de maig del 2012 (amb l’inici de la monetització) 

Socis Fundadors 

Missió 

• Fer que CityHelping sigui una web coneguda a Barcelona. 
• Preparar el terreny per a una futura aplicació mòbil. 
• Iniciar el procediment de monetització. 
• Iniciar traducció. 
• Assessoraments diversos. 

Funcions 

• Planificació estratègica a curt i llarg termini. 
• Contractació de serveis externs (promoció, millores web, etc.) 
• Gestió d’incidències de la web. 
• Atenció al client 

-A partir de l’any 2 (Gener 2014), com ja s’ha comentat, es té intenció de contractar personal 
ja que així es podran desenvolupar més i millors funcions dins de l’empresa que inclourien 
departaments específics com Atenció al client, Màrqueting, Desenvolupament de Negoci, 
Disseny, Usabilitat i Operacions i finances. 

 

Fig 7.1. Distribució de les tasques a realitzar durant ela creació i els inicis de CityHelping.cat 
Font: Elaboració pròpia  
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Màrqueting 

 Missió 

• Aplicació de les tècniques de mercat. 

 Funcions 

• Establir Preus. 
• Millorar els productes (Quotes, CityWords...) i establir nous productes. 
• Fomentar els canals de promoció i obrir-ne de nous. 

 Competències 

• Persona formada en l’àrea màrqueting 

Atenció al client 

Missió 

• Realitzar les tasques d’atenció al client. 
• Realitzar tasques de Community Manager. 

 Funcions 

• Gestió de reclamacions de pagaments. 
• Resoldre conflictes entre usuaris en la mesura del possible. 

 Competències 

• Persona comunicativa i que sàpiga donar un bon tracte. 
• Resolutiva. 

Desenvolupament de negoci i operacions 

Missió 

• Portar a terme la estratègia de la empresa. 
• Coordinar i organitzar el dia a dia de l’empresa. 

 Funcions 

• Detectar noves oportunitats. 
• Creació de necessitats. 
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• Detectar sinergies. 
• Investigar segments inexplorats. 

 Competències 

• Pensament lateral i encarat a futur. 

Disseny i UX 

Missió 

• Millorar la usabilitat de la web i la seva seguretat. 
• Aportar noves funcionalitats i eines de gestió per al lloc web. 

 Funcions 

• Monitoritzar la navegació que es produeix al lloc web. 
• Identificar oportunitats de millora. 
• Plantejar solucions de navegabilitat. 
• Identificar vulnerabilitats. 

 Competències 

• Expert en usabilitat i navegabilitat web. 
• Coneixements en disseny gràfic. 
• Coneixements en programació web. 

Comptabilitat i Finances 

Missió 

• Dur el control dels compte de l’empresa. 

 Funcions 

• Gestionar els comptes i finances de l’empresa optimitzant els recursos de 
l’empresa. 

• Mantenir negociacions amb entitats financeres. 

 Competències 

• Coneixements de comptabilitat, matemàtica financera, legislació mercantil i 
fiscal i anàlisi d’inversions. 
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• Habilitat en negociació. 
• Visió estratègica i de negoci. 

Mòbil 

Donada que es té la intenció d’entrar en el mercat mòbil d’aplicacions (Gener 2014), es creu 
oportú crear una divisió específica dins de l’empresa. Dins de la divisió mòbil l’estructura 
serà la mateixa, caldrien posicions per a màrqueting, atenció al client, operacions, disseny i 
UX i comptabilitat. El vincle entre la versió mòbil i la web serà una base de dades comuna 
que comparteixi usuaris i tasques. 

 Missió 

• Entrar en el mercat mòbil i posicionar-se com a la primera aplicació a 
Espanya capaç de mostrar tasques posicionades sobre plànol i segons la 
localització de l’usuari. 

7.2. Estructura organitzativa 

Com s’ha comentat anteriorment l’estructura de CityHelping és molt petita i com a tal es 
presenta de la següent manera: 

 

 

 

El fet que s’hagin considerat fins a 6 posicions no significa que hagin d’haver 6 persones, de 
fet es considera que els socis fundadors poden desenvolupar les funcions de Direcció, 
Desenvolupament de Negoci, Operacions i Màrqueting, una persona contractada serà 
l’encarregada de l’Atenció al Client, una altra de Disseny i UX i una tercera de les Finances. 
En qualsevol cas aquest esquema es veuria afectat per la càrrega de treball que es generés 
a partir del 2014. 

Direcció 

Màrqueting Atenció al client Dev. de negoci 
i Operacions 

Disseny i 
Usabilitat 

Comptabilitat i 
Finances 

Fig 7.2. Estructura organitzativa de l’equip humà de CityHelping.cat (maig del 2012) 
Font: Elaboració pròpia  
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8. Pla econòmic i financer 

 

8.1. Introducció 

Són diverses les alternatives que es poden plantejar al model de negoci que es vol 
implementar. Depenent del resultats i funcionament de la web es poden afegir o treure fonts 
d’ingressos que modifiquin el model.  Altres plantejaments que s’explicaran a continuació 
implicarien modificar la naturalesa de l’empresa i alhora replantejar la mecànica de la web.  

8.1.1. Model de negoci actual 

El model de negoci actual pel que s’ha optat minimitza la responsabilitat dels gestors de la 
web. Això és així ja que en cas de que dos usuaris tinguin una incidència (algú que no paga, 
o la tasca no es realitza com cal, etc.) el problema recau sobre l’usuari creador de la tasca o 
el que ha decidit realitzar-la. Es pot dir que el usuaris actuen pel seu propi risc i de fet això 
és el gran punt feble de CityHelping, la desconfiança que això genera. 

 

Fluxos de caixa, despeses, compte de resultats, balanç de situació, principi de 
meritació, finançament, ingrés vS. cobrament, despeses, pressupost, 

MODEL DE NEGOCI, alternatives, ROI, VAN, TIR, rendibilitat, KPI’s 
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Les alternatives que s’han descartat per diversos motius són: 

8.1.2. Alternativa A: Model amb contractació de personal 

Per tal de maximitzar la confiança de la pàgina web, s’hauria de contractar personal que 
realitzés les petites tasques que són penjades a CityHelping de manera que únicament els 
usuaris registrats poguessin penjar tasques però no fer-les. Passaria a ser una web 
restringida, però per contrapartida es podria garantir la qualitat del servei. Donat que el 
usuaris poden demanar qualsevol tasca, l’empresa hauria de valorar el preu que està 
disposat a pagar l’usuari i fer-ne una contraoferta, que en cas de ser acceptada el personal 

Fig 8.1 Esquematització del model de negoci actual. 
Font: Elaboració pròpia 
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fix de CityHelping passaria a realitzar. CityHelping seria una empresa de petits encàrrecs 
online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3. Alternativa B: Model Híbrid 

Segons el model anterior, es podria optar per un camí entremig que seria deixar el sistema 
obert però oferir la possibilitat de realitzar entrevistes al usuaris millor reputats a l’hora de fer 
encàrrecs i donar’ls-hi un estatus diferent. Es podria parlar de CityHelpers acreditats. Això 
per altra banda comportaria que en cas d’incidència entre usuaris, CityHelping hauria de 
respondre amb garanties quan hi hagués un usuari d’aquest tipus involucrat. 

 

 

Fig 8.2. Esquematització de model de negoci amb contractació de personal 
Font: Elaboració pròpia 
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8.1.4. Justificació de la tria del model de negoci 

Segons un estudi1 d’IESE, són diverses les causes que dificulten les relacions del mercat 
laboral espanyol: 

                                                
1 Publicació “Comentarios de Coyuntura econòmica” número 4 del IESE Business School 

Fig 8.3. Esquematització de model híbrid 
Font: Elaboració pròpia 
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a) Costos laborals excessius 

La primera raó que fa que les relacions laborals a Espanya sigui complicada és perquè el 
cost d’acomiadament és molt elevat. Portat a les últimes conseqüències, en una economia 
en que l’acomiadament fos lliure, la contractació també ho seria. En aquesta economia hi 
hauria més rotació laboral.  

b) Mercat laboral dual 

La segona raó que dificulta la formació de relacions laborals són les modalitats de 
contractació amb indemnitzacions per acomiadament molt diferents. Són els contractes 
temporals i els indefinits. Aquestes modalitats creen dos tipus de treballadors, els precaris i 
els blindats. Per una banda un contracte temporal no incentiva  la relació laboral  perquè 
caducarà tard o d’hora i per altra banda el contracte indefinit fa que l’empleat no abandoni el 
seu lloc de treball per la indemnització. La solució proposada és un únic contracte  indefinit 
amb un cost per acomiadament creixent i limitat.  

c) Negociació col!lectiva massa rígida 

El fet d’haver de complir amb obligatorietat els convenis col!lectius sectorials, autonòmics i 
provincials fa que les relacions laborals siguin massa rígides i impedeixen que les empreses 
adaptin els seus costos laborals a les necessitats de conjuntura o als canvis estructurals en 
sectors. La solució proposada és que les empreses de menys de 10 treballadors estiguessin 
exemptes d’aplicar conveni algun. En cas de no haver acord entre les parts seria la 
legislació laboral general qui ho regularia. 

d) Quota mínima a la seguretat social 

Els autònoms espanyols estan obligats a cotitzar un mínim de 209 euros mensuals a la 
Seguretat Social, tinguin o no activitat. I el mateixa passa amb els empleats a temps parcial. 
Això fa que per exemple si el propietari d’un bar vol contractar un cambrer els dissabtes de 8 
a 1 de la nit a raó de 10 euros la hora (200# al mes), hagi de pagar una quota a la Seguretat 
Social de més d’un 100% fent que el cost total del contracte passi dels 400 euros. I per altra 
banda al cambrer tampoc l’interessa fer-se autònom. Per evitar aquest fet caldria que si no 
es genera activitat, no s’hagi de pagar a la Seguretat Social i suprimir la cotització mínima de 
mode que la quantitat fos proporcional a la nòmina. 

e) Judicialització  de les relacions laborals 

Espanya és dels pocs països europeus en que els jutjats de lo social adopten els principis 
de in dubio pro operario. Això fa que moltes relacions laborals tot i haver complert amb les 
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indemnitzacions corresponents acabin als jutjats. I això desincentiva la creació de llocs de 
treball. 

Tal i com s’ha vist, les alternatives B i C impliquen contractació de personal, això fa que en 
un primer moment quedin descartades pels motius que s’acaben d’exposar. 

Reprenent el model de negoci seleccionat, a continuació s’analitzarà la inversió inicial feta i 
l’activitat econòmica a curt termini (primer any després del llançament de la fase beta) i a 
llarg termini (fins els cinc anys posteriors). 

8.2. Previsió de visites 

Segons el nombre d’usuaris teòric que podrà abastar CityHelping (veure subapartat 5.2  
“Segmentació del mercat”), s’establirà la següent previsió de visites [Veure Fig. 8.5]. 
Aquesta està feta per 5 anys vista (1 any de versió beta Any 0 + 4 anys de versió definitiva 
Anys 1,2,3,4). 

 

Per realitzar tots els càlculs econòmics i desenvolupar els diferents informes financers s’ha 
utilitzat el total de visites (sumant les visites de les dues ciutat a partir de l’Any 1, tan se val la 
procedència de l’usuari), ja que l’expansió territorial només implica la possibilitat de captar 
més usuaris. 

La variable t representa el període de treball, en aquest cas les unitats temporals són 
mesos, així que: 

t=0, Gener de 2012 

t=1, Febrer de 2012 

t=12, Desembre de 2012 

Fig 8.5. Previsió de visites a cinc anys vista tant a Barcelona com a Madrid 
Font: Elaboració pròpia  
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t=13, Gener de 2013 

t=25, Gener de 2014, 

i així successivament. 

La informació captada en funció del temps respondrà a les següents magnituds: 

Visites noves (t): nombre d’usuaris que visiten per primer cop la pàgina en el període t. 

Registres nous (t): nombre d’usuaris nous que es registren a la pàgina en el període t. 

Registres acumulats (t): nombre total d’usuaris registrats fins al període t. 

Quotes noves (t): nombre d’usuaris registrats que paguen quota en el període t. 

Quotes acumulades (t): nombre total d’usuaris registrats que paguen quotes al període t. 

Abandonament quotes (t): nombre d’usuaris registrats que abandonen el pagament de les 
quotes en el període t. 

Destacats (t): nombre d’usuaris registrats que paguen per anunci destacat en el període t. 

CityWords (t): nombre d’usuaris registrats que paguen el servei de CityWords el període t. 

CityWords acumulats (t): nombre total d’usuaris registrats que paguen el servei de 
CityWords fins al període t. 

Abandonament CityWords (t): nombre d’usuaris registrats que abandonen el servei de 
CityWords en el període t. 

Publicació ràpida (t): nombre d’usuaris registrats que contracten el servei de publicació 
ràpida en el període t. 

8.3. KPI’s de monitoratge 

P-Registre 

Mesura el % de conversió d’un usuari nou visitant a un usuari registrat: 

P-Registre = !"#$%&'"%!!"#$!!!!"#"$%#!!"#$%!!!!  
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P-Quota 

Mesura el % de conversió d’un usuari registrat a un usuari que contracta una quota. Aquest 
paràmetre és la combinació de dos efectes: se suma el fet que un usuari free (tan sols 
registrat) esdevingui Premium, més el fet que l’usuari registrant pot ser de diferent 
naturalesa: o bé “creador de tasques” o bé "absorbidor de tasques”. 

P-Quota = !"#$%&!!"#$%!!!!"#$%&'"%!!"#$!!! = !"#$%&!!"#$%!!!
!"#"$%#!!"#$%!!!!!!!!!"#$%&'" 

 

P-Abandonament_Quotes 

Mesura el % de conversió d’usuaris registrats que deixen d’utilitzar els avantatges del 
pagament de quotes.  

P-Abandonament_quotes = !"#$%&$#'($)!!"#$!"!!!!"#$%&!!"#$#%!&'(!!! ! ! !"#$%&$#'($)!!"#$%&!!!
!"#$%&!!!"#$#%!&'( !!! !!!"#$%&!!"#$%!!! 

 

P-Destacats 

Mesura el % de conversió d’un usuari registrat a un usuari que contracta el servei de 
destacar una tasca. 

P-Destacats = !"#$%&%$#!!!
!"#$%&'"%!!"#$#%!&'!!! ! !

!"#$%&%$#!!!
!"#$%&'"%!!"#$#%!&' !!! !!!!"#$%&'"%!!"#$!!! 

 

P-CityWords 

Mesura el % de conversió d’un usuari registrat a un usuari que contracta el servei 
CityWords. 

P-CityWords = !"#$%&'()!!!
!"#$%&'"%!!"#$!!! ! !

!"#$%&'()!!!
!"#"$%#!!"#$%!!!!!!!!!"#$%&'" 

 

P-Abandonament_CityWords 

Mesura el % de conversió d’usuaris registrats que deixen d’utilitzar els avantatges del servei 
CityWords.  
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P-Abandonament CityWords = !"#$%&$#'($)!!"#$%&'()!!!!
!"#$%&'()!!"#$#%!&'!!!! ! ! !"#$%&$#'($)!!"#$%&'()!!!

!"#$%&'()!!"#$#%!&' !!! !!!"#$%&'()!!! 

P-Publicació_ràpida 

Mesura el % de conversió d’un usuari registrat a un usuari que contracta el servei de 
publicació ràpida.  

P-Publicació ràpida = !"#$%&'&%(!!"#$%&!!!!
!"#$%&'"%!!"#$#%!&'!!! ! !

!"#$%&'&%(!!"#$%&!!!!
!"#$%&'"%!!"#$#%!&' !!! !!!!"#$%&'"%!!"#$!!! 

Els valors objectius que s’ha previst per als paràmetres es poden veure a la figura 8.6 així 
com el preu dels serveis  oferts a CityHelping (Quotes, CityWords, Destacats i Publicació 
ràpida). 

S’observa com l’expansió nacional (Any 1) i l’expansió internacional (Any 3) es tradueix en 
un augment dels paràmetres de contractació de serveis. Per altra banda destaca la linealitat 
dels % d’abandonaments, que tot i treballar per minimitzar-lo, sempre hi ha un nombre 
d’usuaris romanent constant i inevitable que renuncien als serveis oferts per CityHelping. 

