
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREBALL FINAL DE GRAU 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTOL DEL TFG: Pla de negoci d'una empresa de taxi aeri a Barcelona 
 
TITULACIÓ: Grau en Enginyeria d’Aeronavegació 
 
AUTOR: Eduard Guimerà Sinyol 
 
DIRECTORA: Joana Rubio López 
 
DATA: 3 de maig del 2020 
 
 

 



 

 

 
Títol: Pla de negoci d'una empresa de taxi aeri a Barcelona 
 
Autor: Eduard Guimerà Sinyol 
 
Directora: Joana Rubio López 
 
Data: 3 de maig de 2020 
 
 
 
 
Resum 
Aquest treball neix de la següent pregunta: és possible un nou sistema de             
transport per Barcelona, més ràpid i eficient? Realment tindria èxit i la gent             
l’utilitzaria? A partir d’aquesta disjuntiva hem estudiat com podria funcionar una           
empresa basada en el transport aeri de persones mitjançant drons. Aquest           
treball és col·laboratiu i un altre company ha realitzat l’estudi de tecnologia al             
seu TFE. 
 
El treball inclou, el desenvolupament d’un estudi de mercat mitjançant la           
metodologia lean start-up, i un pla de màrqueting en conseqüència. El més            
important d’aquest procés és posar èmfasi en el client per poder definir un             
target acurat i obtenir-ne les característiques principals. També realitzem         
hipòtesis sobre possibles rutes i serveis, a partir de les prestacions del model             
de dron escollit, l’EHang 216. 
 
Per tal de donar versemblança a l’estudi, també s’ha dut a terme un recull de               
la normativa aèria actual que ens afecta, la qual és molt restrictiva i impedeix              
dur a terme qualsevol activitat per zones metropolitanes. Així mateix hem           
estudiat les directives europees que s’implementaran a partir de l’1 de juliol de             
2020, valorant quins nous escenaris ens proposen, i en quins hi podem tenir             
cabuda. 
 
Finalment hem realitzat la simulació d’un pla de viabilitat, aproximant els           
comptes en l’àmbit d’ingressos inicials, costos operatius, finançaments i amb          
un balanç final de pèrdues i guanys. Per tal de tenir controlat un ventall més               
ampli d’escenaris, hem realitzat tres previsions finals, una d’optimista, una de           
realista, i finalment una de pessimista. Com se’n pot extreure dels resultats,            
confirmem que una empresa d’aquestes característiques és viable. 
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Overview 
 
This project arises from the following question: is a new, faster and more             
efficient, transport system in Barcelona possible? Would it really have success           
and people would use it? Parting from this hypothesis, we’ve studied how a             
business based on aerial transport through drones could work. This work is            
collaborative, and another colleague has made the technological study within          
his TFE. 
 
At first, the project consists on the developing of a market study using the              
methodology lean start-up, and a marketing plan in consequence. The most           
important thing in this process, is to put emphasis in the client, in order to be                
able to define an accurate target, and obtain its principal characteristics. We            
also developed an hypothesis about possible routes and services, parting from           
the capacities of our selected prototype, the EHang 216. 
 
In order to give credibility to the study, a collection of the current air regulations               
that affect us has also been carried out, showing the fact that they are very               
restrictive, preventing from any kind of activity by metropolitan areas. We’ve           
also studied the european directives that will be implemented the first of July in              
2020, taking into account which news scenarios will be opened for us. 
 
Finally we’ve done the simulation of a viability plan, approximating the           
accounts at the level of initial income, operating costs, financing and with a             
final balance sheet of losses and gains. In order to have an increased variety of               
scenarios, we’ve realized three different forecasts, an optimistic one, a realistic           
one, and finally the pessimistic one. As we can extract from the results, we              
certified that such a business is viable. 
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Introducció 1 
 

INTRODUCCIÓ 
 
El treball consta de sis capítols els quals defineixen les característiques           
principals de la nostra empresa. La metodologia usada s’anomena lean start-up           
on, com veurem al primer capítol, situa el client al centre del debat, intentant              
entendre els seus problemes i buscant-hi solucions. Partint d’aquesta base,          
serem capaços d’identificar millor el nostre públic objectiu i buscar solucions           
per als nostres clients, aportant la nostra proposta de valor, els viatges urbans             
mitjançant drons.  
 
La primera pregunta que ens fem, i que intentem solucionar al llarg de tot el               
treball, és si existeix un problema de mobilitat a Barcelona, si aquest problema             
es pot solucionar mitjançant la proposta de valor que volem aportar, i si ens la               
comprarien a nosaltres. 
 
A continuació definirem un pla de màrqueting i especificarem el tipus de servei             
que volem dur a terme exactament. També mirarem d’aportar unes primeres           
propostes de campanyes de comunicació, definir possibles rutes i marcar totes           
les característiques del prototip de dron escollit. Com veurem més endavant,           
també seran necessàries aliances amb els hotels, pel que exposarem quins           
d’aquests disposen d’heliport regulat, i quines possibilitats reals tenim. 
 
Per tal de poder contextualitzar correctament totes les hipòtesis anteriors,          
analitzarem en quin punt ens trobem a Espanya en matèria de normativa pel             
que fa a l’ús de drons a nivell urbà, i quines noves directrius europees              
s'implementaran en un futur, per a veure de quins nous escenaris disposarem.            
També discutirem si les nostres activitats tindran cabuda dins d’aquestes          
propostes, i definirem la nostra empresa jurídicament. 
 
Finalment, gràcies a tots els apartats desenvolupats anteriorment, i utilitzant          
comparatives amb el món dels vols xàrter duts a terme amb helicòpter,            
traçarem un pla de viabilitat que ens permetrà obtenir els primers resultats            
financers mitjançant diferents previsions per a poder disposar de diversos          
escenaris. 
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CAPÍTOL 1. METODOLOGIA LEAN START-UP 
1.1 Definició 
 
El mètode que utilitzarem per a desenvolupar el nostre pla de negoci            
s’anomena Lean Start-up. Aquest procediment es basa en tres pilars:  
 

1. Entendre com a tot pla de negoci que la nostra empresa és un mirall de               
la gestió que hi apliquem. 

2. Legitimar els errors mentre n’aprenguem d’ells o, com se sol dir, fallar            
aviat i barat.  

3. Posar èmfasi en el client. 
 
A partir d’aquí podem desenvolupar aquests principis posant sobre la taula si el             
problema que intentem resoldre s’enfronta a una necessitat real i si els            
consumidors la reconeixen i estarien disposats a comprar aquesta solució.          
Addicionalment, haurem de visualitzar si, si la podem dur a terme