8.4. Curt termini  

8.4.1. Any 0 

Objectius estratègics  

Aquest període va des del gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2012. Com ja s’ha 
comentat, aquest és l’any del llançament de la versió beta. Anteriorment s’hauran fet proves 
operatives i una simulació pilot amb usuaris reals.  Es dividirà en dues fases: 

Fig 8.6. Evolució dels paràmetres a cinc anys vista 
Font: Elaboració pròpia  
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FASE 1: Gener 2012 – Abril 2012 

No hi ha ingressos. Temps exclusiu per a generar tràfic i transformar els usuaris visitants en 
usuaris registrats per poder gaudir d’una fase beta operativa amb una base de dades 
suficient per iniciar la facturació posterior. 

FASE 2: Maig 2012 – Desembre 2012: 

Inici generació progressiva d’ingressos, que comportarà la creació de l’empresa. 

Els objectius principals de l’Any 0 són: 

- Assolir 1000 visites.  
- Generació dels primers ingressos (FASE 2). 
- Iniciar l'operativa del negoci i provar la seva funcionalitat davant incidències no 

previstes. 
- Manteniment diari de la web i implementació de les primeres millores. 
- Promoció de la web segons l’estipulat al Pla de Màrqueting. 

Els objectius secundaris de l’Any 0 són: 

- Iniciar l’anàlisi del mercat per a una futura expansió en una ciutat dins l’àmbit 
nacional (despeses de l’estudi de viabilitat valorades en 3.500,00 #). 

- Iniciar accions de posicionament a buscadors. 
- Degut a la creació de CityHelping S.L (Fase II) caldrà consolidar un assessorament 

legal que s’externalitzarà per un valor de 250 #.  

Facturació i despeses 

Des del dia 0 fins a finals de desembre de 2012, s’espera rebre 1000 visites i convertir-ne 
144 en usuaris registrats. En aquest període se suposa una tassa d’abandonament 0. 

Al maig de 2012 s’iniciarà la captació d’ingressos per quotes, obtenint 219,56 # a finals 
d’any. Al juny de 2012 es generaran ingressos per destacar tasques (micropagaments per 
valor de 113,40 # a finals de l’Any 0). Amb l’aparició dels primers ingressos, es crearà 
paral!lelament l’empresa CityHelping S.L. Al juliol s’estrenarà l’ingrés de CityWords (67,50 # 
generats) i a l’agost l’ingrés per publicació ràpida de tasques (106,80 # generats). 

Des de l’inici es contemplarà un servei mínim de manteniment intern de la web per un valor 
de 50,00 #/mes. També a partir del maig (Fase II) es contempla una despesa en concepte 
d’assessorament legal per valor de 250 #. 
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Totes les incidències s’hauran estat reportant des del primer dia, així com detectant 
possibles millores. Al mes de maig i novembre s’injectaran canvis notoris a la web de cara 
als usuaris, generant així la versió Beta 1.1 i la versió Beta 1.2. respectivament. Això 
representarà una despesa en externalització de millores de 500,00 # al maig (que inclourà la 
incorporació d’una de les passarel!les de pagament1) i de 1.500,00 # al novembre (que 
inclourà funcionalitats de geolocalització i un nou vídeo promocional). 

La despesa anual en publicitat assolirà els 20.000,00 #. Finalment es destinarà una despesa 
de 70,00 # pel hosting de la web.  

Inversió inicial 

A l’Any 0, la suma total de despeses per iniciar l’activitat és de 3.068 # i es pot veure 

desglossada a la figura. 8.7: 

- Despeses de constitució (IVA inclòs), 944 #. 

- Altres despeses jurídiques i notarials (IVA inclòs), 800 #. 

- Suport en la creació de la web CityHelping Beta 1.0, 1.180 #. 

- Concepció i redacció del pla d’empresa, 0 #. (Autorealització) 

 
!"#$%&'()'"'*'+, -+&$)'./0&+1,$)234 !56)789)234 :0;+,)234

!"#$"#"#%&"%'()#*+*,'+- .// 011 211
34*5"#%&"#$"#"#%6,57&+8,"#%+%)(*95+94# .// 011 211

:,$(5*%")%49%'5"9'+-%&"%49%;"<%=+*>?"4$+)@%A"*9%B0C/ 0C/// 0./ 0C0./
D49%&E"F$5"#9 / / /

:<:6= GCH// 1H. >?@A8

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 La primera passarel!la de pagament (la implementada amb la versió Beta 1.1) serveix per vincular el compte 

de CityHelping S.L amb pagament via PayPal que efectuaran els usuaris. La segona passarel.la de pagament 
s’implementarà l’any 1.  

Fig 8.7. Inversió incial 
Font: Elaboració pròpia  
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Pressupost de tresoreria 

El pressupost de tresoreria contemplarà les entrades i sortides de diners a l’empresa durant 

l’Any 0. El desfasament entre els cobraments i els pagaments podrà provocar excés o 

manca de liquiditat, situació la qual s’haurà de resoldre mitjançant finançament extern. 

Paral!lelament pot esdevenir-se el contrari, que l’empresa es trobi en una situació transitòria 

d’excés de liquiditat. En aquest cas, una de les utilitats del pressupost de tresoreria serà 

col!locar aquests excedents en inversions temporals per donin una rendibilitat. Tal i com 

mostra el detall de la figura 8.8:  

 

Per elaborar el pressupost de tresoreria s’ha considerat una periodicitat mensual, els 

cobraments i els pagaments han estat al comptat, excepte la despesa d’externalització de 

les millores de la web, pagat a 30 dies.  

 

Gràcies a l’aportació dels 35.000 # com a recursos propis, es pot absorbir la manca de líquid 

que s’hauria requerit.  

 

Fig 8.8. Pressupost de tresoreria de l’Any 0 
Font: Elaboració pròpia  
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Compte de pèrdues i guanys 

Els resultats obtinguts a l’Any 0 a CityHelping queden resumits a la Fig. 8.9: 

  

8.5. Llarg termini 

8.5.1. Any 1 

Objectius estratègics  

Aquest període va des del gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2013. 

Fig 8.9. Compte de pèrdues i guanys de l’Any 0 
Font: Elaboració pròpia  
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Els objectius principals de l’Any 1 són: 

- Estrenar CityHelping a una altra ciutat d’àmbit nacional mitjançant publicitat 
específica en base a l’estudi de mercat realitzat a l’Any 0. Cost de l’operació per 
valor de 3.000 # + 500 # de traducció del lloc web (utilitzant l’extensió .com). 

- Augmentar la base de dades d'usuaris registrats fins als 2.304 usuaris a finals de 
any.  

- La gestió de les incidències es realitzarà a través d’un Call Center subcontractat per 
un valor de 300 # mensuals.  

Els objectius secundaris de l’Any 1 són: 

- Llançament de la versió RC (Release Candidate). 
- Iniciar l’anàlisi de l’estat de l'art de les aplicacions mòbils sobre mercats inversos 

online (veure apartat de Benchmarking).  Analitzar les perspectives d’èxit i en cas 
que s’escaigui, desenvolupar la versió de CityHelping Mobile App per iOS i 
Android. Aquest estudi tecnològic s’externalitzarà per valor de 10.000 # a l’Any 1 
(pagament de la primera part de la despesa). 

- Gestionar de manera eficient el repte tècnic i de gestió conseqüència de l'augment 
d’usuaris registrats i increment dels ingressos. 

Facturació i despeses 

A l’Any 1 s’espera posicionar CityHelping com una web de referència dins del mercat del 
microworking entre persones. Aquesta acció es durà a terme a través de les accions 
definides a l’apartat 5 per valor de 35.000 # invertits en tasques publicitat (més 5.000 # 
extres en Google Adwords) i 1.440 # en SEO. Tot plegat amb la intenció de captar nous 
usuaris i d’apostar per una ambiciosa política expansiva. 

A nivell de facturació es pretén asssolir els  # anuals a través de les fonts d’ingressos dels 
usuaris premium. Això és mitjançant les quotes, les tasques destacades, CityWords i els 
micropagaments per publicació ràpida. 

L’Any 1 serà un any de molts canvis i reptes per la web. Per aquest motiu, s’hauran 
seleccionat els principals bugs1 (prioritzant-los segons l’impacte que tindrà la seva millora) i 
es generarà la versió candidata a definitiva (Release Candidate, RC). Per això es destinarà 
una partida de 8.000 #.  

                                                
1 Defecte de programari (bug en anglès), és el resultat d'un error o deficiència durant el procés de creació de 

programes d'ordinador o computadora (programari). Aquest error pot presentar a qualsevol de les etapes del 
cicle de vida del programari encara que els més evidents es donen en l'etapa de desenvolupament i 
programació. Els errors poden succeir en qualsevol etapa de la creació de programari. 
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Ja que CityHelping passa a ser una empresa en aquest període, s’augmenta la partida de 
“Provisions per a despeses extraordinàries” fins als 3.000 #. 

Per altra banda, es potenciarà la bidireccionalitat de les relacions CityHelping-usuari a través 
de la comunitat CityHelping a través de les xarxes socials. 

8.5.2. Any 2 

Objectiu Estratègics 

Aquest període va des del gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2014. 

Els objectius principals de l’Any 2 són: 

- Llançament de CityHelping Mobile App en el mercat nacional.  
- Consolidació de la web en el mercat nacional. 
- Llançament de la versió RTM (Release to Manufacturing). 

Els objectius secundaris de l’Any 2 són: 

- Iniciar l’anàlisi del mercat per a una futura expansió internacional (despeses de 
l’estudi de viabilitat valorades en 1.500 #). 

- Augmentar la base de dades d'usuaris registrats fins als 6.252 usuaris a finals de 
any.  

- Mantenir les funcionalitats disposades a CityHelping. 

Facturació i despeses 

Per assolir un desplegament exitós de la CityHelping Mobile App es destinarà la segona part 
de la partida (10.000 #) en concepte d’implementació de l’aplicació. 

A principis d’any d’aquest període s’haurà afinat la versió candidata a definitiva de la web i 
es generarà la versió de disponibilitat general (també anomenada "daurada" o Release to 
Manufacturing, RTM1) de CityHelping (la seva versió final). Serà gairebé idèntica a la versió 
candidata final, amb només correccions d'últim moment. L’objectiu és que aquesta versió 
sigui molt estable i relativament lliure d'errors amb una qualitat adequada per a una 
distribució àmplia i usada per usuaris finals i sobretot que generi la suficient confiança com 
perquè els usuaris apostin per extrapolar el concepte i utilitzar-lo en versió mòbil.  

                                                
1 Microsoft i altres empreses usen el terme “Release to manufacturing” (RTM) per referir-se a aquesta versió (per 

a productes comercials com Windows 7, com "Build 7600 is the Windows 7 RTM release"), i “Release to Web” 
(RTW) per a productes lliurement descarregables. 
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Per altra banda, s’iniciarà l’estudi de viabilitat per a una expansió internacional, així com es 
procedirà a traduir la web a altres idiomes.  

8.5.3. Any 3 

Objectiu Estratègics 

Aquest període va des del gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2015. 

Els objectius principals de l’Any 3 són:  

- Expansió internacional (cost estimat de l’acció 6.000 #) 
- Rebuilding general de tot el lloc web. Implementació global dels canvis estimada en 

25.000 #.  

Els objectius secundaris de l’Any 3 són: 

- Fidelització del usuaris registrats. 

Facturació i despeses 

En aquest període culmina el procés d’expansió territorial, obrint i traduint CityHelping per 
estar operatiu en una ciutat europea. 

Per altra banda, havent acumulat coneixement i inputs de millora per part dels usuaris durant 
els 3 anys de vigència de CityHelping, es procedirà a implementar el rebuilding integral de la 
plataforma (acció calculada en 25.000 #). D’aquesta manera s’obtindrà una web 
consolidada, estable i funcional a tots els nivells de manera que sigui eficient durant els 
següents períodes futurs. 

Per altra banda, es prendrà consciència en la fidelització dels usuaris ja registrats. El valor 
de mantenir un client es deu fonamentalment a que té costos inferiors als derivats de 
guanyar un nou client. El foment de mantenir bones relacions amb els usuaris ja registrats 
serà per tant una bona inversió. 

8.5.4. Any 4 

Objectiu Estratègics 

Aquest període va des del gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2016. 

Els objectius principals de l’Any 4 són: 

- Aprofitar el coneixement obtingut per obrir noves vies de negocis.  
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Els objectius secundaris de l’Any 4 són: 

- Assolir els 68.640 usuaris registrats. 

Facturació i despeses 

S’espera arribar a finals d’aquest període amb una previsió de 335.000 de visites a finals 
d’any i una base de dades amb 68.640 usuaris registrats. S’espera ingressar 814.163 # que 
quedaran repartits a finals de l’exercici segons indica la figura 8.10: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8.10. Distribució dels ingressos a finals de la previsió a quatre anys vista 
Font: Elaboració pròpia  
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8.6. Resum Compte d’Explotació de tots els anys  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8.11. Compte d’explotació dels cinc primers anys 
Font: Elaboració pròpia  
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8.7. Finançament  

L'empresa necessita 60.000 # per finançar els primers dos primers anys (2012 i 2013). 
Aquest s’obtindran mitjançant dos camins: 

- 35.000 # de capital propi invertit. Aquesta quantitat s’obtindrà d’estalvis personals a parts 
iguals entre els autors del projecte. Servirà per cobrir les necessitats de líquid durant l’Any 0. 
Tal i com es va veure al pressupost de tresoreria, hi ha un dèficit de -29.012,74 que cal 
cobrir.  

- 25.000 # a través d’un préstec bancari. Els detalls del tipus de préstec queden resumits a 
la figura. 

Amb aquesta quantitat de 25.000 # es cobrirà el dèficit de tresoreria previst per l’exercici de 
l’Any 1, -17.610,81#.  

 

 

Fig 8.12. Dades financeres del préstec bancari obtingut 
Font: Elaboració pròpia  
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8.8. Anàlisi de la inversió 

Els tres mètodes més utilitzats per analitzar inversions són: el Pay-Back, el Valor Actual Net 
(VAN) i la Tassa Interna de Rendiment (TIR).  

 

 

 

 

Fig 8.13. Quadre de càlcul dels fons invertits i dels fons generats 
Font: Elaboració pròpia  
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8.9. KPI’s econòmics 

Els principals indicadors per controlar els aspectes econòmics estan caracteritzats per les 
següents expressions: 

Pay-Back 

Període necessari per recuperar la inversió inicial (flux de caixa acumulat esdevé positiu). 

Percentatge de Retorn de la Inversió (ROI) 

ROI = !"#$%&!!"#$%!!"#$"%!"#$%&'!!"!!"#$%&  

Valor Actual Net (VAN)  

VAN = !"#$!!"!!"!"#!!!
!!!!!!

!
!!! ! !! 

 

Taxa Interna de Rendiment (TIR) 

VAN = !!!!
!!!!"#!!

!
!!! ! ! = 0 

 

A partir de l’any 1 i amb la pertinent elaboració de l’informe econòmico-financer “Balanç 
d’Activitat”, s’afegiran dos KPI més que responen a: 

Rendibilitat econòmica 

Rendibilitat econòmica = !"#
!"#$%&'(%!!"# 

Fig 8.14. Quadre resum amb el Valor Actualitzat Net (VAN), la Tassa Interna de Retorn 
(TIR) i el Període de Retorn (Pay-Back) 

Font: Elaboració pròpia  
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Rendibilitat financera 

Rendibilitat financera = !"##!"#$% 

 

Per a més informació consultar l’ANNEX G “INFORMES ECONÒMICO-FINANCERS”. 
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9. Disseny de la pàgina web 

 

Aquesta és la primera secció dedicada purament a la pàgina web, a les explicacions i als 
factors claus en el procés de creació de la web. Tratactant-se d’una empresa basada en 
proporcionar un servei a internet, queda bastant clar la importància que prendrà el disseny 
de CityHelping.cat  

9.1. Creació de la identitat corporativa 

9.1.1. Colors 

El color és bàsic dins del desenvolupament d’un lloc web. Els colors provoquen sensacions, 
ajuden a definir la identitat de la web i destaquen elements per sobre d’altres.  

Els 8 colors elementals corresponen a les 8 possibilitats extremes de percepció de la vista i 
signifiquen:  

- Groc: Optimisme i joventut. Utilitzat per capturar l’atenció. 
- Taronja: Agressivitat. Emprat per a cridar cap a una acció i per cridar l’atenció. 
- Vermell: Energia. Augmenta el ritme cardíac i crea urgència. Vist a les rebaixes i 

referències al menjar. 
- Rosa: Romàntic i femení. Emprat per a productes i serveis per a dones i noies. 
- Blau: Confiança i seguretat. L’usen els bancs i els negocis. 
- Porpra: Calma. Emprat a bellesa i per productes anti-aging. 
- Verd: Riquesa i esperança. És el color més fàcil de processar i l’empren webs 

d’entreteniment. 
- Negre: Poderós i elegant. Sofisticat i luxuriós. 

 

Logotip, identitat corporativa, COLORS, mapa web, USABILITAT, 
Wireframes, disseny funcional, FLUX, tipografia, pàgina d’inici 
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Els colors no obstant, s’usen en combinacions i també afecten a l’estat d’ànim de les 
persones. Per exemple en els restaurants és molt comú que s'utilitzi decoració de color 
taronja ja que obre la gana, en els hospitals s'usen colors neutres per donar tranquil!litat als 
pacients, i per les entrevistes de treball és recomanable portar roba de colors foscos, ja que 
fa l'efecte de ser una persona responsable i dedicada. 

- Colors anàlegs: s'utilitzen de manera 
adjunta i produeixen una sensació 
d'harmonia. Estan molt propers dins del 
cercle cromàtic. 
 

- Colors complementaris: quan són 
usats produeixen un efecte 
d'agressivitat, provocat pel màxim 
contrast en utilitzar-los junts. Es troben 
en posicions oposades dins del cercle. 
 

- Colors monocromàtics: Al utilitzar-los 
produeixen una sensació d'unitat i 
estabilitat i es poden usar amb diferent 
intensitat (més clar o més fosc) això 
dependrà de la llum. Són aquells que 
es troben aïllats, sense presència 
d’altres colors. 
 

9.1.2. Logotip 

Un logotip és un element gràfic que identifica a una persona, empresa o producte. Els 
logotips solen incloure símbols, normalment lingüístics, associats a qui representen. 

Un bon logotip cal que sigui: 
- Llegible i identificatiu. 
- Senzill. 
- Fàcil de reconèixer. 
- Fàcil de recordar. 
- Coherent. 

Per al logotip de CityHelping s’ha apostat per la fórmula clàssica de mantenir el nom de la 
web afegint-hi un petit símbol que té la seva explicació més endavant. 

El logotip de CityHelping és el següent: 

Fig 9.1. Cercle cromàtic 
Font: Wikipedia  
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Per què aquest nom?  

Per a respondre a aquesta pregunta s’ha de pensar en què es vol transmetre. 

Com ja s’ha comentat, el servei que s’ofereix a CityHelping és posar en contacte dos tipus 
de persones. Aquest primer contacte que es produeix a Internet pot tenir la seva aplicació al 
mon real, en un entorn local i pròxim, en aquest cas la ciutat. És per això que s’inclou la part 
city. S’aposta per la força del veïnat. 

Hi ha una segona part help, que forma part del nom amb la intenció de mostrar la vessant 
positiva del servei ofert. Quan es realitza un servei per a una altra persona el que es fa és 
proporcionar una ajuda, aspecte important que s’ha volgut tenir present. 

S’ha afegit el sufix –ing amb la intenció de proporcionar dinamisme i sensació de moviment: 
quelcom s’està produint a la pàgina i cal que no es perdi. Recordar que les tasques tenen 
data de caducitat. 

Totes dues són paraules angleses que transmeten un tarannà moderns i dirigit a gent jove. 

Hi ha una quarta part, la xinxeta, que està basada en els marcadors que utilitza Google 
Maps1. Amb això es dóna a entendre que en algun lloc hi ha feina per fer i la possibilitat de 
guanyar diners reforçant la idea de proximitat i immediatesa. A més la xinxeta fa la funció 
d’exclamació. 

Al conjunt, el color negre proporciona serietat i, tal i com es veurà posteriorment, està en 
consonància amb la capçalera. 

                                                
1 Google Maps és un servei ofert per Google en la que ofereix imatges de mapes, fotografies satèl!lit del món 

sencer, inclús permet el càlcul de rutes. 

Fig 9.2. Logotip de CityHelping  
Font: Elaboració pròpia  
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9.1.3. Tipografies 

La tipografia, és a dir, la font o el format de les lletres que conformen el text, tindrà un 
impacte directe en com la pàgina serà rebuda pels seus lectors. 

Una tipografia enrevessada i poc llegible esgotarà a qui visiti el lloc web, els missatges no 
seran clars i per tant el visitant preferirà sortir del lloc. 

Si bé és cert que no hi ha un mètode establert sobre com triar una tipografia adequada per a 
una web, sí que hi ha certs criteris fonamentals a ser tinguts en compte. 

Llegibilitat de la tipografia 

La llegibilitat és un principi bàsic i necessari quan es va a triar la tipografia per a una pàgina 
web. 

Hi ha dissenyadors que prioritzen una tipografia aparentment més interessant, original o 
complexa sobre tipografies tradicionals. Aquestes primeres tendeixen a tenir dos problemes: 
d'una banda, són poc llegibles doncs estan plenes d'adorns. En aquest sentit demanen un 
major esforç i una major atenció de part del lector. D'altra banda, solen distreure el lector del 
missatge que es tracta de transmetre. 

Fonts tradicionals com Arial, Verdana, o Helvètica són les més utilitzades, justament, perquè 
són fàcilment llegibles. De res serveix que sembli original o intentar que la web es destaqui 
per l'ús de fonts complexes si la informació no es transmet fàcilment. 

A part està, el fet que tipografies poc comuns no es veuran igual en diferents ordinadors. A 
l'ordinador on no estiguin instal!lades, es substituiran automàticament per una tipografia que 
sí disposi el sistema. Si es vols que una tipografia es vegi igual en tots els ordinadors, estigui 
o no instal!lada, s’haurà de fer servir el reemplaçament d'imatges, gens recomanable per la 
sobrecàrrega d'imatges que pot generar en la web. 

Combinacions de tipografies 

Una pàgina web no es fa amb una sola tipografia. Certament es pot però no és el desitjat ni 
el recomanable. 

Generalment s'utilitzen diferents tipografies dins d'un mateix lloc web. Es diferencia amb la 
tipografia i la mida de la mateixa als títols, o capçaleres, del cos del text o de la barra de 
menú, per exemple. 

A causa d'això, és important que es facin combinacions adequades on les fonts utilitzades 
no siguin discordants entre si. 
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L'important en les combinacions és crear un contrast notori però no al punt en què les 
tipografies semblin radicalment diferents. 

El sentit del text 

Per triar una tipografia adequada per al web és indispensable prestar especial atenció al 
sentit del text. És a dir, a qui s'adreça i a nom de qui ho fa. 

Hi ha fonts que tendeixen a associar-se a un contingut seriós mentre que hi ha altres 
associades més a un text lúdic o juvenil. Exemples del primer cas seria la tipografia Times 

New Roman, mentre que per al segon cas podria funcionar una tipografia com Impact. 

Si s'està dissenyant la pàgina web d'una asseguradora o institució financera, per exemple, la 
tipografia a utilitzar serà la que sigui més formal ja que serà més ben rebuda pels qui 
s'interessen en els serveis d'aquest tipus d'empreses. La tipografia no pot estar deslligada 
del text que s'escriu i el context d'aquest. 

En el cas que ens ocupa, les tipografies utilitzades són similars a les tradicionals, però s’ha 
volgut donar un toc de distinció, així que s’ha optat per una combinació de dos tipografies 
anomenades Cabin i Cabourg. 

9.2. Disseny visual 

9.2.1. Primers esbossos: la teoria a tenir en compte  

L’aspecte general de CityHelping es va dissenyar primerament a mà en papers DIN-A4 per a 
cadascuna de les pàgines a generar. Seguidament es va procedir a crear els wireframes1 i  
un cop acordats aquests, s’ha dissenyat l’apartat visual de CityHelping amb el programa 
Photoshop.  

S’han seguit una sèrie de criteris per tal de fer un bon disseny de les pàgines que conformen 
el portal. A continuació els més importants: 

La portada (Home, Landing page o pàgina d’inici) 

És la pàgina més important. Serà el que primer vegin els internautes i per tant ha de causar 
una bona impressió si es pretén que aquests internautes passin a ser usuaris registrats. 

                                                
1. En disseny web un wireframe és una representació esquemàtica d’una pàgina web sense elements 

gràfics que mostrin contingut i comportament de les pàgines. 
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Un bon esquelet es pot apreciar a la figura 9.3 i contempla 9 aspectes clau: 

1. Un bon titular. 
2. Titulars clars i concisos. No han de ser avorrits ni ambigus. Han de portar al 

internauta cap a una mirada més profunda de la web. 
3. Gramàtica impecable. Si es pretén obtenir el registre dels internautes i més endavant 

se’ls demana per serveis Premium no pot haver una escriptura descuidada amb 
errors. 

4. Per tal d’aconseguir confiança és bo aconseguir la opinió de testimonis i mencions a 
la premsa, inclús certificacions de seguretat. 

5. És important que, un cop s’hagi llegit el titular de la pàgina, l’internauta sàpiga què fer 
a continuació. 

6. Cal deixar clar les accions que es vol que passin, els seus botons associats i fer 
servir paraules claus relacionades amb la nostra web. 

7. Facilitat en els links. Masses links que portin a altres llocs poden distreure, la 
simplicitat es clau. 

8. Implementar vídeos i imatges de productes sol tenir un impacte positiu i porten als 
internautes a investigar-hi més. 

9. L’espai vist sense que l’usuari hagi de fer scroll és on han d’anar les parts més 
importants de la web. Mai s’han de posar botons on l’usuari hagi de buscar. 

Fig 9.3. Esquelet d’una bona pàgina d’inici  
Font: blog.kissmetrics.com  
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Resumint: 

- La pàgina d’inici ha de deixar molt clar l'àrea d'activitat a la qual apunta el portal web. 
- Els visitants han de trobar de manera fàcil i intuïtiva aquells aspectes que exerciran 

el poder d'atracció. 
- L’accés a les seccions de navegació habitual s’ha de fer de manera senzilla i sense 

obstacles. 
- El portal web ha de comptar amb diverses formes d’obtenir l’adreça de correu 

electrònic del visitant. 
- Per finalitzar, la informació ha d’estar organitzada de forma neta i transparent, 

comptant amb la qualitat necessària i sense sobrecàrrega. 
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Vistes aquestes indicacions, la pàgina d’inici de CityHelping és la següent: 

 

Fig 9.4. Pàgina d’inici de www.CityHelping.cat  
Font: Elaboració pròpia  
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Com s’aprecia a la figura 9.4, la portada de CityHelping entra pels ulls. S’ha focalitzat en un 
generador d’idees, en un vídeo explicatiu i tot un seguit de tasques reals en les que es 
mostra el preu (en la imatge són de prova). En apartats posteriors s’explica el perquè de 
cadascun d’aquests i altres elements. 

Registres 

Com ha de ser un registre? Podria semblar una pregunta fàcil de respondre però en realitat 
és més complexa. Cal pensar que el registre és la passarel!la per convertir un internauta 
que arriba a la web en un usuari que generi tràfic, contingut i potser diners. La premissa 
bàsica és doncs que el formulari de registre generi el mínim rebuig. 

Són diversos el errors tipificats a l’hora de crear formularis: 

- Haver de realitzar el registre només començar a navegar per accedir a la informació 
més simple. L’usuari ha de poder navegar de forma anònima. 

- No indicar els beneficis de registrar-se. 
- Ocultar el botó de registre. 
- No proporcionar l’oportunitat de registrar-se en moment clau. 
- Sol!licitar massa informació quan ens registrem. 
- No indicar als usuaris l’ús de la seva informació. 
- Utilitzar llenguatge inapropiat. 
- No proporcionar ajuda a l’hora d’emplenar els camps. 
- Posar-hi distractors que facin que el formulari no es completi ja que l’usuari ha fet clic 

en un altre enllaç. 

En apartats posteriors s’explica amb detall com és el formulari de registre de CityHelping. 

Estructuració dels continguts 

L'objectiu principal és aconseguir que l'usuari se senti satisfet després d'haver vist la web, 
tant si li ha dedicat un breu espai de temps com si se l’ha mirat amb calma. Una bona 
estructuració de la informació ha de permetre com a mínim dos tipus de navegació pel 
contingut: 

- Una navegació ràpida i superficial que informi sobre els temes tractats en la web i 
que aconsegueixi transmetre les idees principals. 

- Una navegació en profunditat que informi l'usuari sobre el funcionament i 
mecanismes de la web. 

En el cas que ens ocupa s’ha focalitzat en tres aspectes, mostrar el funcionament, generar 
idees, i mostrar atractiu (tasques amb preus). 
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Regla del 7x3 

Aquesta regla aconsella no presentar més de 7 temes per pantalla i no generar més de 3 
nivells de profunditat (la informació ha d'estar a tres clics màxim de la pantalla principal). 

En el cas de CityHelping, per exemple, es pot enviar una candidatura en dos clicks i crear 
una tasca nova amb un sol. 

9.3. Usabilitat: fer la web pensant en l’usuari 

La usabilitat és un terme que va néixer en l’entorn 
informàtic i s’ha popularitzat en els últims anys amb el 
desenvolupament de la web 2.0. La usabilitat és la facilitat 
d’ús d’un producte o servei. 

Perfil dels usuaris de CityHelping  

Avui dia no es pot pensar en altre cosa que no siguin 
usuaris de la web 2.0 i com a tals: 

- Són més exigents (si no troben res que els 
interessi a primer cop d’ull marxen).  

- No volen dissenyar. Ex: WordPress o Joomla 
(gestors de contingut) i la quantitat de plantilles 
disponibles fan que l’usuari pugui centrar-se en 
els continguts i el missatge, no en el disseny i la 
programació. 

- Volen participar. Se’ls ha de facilitar eines per a 
fer-ho i aquestes han de ser coherents amb 
l’estratègia del lloc web. Cal comptar amb eines 
com: comentaris, compartició, possibilitat de pujar 
arxius, puntuacions, etc. 

La usabilitat d’un producte s’ha d’avaluar constantment 
per a garantir els usuaris satisfets. Avui en dia hi ha eines 
com Google Analytics que permeten obtenir informació 
sobre l’ús que en fan els usuaris de la web per després 
implementar millores en usabilitat. 

 
 Fig 9.5. Esquema 

de funcionament 
Font: Elaboració pròpia  
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Beneficis de la usabilitat 

Els beneficis de la usabilitat entre altres són: 

- Augment del temps de navegació en un lloc web (temps d’exposició al missatge). 
- Reducció dels costos d'aprenentatge. 
- Augment de la taxa de conversió de visitants a clients d'un lloc web. Això és, un 

increment de vendes. 
- Fidelització de visitants. 
- Disminució dels costos d'assistència i ajuda a l'usuari. 
- Optimització dels costos de disseny, redisseny i manteniment. 
- Millora la imatge de marca i el prestigi de la marca, ja que la percepció per part de 

l’usuari és positiva. 
- Millora la qualitat de vida dels usuaris, ja que redueix el seu estrès, incrementa la 

satisfacció i la productivitat. 

Tots aquests beneficis impliquen una reducció i optimització general dels costos de 
producció, així com un augment en la productivitat. La usabilitat permet incrementar la 
rapidesa en la realització de tasques i reduir les pèrdues de temps. 

A CityHelping s’ha prioritzat la simplicitat, sense deixar de banda la facilitat d’ús. Així doncs, 
com es veurà en el següent apartat, es poden apreciar dins de la web esquemes 
entenedors, elements multimèdia, menús complerts que evitin massa clicks enrere o camins 
sense sortida. 

9.4. Wireframes: la teoria posada en pràctica 

Abans d’arribar al disseny final de la portada (anteriorment vist) i la resta de pàgines, es 
varen crear els wireframes: són representacions esquemàtiques de la pàgina web. Es pot 
veure el seu disseny a l’ANNEX D “WIREFRAMES (ESBOSSOS FETS A MÀ)” i responen a 
les pàgines més importants1. Un cop vistos els criteris de disseny i d’usabilitat, en aquest 
apartat s’explica el contingut d’aquestes i els motius principals que han portat al seu disseny. 

La pàgina d’inici 

En el cas de CityHelping s’ha procurat mostrar elements atractius com són: 

 

                                                
1 No s’han dissenyat les pàgines amb text pla. 
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- Capçalera (logo i imatge del skyline de Barcelona) 
- Menú superior 
- Menú inferior 
- Facebook 
- Twitter 
- Cercador 
- Botons de Log In 
- Botó de registre d’usuari nou 
- Botó creació de tasca 
- Generador d’idees 
- Vídeo explicatiu del funcionament 
- Columnes de tasques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuns a totes 
les pàgines 

Fig 9.6. Wireframe de la home page 
Font: Elaboració pròpia  
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Capçalera 

La capçalera de CityHelping és l’skyline de la ciutat de Barcelona dibuixat en color negre 
amb diverses xinxetes (marcadors de GMaps) donant a entendre que en la ciutat i ha coses 
interessants per fer i la oportunitat de guanyar diners. Inclou el logo de la web que és alhora 
un enllaç a la landing page o home. 

Menú superior 

- Home: retorna a la pàgina d’inici. 
- Descobreix: és una pàgina amb text pla dedicat a descobrir les possibilitats que pot 

oferir el portal. Són tot un seguit d’exemples posats per captar l’atenció i animar a fer 
el registre de noves tasques.  

- Normes: és una pàgina de text pla amb les normes i advertències a l’hora de fer el 
registre de tasques, puntuacions i interacció amb altres usuaris  

- FAQ: és una pàgina amb text pla que conté un seguit de les preguntes més habituals 
que poden sorgir i les respectives respostes. 

- CityBlog: Bloc dedicat a establir vincles entre els usuaris de la comunitat, per posar-
hi notícies, i tenir més presència. 

Facebook i Twitter 

Són enllaços als comptes de CityHelping en aquestes xarxes socials. En ells s’informarà als 
usuaris de les promocions que es duguin a terme i s’intentaran donar idees d’ús als usuaris. 

Generador d’idees (Slider) 

El generador d’idees és un slider d’imatges, de dimensions 526x278 píxels. La seva funció 
es donar idees d’aplicacions útils que es poden demanar. Les imatges van acompanyades 
d’una pregunta. A tall d’exemple: Et cal ajuda per fer una mudança? Troba-la a CityHelping! 
La percepció que es vol generar donant exemples és que es tracta d’un portal obert, de que 
es pot trobar i penjar qualsevol servei i que les possibilitats són infinites (sempre i quan sigui 
legal). 

Vídeo explicatiu del funcionament 

Creat per respondre a qui va dirigida la web, per a què serveix i com funciona. Es tracta 
d’una presentació amb imatges, text, música i veu realitzada amb el programa Prezi. 

Columnes de tasques. 

Són tres: destacades, les més urgents i les més visitades. Són tasques reals creades per 
usuaris amb la finalitat d’atraure a nous usuaris i donar la sensació de que la web està viva i 
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funcional. L’espai de destacades es reserva a aquelles tasques per les que s’ha fet un 
micropagament i es vol que tinguin més visibilitat. Les més urgents són les que estan a punt 
de superar la data de caducitat i les més visitades són les que han estat més vistes pels 
usuaris. Les columnes són visibles sense la necessitat de fer scroll. 

Cercador 

És la eina dels usuaris tipus A per trobar les tasques creades pels usuaris tipus B. Es tracta 
d’un espai en blanc que permet la entrada de text. 

El contingut de la web és clau per a que un internauta passi a ser usuari i que seguidament 
aquest usuari torni a la web amb la major freqüència possible. En el cas de CityHelping el 
contingut el generen els usuaris al crear tasques, però la manera de com es presenta i 
gestiona és un afer nostre. Dins d’aquest punt és important establir la informació que es 
mostra de cada tasca i la eina bàsica que es dóna als usuaris per trobar la informació que 
desitgen, el cercador. 

A l’hora de presentar les tasques s’ha seguit la filosofia que menys és més. És a dir, cal 
mostrar les tasques amb la informació indispensable sense que aquesta sigui confusa però 
alhora ha de ser útil de manera que si produeix interès, clicant a sobre de la tasca s’obtindrà 
la informació addicional. 

Com ja s’ha comentat, el contingut de la web serà reflectit pel cercador. Quan es fa servir, 
aquest fa una cerca sobre els títols i descripcions de les tasques i retorna una sèrie de 
resultats. Arribats a aquest punt és important que l’usuari pugui endreçar els resultats del 
seu interès ja que així s’aconseguirà que CityHelping sigui una eina útil. 

Així doncs, els filtres que es poden aplicar als resultats de cerca per tal que es generin 
noves reordenacions van en funció de la ubicació, caducitat, el creador, el número de visites 
i el preu. A la figura 9.7 es pot apreciar el resultat d’una cerca. 
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Botó de Log in 

Clicant el botó apareixen dos camps: usuari i contrasenya. Un cop emplenats i validats es 
tindrà accés a la creació de tasques i a l’enviament de sol!licituds. Apareix també un link 
“Has oblidat la teva contrasenya?” que permet recuperar (mitjançant l’enviament d’un correu) 
les dades de Log In en cas de que l’usuari les hagi oblidat. 

Botó de registre 

Porta cap el formulari de nou registre d’usuari. Un cop ficades les dades correctament ja es 
forma part de la comunitat i es té accés a la creació de tasques i enviaments de sol!licituds. 

Botó de creació de tasca 

Porta cap el formulari de creació d’una tasca. En cas de no estar loguejat no permet la seva 
creació. 

Fig 9.7. Resultat de cercar la paraula “prova” 
Font: Elaboració pròpia  
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Quins són els paràmetres clau que definiran una tasca? Cal pensar que si un usuari vol que 
una altra persona li faci quelcom, el que no pot ser és que el procés de creació d’una tasca a 
la nostra web sigui un procés lent i poc dinàmic, a demés cal que la informació sigui 
completa i útil per als usuaris tipus A.  

Les tasques a CityHelping queden definides de la següent manera: 

- Títol. 
- Descripció. 
- Data de caducitat (data i hora).  
- Lloc/s (si no s’indica lloc, s’interpreta com a tasca remota o virtual). 
- Preu (amb opció a negociar). 

Tots aquests camps hauran d’estar acompanyats per un text explicatiu o exemples del que 
cal posar de manera que tot sigui més fàcil i comprensible. 

Un cop creada la tasca s’haurà de fer un procés de filtrat que eviti tasques reclamant serveis 
il!legals, que no inclogui paraules malsonants, etc. També es pot donar la possibilitat que 
l’usuari enlloc de registrar una tasca, registri quelcom que no és una tasca, com pot ser la 
venda d’un producte o un anunci qualsevol, fet que faria perdre qualitat al lloc web. S’haurà 
d’actuar en conseqüència passant un procés de filtratge. 

Menú inferior 

- CityHelping Team: breu explicació de qui treballa a CityHelping.  
- Privacitat: normes legals en referència a la privacitat dels usuaris del lloc web. 
- Contacte: formulari de text lliure que permet als usuaris posar-se en contacte amb 

els gestors de la web. 
- Mapa del lloc: representació esquemàtica en forma d’arbre del lloc web. 

Creació d’un compte nou 

Per a la creació d’un compte nou calen una sèries de dades per part de l’usuari.  

Així doncs, els camps que s’han establert a CityHelping són: 

- Nom i cognoms. 
- Correu. 
- Contrasenya. 
- Repetir contrasenya. 
- Ubicació. 
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- Verificació CAPTCHA1. 

A part de tots aquests aspectes, cal establir les condicions d’ús i privacitat. Addicionalment, 
un cop finalitzat el formulari, l’usuari podrà completar més dades quan vulgui en el seu perfil 
o compte. 

El meu compte 

Dins d’aquesta secció de la web l’usuari té accés a la gestió de les seves dades i a la seva 
consulta. Hi ha 4 subapartats (Informació personal, En actiu, Historial i Missatges) 

- Informació personal: on és permet que l’usuari ampliï les seves dades referents a la 
seva ubicació i que tindran la seva utilitat més endavant al automatitzar la cerca de 
tasques per localitat. També es permet ampliar la informació respecte al nivell 
d’estudis, sector d’activitat, empresa i web personal. També dins d’aquest apartat 
s’inclou una futura secció en la que es gestionaran tots els pagaments i la sol!licitud 
per donar-se de baixa de la base de dades de CityHelping. 
 

- En actiu: és la recopilació de les tasques que estan pendents. Es divideix en dos 
apartats: les tasques penjades per l’usuari i les candidatures o sol!licituds pendents 
de resposta (un usuari pot ser usuari tipus A i B alhora si les tasques són diferents). 
En ambdós casos apareix un llistat de tasques que es pot filtrar segons la paraula 
introduïda i s’ofereix la informació més rellevant. [Veure Fig. 9.8] 
Dins d’aquests dos apartats, el botó més important és el que diu “acció” ja que és el 
que permet a l’usuari provocar el canvi d’estat d’una tasca.  
 
Els estats interns (de la base de dades) pels que passa una tasca són els següents: 

 
 0: Creada. 
 1: Assignada. 
 2: Finalitzada 1 (l’usuari assignat la marca com acabada). 
 3: Finalitzada 2 (l’usuari creador la marca com acabada). 
 4: Puntuada 1 (puntua el creador de la tasca). 
 5: Puntuada 2 ( puntua el realitzador o candidat escollit de la tasca). 

                                                
1 És l’acrònim de Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart. És una prova per 

comprobar que el registre l’està fent una persona i no un ordinador. 
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Els estats 3 i 4 s’esdevenen alhora.  

Com s’ha exposat anteriorment, al clicar acció es provoca el canvi d’estat de la tasca 
passant successivament pels estats abans mencionats. D’aquesta manera, quan una tasca 
ha estat finalitzada passa a l’historial.  

Posem un exemple a continuació per veure el procés i fer-ho més entenedor. 

Suposem que s’ha creat una tasca, l’usuari creador no té encara candidats. Passat un 
temps, en rep un, dirigint-nos a En actiu / Les meves tasques i clicant el botó acció es 
visualitzarà:  

[Veure Fig.9.9] 

 
 

Fig 9.8. Visualització de la pantalla En actiu 
Font: Elaboració pròpia  
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 Fig 9.9. Visualització del procés d’assignació d’un candidat 
Font: Elaboració pròpia  
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Si el candidat ens resulta satisfactori, sense deixar la pantalla d’abans es pot passar a 
assignar-li la tasca. Cal dir que en el moment que es reben candidats, es rep una notificació 
al correu i de igual forma quan s’ha estat escollit. 
 
Arribats a aquest punt es procediria a realitzar la tasca. Un cop feta, l’usuari realitzador, 
dirigint-se a En actiu / Les meves candidatures i clicant el botó acció fa que la tasca passi a 
l’estat 2 (finalitzada1) i es notifica a l’usuari creador per mitjà d’un correu informant-li de que 
la tasca ha estat acabada. Aquest, si accedeix al seu compte i es dirigeix a En actiu / Les 
meves tasques clicant el botó acció farà que la tasca passi a l’estat 4 (finalitzada 2) i 
seguidament es visualitzarà la pantalla de puntuació (recordar que els estats 3 i 4 ocorren 
alhora): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Únicament restaria que l’usuari realitzador puntués la tasca, d’igual forma que s’ha vist ara. 
S’ha pensat en incloure el sistema de puntuacions creuades per tal de fer que la web guanyi 
en qualitat i confiança. Cal que el primer pas a l’hora de realitzar un procés de matching 
entre dos usuaris proporcioni sensació de seguretat a ambdues parts i no suposi un barrera 
difícil de creuar.  
 
Un cop realitzada la tasca s’instarà a les dues parts a tornar a la web per tal de que realitzin 
les puntuacions fent-los saber que si es duu a terme aquest procés és pel bé comú. En cas 
de que siguin diverses les puntuacions pendents es podria aplicar algun tipus de restricció a 
l’hora de publicar noves tasques i enviar sol!licituds. 

Fig 9.10. Visualització del procés de puntuació 
Font: Elaboració pròpia  
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Està clar que, i més a internet, es poden trobar actuacions malintencionades però el 
cert és que webs com ebay han triomfat fent servir sistemes de feedback que donen 
suport a tota la comunitat i als nouvinguts.  
 
El resultat final que apareix en el perfil de cada usuari és la mitja obtinguda per les 
puntuacions rebudes.  

 
- Historial: Conté la informació de les tasques que han estat assignades i puntuades. 

Passen de la secció “En Actiu” al “Historial” 
 

- Missatges: Recopilació dels missatges intercanviats entre usuaris de CityHelping 
segons la tasca. 

 Vista de tasca 

La vista de tasca és un plana que conté la informació completa que ha generat un 
usuari tipus B al crear-la. Conté el botó “Enviar sol!licitud” per a que els usuaris tipus A 
interessats puguin mostrar el seu interès en realitzar-la i també inclou un camp de text. 
També dóna accés a la vista de perfil de l’usuari creador mitjançant un enllaç i la 
possibilitat de visualitzar els candidats. 
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Vista de perfil 

La vista de perfil és una plana amb la informació de l’usuari. Conté dades referents a la 
professió, educació, activitats, puntuació, avatar o fotografia, etc. i serveix per donar una 
idea de la persona amb la que s’interactuarà o no. 

Vistes totes aquestes pàgines, manca definir com s’accedirà a elles i des d’on. El que es 
pretén amb la figura 9.12 (a continuació) és tenir una representació visual de les planes i 
connexions més importants entre totes elles. Algunes de les connexions apareixen com a 
text dins de la representació de cada plana. 

 

Fig 9.11. Vista de tasca 
Font: Elaboració pròpia  
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Fig 9.12. Mapa esquemàtic de la pàgina web 
Font: Elaboració pròpia  
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9.5. Disseny funcional 

Els diagrames de fluxos serveixen per a marcar els camins o itineraris possibles de l'usuari 
en l'aplicació. Aquest diagrama serveix per a generar un esquema visual de com es 
relacionen els diferents temes entre si i com podrà navegar l'usuari a través de la informació. 
Encara que els usuaris tracen el seu propi camí amb la seva navegació, l'arquitecte de la 
informació decideix les opcions que tindran, el que veuran primer, on poden anar i on no, 
etc. 

Aquests diagrames de flux donen forma al contingut perquè la gent es faci una idea del 
funcionament real del producte. És un document viu que pot ser modificat al llarg del 
projecte, però és la única forma de veure ràpidament les parts afectades per modificacions 
en el contingut, la interactivitat, la navegació i les funcionalitats. [Veure Fig 9.13] 
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Fig 9.13. Diagrama de flux de CityHelping (Beta1.0) 
Font: Elaboració pròpia  
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10. Creació de la pàgina web  

10.1. Introducció 

Després d’haver definit els objectius de CityHelping i haver concebut com ha de ser 
l’algoritme i les funcionalitats principals, ara és el moment de materialitzar la feina feta en un 
document HTML que inclogui les fulles d'estil en cascada, guions (scripts) i imatges digitals, 
entre altres. 

De manera molt breu, existeixen dos tipus de webs:  

- les webs estàtiques  

- i les webs dinàmiques.  

Les webs estàtiques són aquells llocs enfocats a mostrar una informació permanent, on el 
navegant es limita a obtenir aquesta informació sense que pugui interactuar amb la pàgina 
web visitada (principalment contenen hipervincles o enllaços). En canvi, les webs 
dinàmiques són aquelles que permeten crear aplicacions dins de la pròpia web, atorgant 
una major interactivitat amb el navegant. Aplicacions dinàmiques com fòrums de suport, 
llibres de visita, enviament de correus electrònics intel!ligents, gestors de bases de dades, 
consultes en línia.  

En el cas de CityHelping la opció de web estàtica és insuficient ja que no permetria 
l’execució del procediment de matching, entre d’altres. Descartada aquesta opció, clarament 
s’ha d’optar per la creació d’una web dinàmica ja que permetrà major potència i prestacions, 
tot i la complexitat i el major cost econòmic. 

 

HTML, PHP, maquetació, script, phpMyAdmin, fase beta, SPRINGLOOPS, 

base de dades, estructura de directoris, algoritme, mySQL, Hosting,  web 
dinàmica, Content Management System, SPRINGLOOPS, domini 
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Inicialment es va considerar la opció d’utilitzar aplicacions web tipus Dreamweaver1 (molt útil 
i intuïtiva especialment per a webs estàtiques) però com ja s’ha explicat, es tracta d’una 
opció incompleta segons les necessitats de CityHelping. Per altra banda, també es va 
considerar la opció d’utilitzar un CMS2  (Content Management System) tipus Joomla 3 , 
Drupal4 o Wordpress5. Aquest tipus de plataformes es poden construir a base d’afegir 
mòduls específics que realitzin una acció, per exemple, plantilles per visualitzar el contingut, 
extensions per a implementar un carret de la compra, plugins per interactuar amb les xarxes 
socials, etc.  Malgrat la diversitat de mòduls, obtenir una combinació adequada que emulés 
el procediment de matching desitjat era una idea impracticable. De la mateixa manera, era 
massa desgavellat considerar la opció de manipular el codi font intern d’un mòdul. Per tots 
aquests motius, el camí escollit ha estat iniciar la programació des de zero, gestant una web 
adaptada estricament a les necessitats de CityHelping. 

El principal obstacle és que per desenvolupar una web dinàmica d’aquestes característiques 
es requeriran coneixements específics de llenguatges de programació així com en creació i 
gestió de bases de dades. Ja que els autors del projecte no són experts en programació (ni 
és la finalitat d’aquests projecte), es procedirà a externalitzar aquest apartat. 

Amb aquest objectiu, s’han realitzat diferents entrevistes per cercar els millors programadors 
freelancers. L’objectiu ha estat cercar suport informàtic amb qui poder tenir una relació 
bidireccional i assegurar el control tècnic sobre el que s’estarà implementant, ja que 
l’objectiu serà poder gestionar amb independència la pàgina web en el futur. Per aquest 
motiu ha estat molt important saber exactament quins són els requeriments tècnics per 
elaborar la web.  

Finalment s’ha trobat un equip de programadors format per dues persones amb les quals 
s’han realitzat un seguit d’entrevistes per tal de definir exactament el projecte, explicar els 
wireframes i l’algoritme principal, pactar les tasques a realitzar, fixar un pressupost i establir 
una metodologia de treball. Per aquest últim punt, s’ha utilitzat el gestor de projectes web 
Springloops6 que ha permès que els membres de l'equip puguin programar en paral!lel i 
compartir el seu codi de manera totalment segur i alhora col!laborar amb la resta de 
                                                
1 http://www.adobe.com/es/products/dreamweaver.html 
2 Un sistema de gestió de continguts (en anglès CMS) és un programa que permet crear una estructura de suport 

(framework) per a la creació i administració de continguts, principalment en pàgines web, per part dels 
administradors, editors, participants i altres rols. 

3 http://www.joomla.org/ 
4 http://drupal.org/ 
5 http://wordpress.org/ 
6 http://www.springloops.com/  
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membres de l'equip, promovent el tancament de tasques obertes i reduint la duplicació 
d'activitats. Treballar amb Springloops ha permès incrementar l'efectivitat i millorar 
l'organització de tot l’equip (programadors + clients), assegurant el bon fi del projecte. 

Tot aquest procés es pot resumir de manera molt esquemàtica en la següent figura: 

 

Estudi 
d'alternatives

Redacció del 
servei a 

contractar

Cerca de 
Freelance

Serveis 
professionals

Creació 
pròpia

Acord?

Sí

No

Creació del 
website

Correció de la 
base de dades

Disseny 
Photoshop

Programació Maquetació 
HTML & CSS

Contractació de 
hosting i Upload

Error Reporting

OK?

Sí

No

cityhelping.cat

Definició de 
necessitats

A

Màrqueting 
web

Aplicar 
estratègia de 

millores

Creació Base 
Dades

A

Test d'usuaris

Estratègia a 
llarg termini

Fig 10.1. Procediment general de la creació de la pàgina web 
Font: Elaboració pròpia  
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El detall de la informació relativa al contracte amb els programadors es pot trobar a l’ANNEX 
K “FULL DE REQUERIMENTS TÈCNICS PER A L’ELABORACIÓ DE CITYHELPING.CAT”. 

10.2. Estructuració i configuració de la base de dades (MySQL) 

10.2.1. Creació base de dades 

Una base de dades és un conjunt de dades interrelacionades i emmagatzemades en 
conjunt, sense redundàncies innecessàries, i de forma independent dels programes que 
accedeixen a ella. 

L’estructura bàsica de la base de dades es composa de taules i contempla el nom de cada 
taula, el nom de cada columna, el tipus de dada de cada columna i la taula a la que pertany 
cada columna. 

El tipus de base de dades emprat és relacional i com a tal es poden donar tres tipus de 
relació:  
 -1 a 1 
 -1 a n (1 a molts) 
 -m a n (molts a molts) 

La base de dades de CityHelping ha estat creada amb MySQL a través del llenguatge SQL 
(Structured Query Language). MySQL és un sistema d’administració de base de dades sota 
llicència GNU General Public License1 àmpliament utilitzat en aplicacions web. 

Inicialment i donada la desconeixença de MySQL, es va crear la base de dades en un full 
d’Excel per a la seva posterior correcció per l’equip de programadors i implementació al 
sistema de gestió.  

A continuació hi ha un llistat de les taules, amb els camps que les composen, tipus de 
variables i breu descripció de cadascuna d’elles. Creades per a la base de dades de 
CityHelping, únicament es mostren les taules principals i s’han obviat les taules que fan 
referència a l’historial de tasques, localitzacions, missatges i assignacions. 

Els tipus usats a la base de dades de MySQL són: 

VARCHAR(X): Es tracta d’una cadena de caràcters de longitud variable. X indica el nombre 
de caràcters màxims que emmagatzemarà en cas de que sigui necessari. De fet, 

                                                
1 GNU GPL És una llicència creada per la Free Software Foundation el 1989 i està orientada principalment a 

protegir la lliure distribució, modificació i us del software. 
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emmagatzema els valors fent servir només els caràcters necessaris, més un byte addicional 
per a la longitud. Pot contenir de 0 a 255 caràcters. 

INT(X): Nombre enter amb o sense signe, on X indica els nombre de dígits. Per exemple, un 
camp declarat com a INT(1) significaria que aquest camp pot prendre valors entre 0 i 9. El 
rang de valors que pot prendre INT(X) és de -2.147.483.648 a 2.147.483.647 o bé si és 
sense signe de 0 a 4.294.967.295. 

DECIMAL(M,N): Nombre decimal. M representa el nombre màxim de dígits (de 1 a 65) i N 
és el nombre de dígits a la part dreta de la coma (de 0 a 30 i inferior a M). Per exemple, 
posant DECIMAL(2,1) significa que el nombre té 2 xifres, una de les quals està a la dreta de 
la coma. 

DATETIME: Usada quan es necessiten valors que contenen informació de dates y hora. 

DATE: Igual que DATETIME però feta servir quan no es necessiten les hores. 

BINARY(1): Tipus binari, només pren dos valors. 

TINYINT(1): És un nombre enter amb o sense signe. Pot prendre valors de 0 a 255 o de -
128 a 127. De fet, és com INT però “tiny” (petit en anglès). 

Seguidament es presenten les principals taules. Les relacions entre elles es troben a la  
Figura 10.3. 

usuaris: Conté la informació relativa als usuaris. Cada usuari té un identificador únic que 
s’utilitza per poder-lo referenciar internament. 

tasques: Conté la informació relativa a les tasques vigents. Cada una d’elles té un 
identificador únic que s’utilitza per poder-la referenciar internament. 

tasquesH: Taula de tasques històrica. Conté la informació de les tasques un cop 
finalitzades o ja caducades. És idèntica a la taula de tasques però amb un camp addicional 
de la data de còpia a l’històric.  

misatges: Taula de missatges. Conté la informació dels missatges escrits entre usuaris. 

misatgesH: Conté els missatges de les tasques un cop passades a l'històric. 

localitzacions: Tindrà tantes línies per tasca com localitzacions (desplaçaments, 
ubicacions) tingui la tasca. No és obligatori que una tasca tingui informació de localitzacions. 

 



Viabilitat i implementació d’una empresa de matching online     pàg. 155  

 

   

localitzacionsH: Conté les localitzacions un cop passades a l’històric. 

asignacions: Guarda tots els candidats per realitzar una tasca. 

asignacionsH: Conté l’historial d’assignacions, per evitar que la taula tingui un volum molt 
gran en cas de tenir moltes tasques i cada tasca amb moltes candidatures. 
 

 

Taula! Columna! Tipus! Descripció!

usuaris!

idUsuari! int(11)! Nombre enter únic per a cada usuari nou registrat. 
nickname! varchar(20)! Pseudònim triat per l'usuari 

nom! varchar(20)! Seguit de caràcters que emmagatzemen el nom de l'usuari 
cognoms! varchar(40)! Seguit de caràcters que emmagatzemen cognom de l'usuari 

mail! varchar(40)! Seguit de caràcters que emmagatzemen correu de l'usuari 
sexe! int(1)! Nombre enter 1 = Home / 0 = Dona 

dataNaixement! date! Permet desar una data 

telefon1! varchar(9)! Seguit de caràcters per emmagatzemar un número de telèfon. 
telefon2! varchar(9)! Seguit de caràcters per emmagatzemar un número de telèfon. 

password! varchar(50)! Seguit de caràcters que emmagatzemen una contrasenya 
direccio! varchar(70)! Seguit de caràcters que emmagatzemen una direcció 
ciutat! varchar(30)! Seguit de caràcters que emmagatzemen el nom d’una ciutat. 
pais! varchar(30)! Seguit de caràcters que emmagatzemen el nom d’un país. 

foto! varchar(30)!
Guarda el nom de la foto d’usuari que utilitza com avatar. Quan 
l’usuari es dona d’alta l’aplicació fica el nom de la imatge per 
defecte: userDefault.png 

dataAlta! datetime! Instants en que l’usuari es dóna d’alta a CityHelping 

fotoWidth! int(3)!

Ample de la imatge, cada cop que un usuari puja una imatge 
l’aplicació la redimensiona per adequar la mida original al que fem 
servir a la web per a la seva correcta visualització. Depenent del 
format (horitzontal/vertical) tindrà una mida diferent. 

fotoHeight! int(3)!

Alçada de la imatge. cada cop que un usuari puja una imatge 
l’aplicació la redimensiona per adequar la mida original al que fem 
servir a la web per a la seva correcta visualització. Depenent del 
format (horitzontal/vertical) tindrà una mida diferent. 

fotoType! varchar(15)! Tipus de la imatge, es a dir image/jpeg, image/png, image/gif 
puntuació! int(5)! Número que indica la puntuació rebuda 

totalPuntuacio! int(6)! Suma total de puntuació rebuda fins el moment 

estat! int(1)!
Estats de l’usuari segons estigui validat, registrat sense validar o bé 
donat de baixa. 

cp! varchar(5)! Seguit de caràcters per emmagatzemar un codi postal. 
tipus! int(1)! Tipus d’usuari, administrador o no. 

profesio! varchar(30)! Seguit de caràcters per emmagatzemar una professió. 
empresa! varchar(30)! Seguit de caràcters per emmagatzemar el nom d’una empresa 

educacio! int(1)!
Seguit de caràcters per emmagatzemar el nivell educatiu de l’usuari: 
Sense estudis, Bàsica, ESO, Batxillerat, FP/Grau, Universitaris 

sector! varchar(30)! Seguit de caràcters per emmagatzemar el sector al que pertany l’usuari 
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activitat! varchar(250)!
Seguit de caràcters per emmagatzemar l’activitat professional de 
l’usuari 

lloc web! varchar(250)! Seguit de caràcters per emmagatzemar la direcció d’una web. 

guid! varchar(36)!
Identificador únic globalment (GUID). Nombre pseudoaleatori 
generat automàticament 

tasques!

idTasca! int(11)! Nombre enter que identifica a una tasca 
usuariCreador! int(11)! Nombre enter que identifica a un usuari 
usuariAssignat! int(11)! Nombre enter que identifica l’usuari assignat a una tasca 

titol! varchar(75)! Seguit de caràcters per 
descripcio! varchar(250)! Seguit de caràcters per emmagatzemar la descripció de la tasca 

desplacament! binary(1)! Camp binari que indica si la tasca requereix desplaçament 
dataCaducitat! datetime! Instant en què la tasca desapareixerà, passant a l’historial 
dataCreacio! datetime! Instant en què la tasca ha estat creada 

preu! decimal(5,2)! Nombre decimal que permet desar un preu 

visites! int(8)! Nombre enter que indica el nombre de visites d’una tasca 
arxiuAdjunt! varchar(250)! Desa el nom de l’arxiu. 

destacada! tinyint(1)! Permet saber si una tasca és destacada o no. 

estat! tinyint(1)!
Varia segons si la tasca ha estat creada, assignada, finalitzada i/o 
puntuada. 

dataH! datetime! Instant en que la tasca passa a historial 

misatges!

idMisatge! int(11)! Nombre enter que identifica de manera única un missatge. 
idTasca! int(11)! Nombre enter que identifica a una tasca 
usuari1! int(11)! Nombre enter que identifica a un usuari 
usuari2! int(11)! Nombre enter que identifica a un usuari 

missatge! varchar(250)! Seguit de caràcters que emmagatzemen el missatge de text. 
llegit! int(1)! Estat del missatge, llegit o no. 

enviat! datetime! Instant en que s’envia el missatge. 

localitzacions!
idLocalització! int(11)! Identificador (ús intern) 

idTasca! int(11)! Nombre identificador de la tasca. 
lloc! varchar(250)! Seguit de caràcters que defineixen un lloc escrit per l’usuari. 

asignacions!

id! int(11)! Identificador (usat internament) 
idTasca! int(11)! Nombre enter que identifica una tasca. 
idUsuari! int(11)! Nombre enter que identifica a un usuari 

data! datetime! Instant en què és assignada la tasca 

 

10.2.2. Relacions entre taules de la base de dades 

Únicament es mostren les relacions entre les taules més importants. 

Fig 10.2. Taules de la base de dades de CityHelping 
Font: Elaboració pròpia  
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10.3. Error Reporting 

Un cop programada la web es procedeix a navegar per ella per tal de cercar errors tan 
visuals com funcionals. La documentació és àmplia en aquest sentit, però en el cas de 
CityHelping s’ha optat per un mètode més senzill per establir la comunicació amb els 
programadors. A tal fi s’ha elaborat el document ANNEX J “ERROR REPORTING I 
INCIDÈNCIES” 

Fig 10.3. Relacions entre els camps de les principals taules de CityHelping 
Font: Elaboració pròpia  
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10.4. Altres requeriments 

10.4.1. Proveïdor de domini i allotjament (hosting) 

Un mal allotjament i un domini mal pensat influeixen molt en el món del SEO, d’aquí la seva 
importància. 

Amb l’allotjament el més important és tenir contractat un que no sigui gratuït i que asseguri 
un uptime (d'almenys el 99.9%, ja que si entra un robot i el lloc està caigut pot ser que no 
torni o que penalitzi. 

En el moment en que CityHelping hagi de fer parada per manteniment i els robots de cerca 
no puguin accedir i ser penalitzats s’inclourà el següent codi. 

<? PHP 

HEADER ("HTTP/1.1 503 SERVICE UNAVAILABLE"); 

HEADER ("RETRY-AFTER: 3600"); 

?> 

Pel que fa al domini cal destacar que ha de ser d'una o dues paraules concises (a l’apartat 9 
s’ha explicat d’on prové) i que portin el tema principal, a més,  és recomanable disposar de 
la versió local (per exemple, la .es o .cat) i la versió global (millor si és la .com). 

Dit això, el proveïdor, tant per al domini com per a l’allotjament, ha estat CDmon 
(www.cdmon.com). S’ha triat aquest per recomanació del programadors i la seva bona 
experiència amb aquests. 

10.5. Test d’usuari  

Els tests d’usuaris es realitzen després d’una avaluació heurística i s’han de dur a terme tant 
sobre els prototipus que es van construint al llarg del procés de producció com sobre el 
producte final. És un procés iteratiu, doncs, quantes més versions i idees siguin testejades 
pels usuaris millor: 

• Es cerquen diversos usuaris representatius del lloc web. 
• Se’ls demana que realitzen tasques representatives pel disseny de la 

interfície. 
• S’observa què fan els usuaris (on tenen problemes, què fan bé...). 
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És important realitzar el test de manera individual i en un ambient sense distraccions i deixar 
que l’usuari resolgui els problemes que trobi sense la intervenció de l’observador per a no 
distorsionar els resultats. Per anotar les observacions serà suficient amb un bloc de notes, 
també es pot fer servir una càmera per a enregistrar l’usuari si ha donat el seu permís i 
algun tipus de programari o maquinari que enregistri les accions de l’usuari sobre la 
interfície. 

Per a planificar la prova es genera un guió on es descriu: què se li dirà al participant, quines 
tasques se li demanarà que faci, com va a fer-ho i quan de temps es calcula que caldrà per 
a realitzar cada pas. És important que l’usuari pensi en veu alta durant la prova.  

L’ANNEX H “ENQUESTA PER A ANÀLISI D’USABILITAT” inclou tot un seguit de preguntes 
que es faran servir de cara a organitzar la sessió de test. 

 

 



Pàg. 160  Memòria 

   

11. Posicionament en cercadors 

 

 

 

 

11.1. Introducció 

El posicionament en cercadors (Search Engine Optimizer, SEO en anglès) és el procés de 
millorar la visibilitat d'un lloc web en els diferents cercadors (Google, Yahoo!, Bing, etc.) de 
manera orgànica, és a dir sense pagar diners al cercador per tenir accés a una posició 
destacada en els resultats. 

En aquest apartat, es desenvoluparan totes les tasques que tinguin a veure amb el SEO. 
Això és, tot allò que permeti optimitzar l'estructura de CityHelping i el seu contingut, la 
utilització de tècniques de linkbuilding, linkbaiting o continguts virals.   

Un ús estratègic i eficient de les tècniques de SEO, serà directament proporcional a la 
generació de tràfic nou i a la fidelització dels usuaris.  

Segons l’estratègia plantejada en capítols anteriors, CityHelping funcionarà a Barcelona i a 
Madrid. Posteriorment es realitzarà una expansió internacional a nivell europeu. Tal i com 
mostra la figura 11.1, el cercador predominant és Google i per aquest motiu la majoria de  
les tècniques de SEO estaran adaptades als requisits de Google1 per obtenir una correcta 
indexació. 

 

 

                                                
1  Les recomanacions segons les quals està basat aquest projecte es poden trobar en el següent arxiu 

http://www.google.com/webmasters/docs/search‐engine‐optimization‐starter‐guide.pdf 

Posicionament orgànic, robot.txt, linkbuilding, MARQUETING VIRAL, metatags, 
pagerank, indexació, GOOGLE,  search engine optimizer, WEBMASTERS TOOL 
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Un cercador, en aquest cas Google, és un software, un programa informàtic que ordena i 
classifica informació d’Internet amb la intenció de donar resultats rellevants quan els usuaris 
els fan servir per a trobar respostes a les seves consultes. L’algoritme que utilitza Google 
s’anomena PageRank1 i realitza un mesurament objectiu de la importància que tenen les 
pàgines web. 

                                                

1 Pagerank resol una equació que conté més de 500 milions de variables i 2.000 milions de termes. En lloc de 
comptar els vincles directes, PageRank interpreta un vincle de la pàgina A a la Pàgina B com un vot que rep la 
pàgina B de part de la Pàgina A. PageRank avalua, d'aquesta manera, la importància que té una pàgina 
determinada en comptar la quantitat de vots que rep. PageRank també considera la importància de cada pàgina 
que emet un vot, donat que als vots procedents de determinades pàgines se'ls atorga un valor major, 
incrementant així el valor de la pàgina vinculada. Les pàgines importants reben una valoració de PageRank més 
alta i apareixen a la part superior dels resultats de cerca. La tecnologia de Google utilitza la intel!ligència 
col!lectiva de la web per determinar la importància d'una pàgina. Els resultats s'obtenen sense cap tipus de 
participació humana, per aquest motiu, els usuaris han arribat a confiar en Google com a font d'informació 
objectiva, lliure de la manipulació que es genera quan els llocs paguen per ocupar determinada posició en els 
resultats. 

 

Fig 11.1. Ús del cercador Google al món 
Font:  comSquare qSearch, January 2008  
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El treball serà ampli, ja que el posicionament involucra al codi de programació, al disseny i a 
la comunicació. A continuació s’aglutinaran les diferents accions de SEO en dos apartats: 

- la optimització de la indexació en el cercador Google. 
- i l’estratègia de comunicació que permetrà assegurar una popularitat i viralitat 

adequades. 

11.2. Tècniques per optimitzar la indexació 

Per a fer un seguiment d’aquesta informació s’utilitzarà la eina gratuïta de google 
Webmasters Tool1. Tots els paràmetres detallats a continuació estaran parametritzats en 
aquesta eina, que permetrà generar KPI’s posteriors i fer una tasca de seguiment i millora. 

11.2.1.  Consideracions prèvies 

- CityHelping no inclou cap script fet amb Flash, ja que aquest llenguatge de 
programació és “invisible” pels robots de cerca de Google. 

- Tal i com es va indicar al subapartat 6.1.1 “Processos estratègics”, s’establirà una 
rutina per fer un seguiment de les pàgines que apunten a CityHelping i viceversa. És 
a dir, quantes pàgines (links) disposa CityHelping. [Veure Fig. 11.2]. 

- Es vetlarà perquè CityHelping no tingui enllaços trencats. A més que la pàgina no 
serà trobada, podria ser un inconvenient per a la valoració de la pàgina o web.  

- Es tindrà l’HTML validat i es farà un bon ús del CSS (es tindrà tot el text junt i al 
principi del document, amb independència de la complexitat del codi). 

- Cap pàgina de CityHelping pesarà més de 150K, ja que els robots no llegeixen gaire 
més per optimitzar l’ample de banda i el temps que dediquen a cada servidor.  

- Per honestedat dels autors i per garantir la transparència i la confiança amb els 
usuaris registrats, no s’amagaran els continguts que han de ser indexats darrera de 
formularis, javascripts o menús de selecció que no pugui completar el robot. 

 

 

                                                
1 http://www.google.com/webmasters/.  
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11.2.2.  Creació de títols i de la metaetiqueta description  

Les etiquetes de títol indiquen tant als usuaris com als motors de cerca el tema sobre el qual 
tracta una pàgina. L'etiqueta <title> s’ha de col!locar dins de l'etiqueta <head>1en el 
document HTML. La metaetiqueta description <meta name=”description”> d'una pàgina 
proporciona a Google i altres motors de cerca un resum sobre la pàgina. Es crearà un títol 
únic per a cada pàgina del lloc (VEURE ANNEX I “DESENVOLUPAMENT TÈCNIQUES 
SEO”). En el cas de la pàgina principal: 

  

 

 

 

 

 <HTML> <HEAD>  

 <TITLE> BENVINGUT A CITYHELPING L’ESPAI DE MICROWORKING – SERVEIS ENTRE PERSONES </TITLE>  

<META NAME=“DESCRIPTION” CONTENT=“ CITYHELPING ÉS EL NOU CONCEPTE LOCAL I INSTANTANI PER 

SATISFER QUALSEVOL NECESSITAT. TANT SI NECESSITES DELEGAR TASQUES DE LA TEVA VIDA, COM SI 

NECESSITES GUANYAR UNS INGRESSOS EXTRES, LA REVOLUCIÓ DEL MERCAT INVERS ÉS A LES TEVES 

MANS.” 
</HEAD> <BODY> 

                                                
1 Element que indica la capçalera en un document HTML. El contingut d'aquest element no es mostra al 
navegador. 

 

Fig 11.2.Consulta del nombre de pàgines que apunten a CityHelping (site) i consulta del 
nombre de links que té CityHelping a les seves pàgines (links) 

Font:  comSquare qSearch, January 2008  
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11.2.3.  Estructura de les URL’s 

Crear categories descriptives i noms d'arxiu per als documents del lloc web no només pot 
ajudar a mantenir-lo organitzat, sinó que també pot fer el rastreig dels documents als motors 
de cerca. Els usuaris que visitin CityHelping es poden sentir intimidats per les URL molt 
llargues i estranyes, amb poques paraules reconeixibles. A continuació es mostra un mal 
exemple i un bon exemple respectivament: 

 HTTP://WWW.CITYHELPING/CARPETA3/102599/0000000001A.PHP 

 HTTP://WWW.CITYHELPING/NORMES.PHP 

11.2.4.  Mapa del lloc 

Un mapa de lloc web (sitemap en anglès) és una llista de les pàgines d'un lloc web 
accessibles per part dels cercadors i els usuaris. A CityHelping es crearan dos mapes del 
lloc: un per als usuaris i un altre per als motors de cerca. 

El mapa del lloc pels usuaris està situat a la part inferior de la pàgina i està pensat perquè 
els usuaris visitin aquesta pàgina si no troben alguna altra del lloc web (és una pàgina 
HTML). Per altra banda, el mapa del lloc pel motor de cerca s’ha d’enviar en forma d’arxiu 
“sitemap.xml” a la eina de Google Webmasters Tool. És un document que facilitarà que 
Google trobi les pàgines de CityHelping. Actualment CityHelping està pendent de realitzar 
aquests dos mapes. 

11.2.5.  Pàgina Error 404 

Algunes vegades els usuaris accediran a pàgines que no existeixen a CityHelping (per error 
seu o de CityHelping). Tenir una pàgina 4041 personalitzada que redirigeixi l'usuari a una 
pàgina en funcionament pot millorar en gran manera l'experiència de l'usuari. En el cas de 
CityHelping s’ha dissenyat específicament la pàgina d’error 404 tal i com mostra la figura 
11.3: 

 

 

 
 
 

                                                
1 L’error 404 indica que el navegador web ha estat capaç de comunicar-se amb el servidor, però que no 

existeix el fitxer que ha estat demanat.  
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11.2.6.  La importància dels continguts per al posicionament 
 
Gaudir d’un contingut interessant i útil és el factor que més influirà a CityHelping.  A part dels 

filtres que s’establiran per assegurar la qualitat de les tasques, de les cerques, dels registres, 

etc.  existirà també una feina exhaustiva i continuada de promoció a través de les xarxes 

socials segons es va establir en el Pla de Màrqueting. 

Les pautes seguides a CityHelping seran: 

- Es prioritzarà el posicionament orgànic (visites generades gràcies al contingut) 
davant del posicionament de pagament (visites generades gràcies a haver pagat, per 
exemple, a través de Google Adwords). 

- Anticipació sobre com els usuaris fan les cerques i adequació del contingut a l’hora 
de fer ús del cercador de CityHelping.  

- Els usuaris gaudiran d'un contingut ben escrit i fàcil d'entendre a totes les xarxes 
socials on CityHelping publiqui. La redacció sempre estarà centrada en els usuaris, 
mai adaptada exclusivament pels motors de cerca. 

 

Fig 11.3. Disseny de la pàgina d’error 404 
Font: Elaboració pròpia  
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11.2.7.  Textos àncora 

Els textos àncora permetran facilitar la interpretació de l’usuari quan han de clicar un enllaç 
per dirigir-se a una altra part de CityHelping. Són aquells textos en el quals podem fer clic i 
que els usuaris veuen com un enllaç. Aquest estaran ubicats a l'etiqueta àncora, per 
exemple:  

<A HREF="HTTP://WWW.CITYHELPING.CAT/CREATASCA.PHP">CREA UNA TASCA </ A> 

11.2.8.  Optimització de l’ús de les imatges 

Totes les imatges que continguin les pàgines de CityHelping tindran un nom de fitxer definit i 
un atribut "alt" (text que apareix quan es passa el cursor per sobre la imatge). Aquest text 
també pot aparèixer enlloc de la imatge, si aquesta no pot mostrar-se per la raó que sigui. 
Una aplicació d’aquesta alternativa és fomentar l’adaptació de CityHelping per persones 
invidents ja que un robot de lectura llegiria l’atribut. 

La majoria d’arxius són en format .GIF i .PNG acceptats per la majoria de navegadors. 

11.2.9.  La reputació 

Dins de l’algoritme PageRank de Google, la popularitat i la reputació són variables que 
computen a l’hora d’indexar una web. Per aquest motiu CityHelping vetllarà perquè la 
informació que hi aparegui sigui sempre rellevant. S’evitarà doncs l’spam i la utilització de 
l’espai per incrustar links indesitjats. Un dels sistemes emprats a CityHelping és la utilització 
del CAPTCHA1, tal i com es mostra a la figura 11.4: 

 

                                                
1 Captcha és l'acrònim de Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (Provade 

Turing pública i automàtica per a diferenciar màquines i humans). 

Fig 11.4. CAPTCHA utilitzat a CityHelping per validar la publicació d’una tasca creada 
Font: Elaboració pròpia  
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11.2.10.  Fil d’Ariadna 

A través del concepte Fil d’Ariadna, molles de pa o breadcrumb, es pretén designar el 
conjunt d’indicacions que permeten que l’usuari pugui sempre desfer el camí que ha seguit. 
D’aquesta manera es millorarà la navegació i afectarà positivament a l’experiència de 
l’usuari. (Menys abandonament, més clics, millor posicionament). 

 

 

 

11.2.11. Linkbuilding 

Com s’ha vist anteriorment, el posicionament orgànic o natural està basat, entre altres 
factors, en el "Linkbuilding" o consecució d'enllaços entrants cap al nostre lloc, sent aquest 
un dels factor externs més importants. Un enllaç des d'un altre lloc web és considerat pels 
motors de cerca com un vot o recomanació, per tant, mentre més nombrosos i rellevants 
siguin aquests, millor posicionament obtindrà CityHelping en els cercadors. La rellevància de 
l'enllaç ve determinada per diversos factors com l’autoritat del lloc que ens enllaça, la seva 
antiguitat, temàtica, etc. Amb aquestes directrius es vertebrarà la generació de continguts a 
través de les xarxes socials. 

11.3. Estratègia de comunicació  

La generació de continguts utilitzarà els canals de comunicació seleccionats a l’apartat 5  
“Pla de Màrqueting”.  

La comunicació amb els internautes perseguirà la bidireccionalitat, el compartir i la 
interpel!lació de l’usuari. L’objectiu inicial de CityHelping (especialment durant els primers 
mesos amb la versió 1.1) serà aconseguir una massa crítica que permeti fidelitzar un conjunt 
d’usuaris registrats i facilitar la monetització posterior.  

Per això, en consonància amb la idea de linkbuilding, s’utilitzaran elements virals de 
màrqueting que potenciaran la difusió dels continguts. El concepte de viralitat inspira un 
terme anglès anomenat “sneezers” (estornudador). És a dir un usuari que es faci ressò d’un 
contingut generat per CityHelping, “contagiarà” instantàniament el missatge (metàfora d’un 

Fig 11.5. Exemple de Fil d’Ariadna a CityHelping 
Font: Elaboració pròpia  
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virus) a la seva xarxa de contactes o seguidors.  Serà una oportunitat per escoltar a l’usuari, 
per agrair els seus comentaris i establir un compromís ferm de millora contínua i constant 
renovació. A continuació es detalla breument quins elements estratègics utilitzarà 
CityHelping per obtenir viralitat, enllaços, visites i en definitiva, millor posicionament. 

11.3.1.  Twitter 

El Twitter és una excel!lent eina per a la viralitat, per la facilitat de propagació de continguts 
a través de la eina RT (RETWEET). L’objectiu és difondre possibilitats creatives que ofereix 
CityHelping i destacar tasques originals i reals que s’hagin penjat a la web. Per valorar els 
resultats es quantificarà el valor de les accions dutes a terme a través de l’aplicació gratuïta  
Twitalyzer1. 

 

 

 

 

 
                                                
1 http://twitalyzer.com/ 

Fig 11.6. Aspecte de la pàgina de Twitter de CityHelping 
Font: Elaboració pròpia  
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11.3.2.  Facebook 

Facebook és molt interessant per l’efecte públic del mur.  

S’ha creat una pàgina pública per empresa que Google podrà detectar. Quan la pàgina 
disposi de 25 “FANS” es podrà optar a una URL pròpia (www.facebook.com/CityHelping).  

A nivell de quantificació del tràfic i l’ús generat de Facebook, s’utilitzarà l’aplicació integrada 
a la xarxa social, el Facebook Insight1, que aporta informació estadística rellevant fàcilment 
exportable a Excel.   

11.3.3.  Bloc 

Evidentment quants més subscriptors tingui i més persones el visitin, més capacitat 
d’influència s’aconseguirà. En el cas de CityHelping s’ha optat per la plataforma Wordpress2. 
S’ha dissenyat un logotip específic i s’ha batejat com a CityBlog. 

                                                
1 http://www.facebook.com/help/search/?q=insights 
2 http://es.wordpress.com/ 

 

 

Fig 11.7. Aspecte de la pàgina de Facebook de CityHelping 
Font: Elaboració pròpia  
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Els avantatges de l’ús del bloc corporatiu són entre altres la seva facilitat d’ús, el seu cost 
baix o nul, el protagonisme que el format li atorga al blocaire, les possibilitats d’interacció 
amb els lectors del bloc (creació de comunitat i converses) i el dinamisme que proporcionen 
a l’hora de generar continguts multimèdia.  

Es bloc estarà gestionat de moment pels mateixos creadors de la web, però posteriorment 
es contemplarà la opció de contractar un Community Manager1 que a més es faci càrrec 
dels comptes de Twitter i Facebook. 

El programari utilitzat és Wordpress, un programari de codi lliure que permetrà personalitzar 
gràficament el bloc perquè tingui una imatge corporativa que reforci la marca i penjar-lo 
després sota el propi domini de l’empresa.  

A nivell de creació, Wordpress és un editor WYSIWYG (What You See Is What You Get, "el 
que veus és el que genera") que agilitza enormement el manteniment. 

                                                
1 El Community Manager és la persona encarregada de crear, gestionar i dinamitzar la comunitat d’usuaris d’una 

empresa a Internet amb independència de la plataforma que utilitzin. Definició obtinguda a través d’AERCO 
(Associació Espanyola de Responsables de Comunicació Online). 

Fig 11.8. Captura de pantalla de la pàgina del CityBlog 
Font: Elaboració pròpia  
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11.4. KPI’s de SEO 

Els principals indicadors per fer un seguiment de la reputació, el posicionament i la indexació 
de la web són: 

Pagerank  

Índex que assignar de forma numèrica la rellevància dels documents indexats pel motor de 
cerca de Google. 

Links sortints:  

Nombre de links de surten de la pàgina en qüestió. 

Links entrants: 

Nombre de links que apunten cap a la pàgina en qüestió. 
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12. Gestió de l’activitat i de la relació amb el client   

 

12.1. Introducció 

El concepte de CRM (Customer Relationship Management – Gestió de Relacions amb 
Clients) és un concepte molt ampli, sempre molt lligat a grans sistemes de gestió 
empresarial i a grans empreses. No obstant, també és una filosofia de gestió fonamentada 
en els clients que no té res a veure amb la mida de l’empresa. En aquest apartat es 
desenvoluparà aquesta segona accepció. 

Una part fonamental d’aquesta idea és la recopilació d’informació sobre els clients, per a 
poder donar valor a l’oferta. És per això que s’utilitzaran diferents eines per conèixer i 
vehicular tot allò que provingui dels usuaris o futurs usuaris. És a dir el Google Analytics (a 
partir d’ara GA, informació tècnica de les visites dels internautes), el Backoffice i FTP (eina 
pròpia de CityHelping per gestionar-ne el contingut i les bases de dades), el Call Center i 
HelpDesk (atenció al l’usuari i gestió d’incidències). 

12.2. Google Analytics 

A través d’aquesta eina gratuïta es podran mesurar i realitzar estadístiques (per a futur 
seguiment) sobre les visites que es reben a CityHelping. Aquest anàlisi serà útil per detectar 
tendències, dilucidar què està passant i estudiar el comportament de diverses mètriques al 
llarg del temps. 

GA permetrà doncs generar informes periòdics i redefinir objectius per a fer-ne un seguiment 
posterior [Veure Fig 6.9]. 

La metodologia per treballar amb aquesta eina s’automatitzarà de la següent manera: 

Tasa de rebot, Google Analytics, USER EXPERIENCE, FAQ, KPI, Customer 
Relationship Management. 
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1. Es desenvoluparà un informe personalitzat amb els principals indicadors i la 
periodicitat adequada per a fer-ne un seguiment. A priori es generarà una proposta 
d’informe, però com que GA constantment està oferint nous continguts que milloren 
l’anterior versió, l’informe personalitzat també s’anirà actualitzant. 

2. Es generarà un arxiu CSV 1 que s’enviarà per correu electrònic a la web 
info@cityhelping.cat. 

3. Un cop descarregat l’arxiu s’aplicarà un plug-in2 per gestionar la informació. 

A continuació s’explicitarà la informació que es pretén capturar per monitoritzar les visites de 
CityHelping. 

Informe sobre visitants 

Tal i com es va definir al subapartat 6.1.2 “Processos Operatius”, a través d’aquest informe 
s’obtindrà els principals KPI’s per pilotar el negoci (business steering): 

- Nombre de visites diàries.    - Taxa de rebot3 
- Temps mig / visita.     - Pàgines / visita. 
- Nombre de visites exclusives a CityHelping.  - Nombre d’usuaris nous. 

També s’aprofitaran les prestacions que ofereix GA per segmentar les visites un cop 
iniciades les primers accions d’expansió nacional i internacional. Se separarà la informació 
per àrea geogràfica de l’usuari: divisió exhaustiva per país, regió, ciutat.  

Aquesta informació serà útil a l’hora de definir noves accions de promoció i sobretot, per 
consolidar els punts forts I fidelitzar encara més els usuaris que ja formin part de la 
comunitat CityHelping. 

 

 

                                                
1 Els fitxers CSV (de l'anglès comma-separated values ) són un tipus de document en format obert senzill per 

representar dades en forma de taula, en què les columnes se separen per comes i les files per salts de línia. 
2 Existeix una aplicació gratuïta desenvolupada per Google per captar la informació de GA i visualitzar-la i 

manipular-la en Excel. Per a més informació: http://excellentanalytics.com 
3 Una altra informació fonamental serà la taxa de rebot (bounce rate), és a dir, el percentatge de visitants que 

només veuen una pàgina i després abandonen (rebot) sense interactuar-hi. Aquest KPI serà de molta ajuda per 
identificar si la proposta, disseny i informació desplegada a la pàgina d'inici i la resta de pàgines és satisfactòria 
pels visitants de CityHeping. Ens focalitzaran els esforços per mantenir una taxa de rebot baixa (menys del 
30%). Per això, entre d’altres accions, s’utilitzarà la eina Google Optimizer, de la qual ja se n’ha parlat 
anteriorment. 
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A la figura 12.1 s’observa la captació de les primers visites i la visualització dels resultats a 
través de GA. 

Informe sobre Fonts de Trànsit 

Per tal de blindar mancances tecnològiques i redefinir les estratègies de SEM es generarà 
aquest informe personalitzat. Tal i com mostren les diferents captures de pantalla de la Fig. 
12.2, l’informe sobre Fonts de Trànsit farà un seguiment de les diferents fonts online que 
envien el trànsit al lloc i si els accessos a CityHelping s’han obtingut a través de la consulta 
directa en un cercador, a través de la pàgina de Facebook o gràcies a un mitja de pagament 
(Google Adwords). 

Precisament, de cara a dirigir el tràfic a la web, GA incorpora també tots els resultats de 
Google Adwords: quants cops s’ha mostrat l’anunci en una cerca, quants clics s’han 
realitzat, quin cost ha representat, etc. 

 

 

 

Fig 12.1. Informació sobre els visitants a CityHelping a través de Google Analytics 
Font: Google Analytics  
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Informe de Continguts 

Aquest informe desglossa les pàgines de CityHelping i aporta dades numèriques sobre la 
manera en què els visitants interactuen amb cadascuna. Pàgina a pàgina, es podran fixar 
KPIs com el temps en què l’usuari està a la pàgina específica, la informació de les pàgines 
de destinació i de sortida, etc. Serà útil per detectar les pàgines fortes I les que necessiten 
una millora. L’aspecte que tindrà aquest informe s’il!lustra a la Fig. 12.3: 

Fig 12.2. Informació sobre les fonts de trànsit a través de Google Analytics 
Font: Google Analytics  

Fig 12.3. KPI’s específics d’algunes pàgines de CityHelping desglossades 
Font: Google Analytics  
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Informe sobre Objectius 

En el moment en què es comenci a monetitzar l’activitat dels usuaris registrats, s’utilitzarà 
aquest informe per configurar objectius numèrics no només de visites, sinó de les 
transaccions que s’efectuaran i del rendiment de cada canal d’ingressos (tasques 
destacades, publicació ràpida, quotes i les diferents partides de publicitat online).  

12.3. Backoffice 

El “Backoffice” és el que es coneix com “la rebotiga de l'oficina”. Amb aquest nom s’ha volgut 
batejar la part de CityHelping on es gestiona el contingut de la pròpia web i amb la qual 
l’usuari no hi entrarà en contacte directe. Bàsicament es podran administrar: 

- Les tasques 
- Els usuaris 

L’usuari administrador podrà exportar tota aquesta documentació en arxius CSV i manipular 
aquest contingut (per exemple mitjançant una macro d’Excel) per filtrar-lo, obtenir els KPI’s 
pertinents i arxivar el contingut periòdicament. 

Les rutines que s’establiran de cara al filtratge de les tasques són: 

• Adequació del contingut del títol  
• Adequació del contingut de la descripció  
• Retirada de la tasca en cas de contingut il!legal o immoral. 
• Alteració de l’estat1 de la tasca en cas d’error o necessitat. 

Les rutines que s’establiran de cara els usuaris són: 

• Adequació de la informació de perfil en cas de necessitat. 
• Expulsió de l’usuari en cas de comportament inadequat. 

A la Fig. 12.4 s’observa un detall de com es presenten els resultats en quant a la gestió 
d’usuaris. Clicant, s’entra a la informació específica de cada tasca i de cada usuari. 
Precisament, pel que fa a la generació d’estadístiques d’usuaris i de manteniment del 
magatzem de dades (data warehouse), s’utilitzarà un software auxiliar per obtenir informació  

 

                                                
1 Tal i com s’ha vist anteriorment, els possibles estats en els quals es pot trobar una tasca són: Creada, 

Assignada, Assignada-Finalitzada, Finalitzada per tots dos, Puntuada, Puntuada per tots dos. 
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estadística i guanyar visibilitat en el control del bon funcionament de la pàgina. S’utilitzarà un 
programa gratuït anomenat SugarCRM1. 

Amb el SugarCRM la gestió de les dades dels usuaris estaran integrades i ajudarà a la 
presa de decisions. L’objectiu serà mantenir actualitzada la base de dades, ja que és 
essencial a l’hora de fidelitzar els nostres clients i s’anirà polint el disseny per tal d’afavorir 
l’anàlisi. 

Per altra banda, en el moment en que es comenci a monetitzar el tràfic generat, s’hauran 
d’establir indicadors que permetin fer un seguiment de la conversió dels  “productes” ofertats 
a CityHelping. Ajudats per les dades registrades en els pagaments de PayPal, també 
s’obtindran els següents indicadors relatius a la conversió dels productes ofertats: 

- Producte 1 (P1): publicació ràpida de tasques i CityWords. 
- Producte 2 (P2): creació de tasques destacades. 
- Producte 3 (P3): pagament de quotes. 

Caldrà tenir visibilitat sobre quant es ven de manera agregada, és a dir, quina és la taxa de 
conversió global del lloc en un període determinat. 

Taxa de Conversió Global = !"#$%&&'&!!!!!!!"#$%&&'&!!!!!!!"#$%&&'&!!!!"#$%!!"!!"#"$%#!!"!!"!!"#!!"#!!"#"$%&'(#  

                                                
1 http://www.sugarcrm.com/crm/. Software usat per gestionar la relació amb el client: tant en el núvol com en línia. 

Fig 12.4. Captura de pantalla de l’eina de backoffice de CityHelping 
Font: Elaboració pròpia  



Pàg. 178  Memòria 

   

Aquesta taxa de conversió es compararà amb els mesos anteriors per comprovar l'evolució, 
o amb el mateix mes de l'any anterior per saber el rendiment global contextualitzat. 

També es pot calcular la taxa de conversió de cada producte. A continuació s’explicita un 
exemple real sobre com es treballarà amb aquests indicadors i quina informació rellevant és 
pot obtenir. Suposant les següents dades: 

- P1: 500 visites a la fitxa de producte amb 50 conversions. 
- P2: 500 visites a la fitxa de producte amb 100 conversions. 
- P3: 50 visites a la fitxa de producte amb 35 conversions 

Aleshores, 

• Taxa conversió A = 10% (50/500) 
• Taxa conversió B = 20% (100/500) 
• Taxa conversió C = 70% (35/50) 

Aquests indicadors seran útils per incrementar la monetització, ja que permetran esbrinar 
quin producte funciona millor o pitjor. Utilitzant l’anterior exemple proposat, P1 no necessita 
atreure més visites, ja que només el 10% acaba convertint. El que necessita P1 és 
optimitzar la seva pàgina o procés i aprofundir en perquè genera punts de fuga pel que la 
monetització. Per altra banda, P2 té millor taxa de conversió que el P1, per tant caldrà 
enfortir-lo i provar de millorar-ne el posicionament utilitzant paraules clau específiques en 
Google Adwords o generar una campanya específica del P2 per incrementar la seva 
captació i alhora treballar en el punt del procés on més visites hi ha. 

Pel que fa el producte C és el que millor taxa de conversió té, de manera que el treballar la 
seva captació és primordial per incrementar els seus ingressos. 

Tal i com s’ha vist, treballar amb les taxes de conversió individuals de cada “producte” serà 
més efectiu que estudiar aspectes més genèrics.  

Finalment, també s’obtindrà informació sobre quant es deixa de guanyar per cada producte. 
És a dir, si s’agafa el preu mitjà de cada producte i es multiplica pel nombre de visites o 
visitants perduts pel camí. Depenent de la naturalesa del producte en qüestió, podrà ser 
interessant abandonar-lo i arreglar primer els productes que major marge proporcionin. 

Per a tal fi, serà necessari treballar amb totes les dades (Analytics, Webmasters Tool i 
Backoffice) i generar KPI’s periòdics per a la presa de decisions. 
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12.4. KPI’s de matching 

A través del processament de les dades obtingudes amb l’eina de backoffice, els principals 
indicadors per portar un control del matching i de les assignacions pròpies de l’activitat de 
CityHelping són els següents: 

 

Tasques noves creades (t) 

Nombre de tasques noves creades a CityHelping en el període t.  

Índex Tasques noves creades (t) = !"#$%&#!!"#$%!!"#$%#&!!!!!"#$%&'"%!!"#$!!!  

Amb aquest KPI relatiu (percentual), es podrà comparar l’històric d’un mateix període. Per 
exemple, conèixer la millora d’aquesta taxa pel que fa la conversió d’usuaris registrats a 
usuaris “creadors de taxes” en el mes de gener de 2012 i gener de 2013. 

 

Índex Tasques No-Assignades (t)  

Nombre de tasques que no han estat assignades. 

Índex Tasques No-Assignades (t) = !"#$%&#!!"#$%!!"#$%#&! ! !!"#$%&#!!""#$%&'("!!!!!"#$%&#!!"#$%!!"#$%#&! !  

De manera que, 

Tasques No-Assignades (t) = !"#$%&#!!"#$%!!"#$%#&! ! ! !"#$%&#!!""#$%&'("!!!! 

Amb aquest KPI relatiu (percentual) es pretén detectar la quantitat de tasques creades i no 
caducades pendents d’ésser assignades. Per tant, el valor 0 indicarà una excel!lent 
assignació i oposadament, el valor 1 indicarà que de totes les tasques creades cap ha 
assolit gestionar una assignació. 

 

Índex Tasques No-Puntuades (t)  

Nombre de tasques que no han estat puntuades. 

Índex Tasques No-Puntuades (t) = !"#$%&#!!"#$%!!"#$%#&! ! !!"#$%&#!!"#$"%&'(!!!!!"#$%&#!!"#$%!!"#$%#&! !  



Pàg. 180  Memòria 

   

De manera que, 

Tasques No-Puntuades (t) = !"#$%&#!!"#$%!!"#$%#&! ! ! !"#$%&#!!"#$"%&'(!!!! 

Amb aquest KPI relatiu (percentual) es pretén detectar la quantitat de tasques creades i 
assignades pendents d’ésser puntuades. Per tant, el valor 0 indicarà una excel!lent procés 
de puntuació i oposadament, el valor 1 indicarà que de totes a totes les assignacions 
realitzades els hi manca la puntuació. És un KPI important ja que cal dur un seguiment 
exhaustiu de les puntuacions per tal de garantir el procés de matching fins el final i generar 
confiança i reputació.  

 

Índex Tasques destacades (t) 

Nombre de tasques destacades abonant una quantitat d'#. 

Índex Tasques destacades (t) = !"#$%&#!!"#$%!!"#$%#&! ! !!"#$%&#!!"#$%&%!"#!!!!!"#$%&#!!"#$%!!"#$%#&! !  

Aquest KPI permetrà conèixer el pes del servei “Tasques destacades” com a font 
d’ingressos de CityHelping. 

 

Visites mitges d'una tasca (t) 

Nombre mig de visites que rep una tasca. 

Visites mitges d’una tasca (t) = !"#"$%#!!"#$%&#!!"#$%&!!!!!"#$%&#!!"!!"#$%"#&'! ! ! 

Amb aquest KPI es pretén conèixer el tràfic i l’interès que suscita pels usuaris tipus B el 
nombre i la qualitat de les tasques penjades pels usuaris tipus A. 

 

Tasques caducades (tasca) 

Tasques creades que han caducat sense ser assignades. 

 

Temps d'assignació (tasca) 

Temps que triga un usuari en assignar una tasca. 
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Temps de vida promig d’una tasca (tasca, t) 

Període entre que una tasca és creada i assignada. 

Temps de vida promig d’una tasca (tasca, t) = 
!"#$%!!"#$$%&'()%*!!!"#$"!
!"#$%!!"!!"#$%&'"'!!!"#$"!

!!"#$"!!
!"#$%&#!!"#$%&! ! !  

Aquest indicador mesura la rapidesa amb que es realitza una assignació. 

Puntuació mitja (t) 

Puntuació promig de totes les tasques que hi ha creades en un període t. 

Puntuació (tasca, t) = !"#$"%&'!!!!"#$"!!
!"#$"!!

!"#$%&!!!"#$%&! ! !  

12.5. Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) 

El CAU o Centre d’Atenció a l’Usuari serà el punt de suport que aglutinarà totes les trucades 
i e-mails que es rebin per part dels usuaris. Aquest servei s’externalitzarà a través d’una 
oficina amb agents especialment entrenats per vehicular i donar resposta als suggeriments i 
incidències de CityHelping.  

L’empresa seleccionada serà Low Cost Call Center1 i s’ha decidit externalitzar aquest servei 
per tal d’estalviar recursos operatius (personal i infraestructura) i obtenir un increment dels 
marges de guany, qualitat i productivitat. 

La metodologia de treball acordada es dividirà en tres tipus de qüestions: 

1. Qüestions relatives a la informació.  
2. Qüestions relatives a propostes de millora (suggeriments per canviar algun 

aspecte de la web). 
3. Qüestions relatives a la gestió d’incidències d’usuaris i entre usuaris. 

Pel que fa el primer punt, l’equip del CAU tindrà coneixements i eines suficients per esvair 
dubtes i donar resposta immediata a l’usuari. 

                                                
1  http://lowcostcallcenter.com/precio_usuario/ Aquesta empresa ofereix serveis des de 99# mensuals i per 

començar, s’adequa a les necessitats que té CityHelping per gestionar les trucades i les incidències. 
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Pel segon punt, l’usuari mitjançant la pàgina de Contacte trobarà un document .pdf editable 
(veure ANNEX E “OPORTUNITATS DE MILLORA (CHANGE REQUEST)”) on l’usuari podrà 
formalitzar la seva proposta de millores. Aquest document coexistirà durant tota la fase beta 
del projecte. Aquest document permetrà que qualsevol usuari descrigui un petició de canvi i 
serà de vital importància de cara a la professionalització de la web i al compromís de millora 
contínua que es persegueix. 

De cara al tercer punt, es reportaran tots els conflicte amb un usuari o entre usuaris (per 
exemple, un usuari no realitza una tasca, o un usuari no puntua, etc.) i es prendran mesures 
adients segons la urgència i envergadura de la incidència.  

Pel segon i tercer punts, (propostes/problemes informàtics i incidències entre usuaris), 
s’utilitzarà un software un software senzill que gestionarà la cua d’incidències i la seva 
prioritat. N’existeixen molts de gratuïts en el mercat, però en aquest cas s’usarà el 
programari propi de l’empresa extern que gestiona el CAU. Aquest permetrà donar 
seguiment a les peticions de l'usuari amb un únic número de Tiquet. Aquest sistema de 
gestió s’anomena "Seguiment Local d'errors"1 o LBT per les seves sigles en anglès (Local 
Bug Tracker).  

12.6. FAQS 

Tots els dubtes i explicació dels canvis generats a CityHelping, s’explicaran i s’aniran 
renovant a la pàgina de les preguntes més freqüents, més coneguda com FAQ’s (en anglès, 
Frequent Asked Questions). A la pròpia web es pot trobar aquest llistat de preguntes i 
respostes. 

 

 

 

 

                                                
1 Cada “error” es classificarà segons la seva severitat en: Bloquejador (inhibeix la continuïtat de la web); Crític: 

(crash de l'aplicació, pèrdua de dades o fugida de memòria severa, es publica contingut inadmissible); Major 
(pèrdua major de funcionalitat, com menús inoperants, dades de sortida extremadament incorrectes, o dificultats 
que inhibeixen parcialment o totalment l'ús de la web); Normal (manca de puntuacions, assignacions, una part 
menor del component no és funcional, etc.); Menor (una pèrdua menor de funcionalitat, o d’ús de la web); Trivial 
(problemes cosmètics); Millora (sol!licitud d'una nova característica o funcionalitat) 
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13. Impacte ambiental 

 En l’actualitat el impacte mediambiental que genera l’activitat humana es quantifica per 
emissions de CO2, causants entre d’altres de l’efecte hivernacle. 

La realització d’aquest projecte ha comportat una generació de residus, bàsicament 
provinents de l’ús de vehicles i de l’ús de electricitat per a il!luminació i els ordinadors 
portàtils. 

Respecte a l’ús dels vehicles les dades d’emissions de CO2 s’han extret de la fitxa del 
fabricant i corresponen als valors següents: 

Cotxe: 0,12 kg CO2 /km. 

Ciclomotor: 0,70 kg CO2/km. 

 

  Emissions [kg CO2/km] km recorreguts kg de CO2 emessos 
Cotxe 0,12 1200 144 

Ciclomotor 0,70 360 25,20 

  
Total 169,20 kg de CO2 

Pel que fa a l’ús de l’energia elèctrica s’ha considerat el consum dels ordinadors portàtils 
connectats a la xarxa (70% del temps) amb una potència mitja de 55 W. En quant a 
il!luminació s’han considerat dos bombetes de 60 W. 

Sabent que la producció de la energia elèctrica espanyola es distribueix de la següent 
manera: 

Font d’energia % de la producció kg de CO2/J 
Cicle combinat 23,79% 111,11!10-9 

Carbó 8,19% 277,78!10-9 
Energia Nuclear 22,70% - 

Fuel-Oil 0,67% 222,22!10-9 
Energies Renovables 32,07% - 

 

emissions, CO2, kilòmetres, Il!luminació, Hores d’ús, energia. 
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Podem dir que cada Joule consumit ha generat 50,63!10-9 kg de CO2. 
 

El consum elèctric que ha comportat el projecte s’especifica a continuació: 
 

  Potència mitja [W] Hores d'ús  Energia emprada [MJ] 
Ordinador 1 55 378 74,84 
Ordinador 2 55 378 74,84 
Il!luminació 120 540 233,28 

  
Total 382,96 MJ 

 
Per tant l’impacte ambiental en kg de CO2 que ha generat l’ús d’ordinadors i il!luminació 
aquest projecte, ha estat de 19,36 kg. 
 
En total, aquest projecte ha representat 188,56 kg de CO2. 
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14. Pressupost 

La duració del projecte ha estat d’un any. Aquesta duració ha estat tal ja que cap dels dos 
projectistes ha disposat del temps suficient per fer avançar el projecte a un ritme major. 

En promig, es calcula que cadascun dels autors ha dedicat 2 hores/dia en la realització del 
projecte al llarg de 220 dies laborables (20 dies/mes sense tenir en compte Agost). A més, 
s’han dedicat 100 hores en dissabtes (a raó de 5 hores per dissabte), fent que el total 
d’hores dedicades per autor hagi estat de 540 hores. 

Al llarg d’aquest temps s’han produït desplaçaments tant en cotxe com en ciclomotor. Dels 
220 dies laborables i dels 20 dissabtes, el 50% han requerit desplaçament, fent que el temps 
d’ús promig en cotxe i ciclomotor per dia d’ús hagi estat de 20 i 10 minuts respectivament. 

Per la redacció i correcció s’han fet servir dos ordinadors portàtils i material d’oficina divers. 

A mode de taula resum: 

 

*Dades de la fitxa tècnica del vehicle 

A la vista de la taula, el cost total del projecte és de 10.406 #. 
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15.  Conclusions 

Un cop finalitzat l’estudi de viabilitat i la implementació de la fase beta, es poden extreure 
diferents conclusions d’aquest projecte. 

En primer lloc, pel que fa a la primera part,  es destaca que la idea plantejada (un portal de 
matching) és factible i tal i com s’ha vist el procés de dur-la a terme seria una acció pionera a 
Barcelona i qui si sap si també a la resta d’Espanya (resulta inviable fer una cerca d’una web 
de característiques similars a CityHelping que ho corrobori). Així doncs, és important 
remarcar que hi ha mercat per créixer, i tot això sense tenir en compte el cada cop més 
ampli mercat mòbil. Tan sols cal mirar el rebombori que està causant webs i aplicacions 
mòbils com Taskrabbit als EE.UU, els quals han rebut 17 milions de dòlars per part 
d’inversors privats. Tot indica que aquest boom tard o d’hora arribarà a Europa i a casa 
nostra en els propers anys. 

Tot i que l’anàlisi de l’entorn econòmic no doni expectatives positives de cara a gestar noves 
empreses, el fet que sigui una empresa que requereixi poca inversió inicial i compti amb un 
nombre de potencials usuaris creixent (malauradament parlem d’aturats), contraresta les 
males perspectives de la crisi. És més, CityHelping planteja la crisi com una oportunitat i 
aquesta visió és l’essència que ha donat empenta a aquest projecte. Per això, es dedicarà la 
major part dels esforços en atreure a usuaris creadors de tasques i a crear un entorn de 
confiança a la web que fomenti la seva utilitat. 

Respecte a la competència a Espanya, aquesta és escassa i difereix del model plantejat per 
CityHelping: més dinàmic i enfocat a tasques i acotat geogràficament, de moment, a 
Barcelona.  

Aquest estudi de viabilitat contempla primer un escenari de generació de tràfic: sense visites 
no hi haurà ingressos i per tant cal primer deixar espai perquè els usuaris coneguin la web, 
la provin, s’hi quedin. Per això, no s’ha desenvolupat el detall de la creació d’una empresa 
real, ja que tal i com s’ha previst fins a mitjans de 2012 la futura empresa no tindrà capacitat 
per monetitzar. Aleshores tot estarà previst per a la creació real d’una societat limitada, tot i 
que en aquest treball no s’hagi fet una recreació exhaustiva. 

Pel que fa els indicadors macroeconòmics, és cert que s’han obtingut uns resultats 
excessivament optimistes. La previsió de visites i registres són una suposició que ha calgut 
fer per plantejar la viabilitat del model de negoci. Per això, al no partir de cap resultat històric 
ni estadístic, s’ha obtingut un TIR del 110%, que indica un excés d’optimisme. Caldrà doncs 
redefinir constantment les dades que alimenten els KPIS a mesura que la web vagi creixent i 
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apostar fer un fort finançament. Tanmateix, en el present projecte s’ha posat l’eina en les 
eines de treball i la seva caracterització, no tan en el detall numèric.  

Pel que fa a l’organigrama de l’empresa, aquest canviarà conformi passi el temps com 
també ho faran els processos de l’empresa i les fonts d’ingressos. De fet es poden arribar a 
plantejar altres models de negoci que vindran donats per una anàlisi econòmica i de 
navegació per la web. També es important el fet que es decideixi treballar en entorns 
compartits, el coworking, aprofitant el coneixement i els recursos d’altres startups i generar 
sinèrgies. 

Com a projecte d’emprenedoria, també s’estarà atent a les alternatives del model negoci, 
així com noves portes que s’obrin espontàniament a mesura que s’avanci en el projecte, ja 
que el concepte d’apropar una oferta i una demanda és fàcilment extrapolable en altres 
camps. 

A nivell de creació i futura gestió de CityHelping, volem destacar que els creadors d’aquest 
projecte hem tingut la necessitat d’estar presents en tots els processos de creació, tant en 
les parts més exclusives com en les que no ens pertocaven estrictament (per exemple, a 
nivell de programar en PHP). S’ha cregut que tenir un coneixement profund de tot el cicle de 
viabilitat i implementació és un actiu que cal tenir i potenciar, a la vegada que cal saber 
delegar i externalitzar processos per eliminar costos fixos i deixar que cada especialista 
executi les seves tasques. Creiem en el treball en equip però si alguna cosa es ha ensenyat 
aquesta carrera, és tenir la voluntat per conèixer i ser capaços de comprendre abstraccions 
de la realitat, per tal de ser rigorosos i independents en la globalitat del projecte. 

A nivell de direcció estratègica, es té molt clar que el futur passa pel món mòbil, de manera 
que si ara es tornés a plantejar el projecte, probablement es començaria directament per 
aquí. En tot cas, serà un dels següents reptes a assolir després d’aquest projecte. 

 

Arribats aquí, què tenim?  

Tenim una petita web, petita però amb ganes de créixer. Cal donar-la a conèixer, ensenyar 
que és el que pot aportar i el mercat potencial que té. Caldrà però alimentar-la, fer que 
guanyi en confiança i dinamisme i que esdevingui un lloc útil per a la gent normal i corrent. 
Estarem molt contents si altres estudiants d’aquesta escola o d’altres s’animen a fer 
l’aplicació mòbil, per la nostra part seran tot facilitats. La proposta concreta de solució 
inicialment, creiem que és vàlida tal i com ho corrobora la versió beta de CityHelping 
desenvolupada. 

Així doncs, es conclou aquest projecte amb un resultat d’acord amb els objectius plantejats i 
amb la satisfacció d’haver emprès un camí entusiasta i sense por al fracàs. 
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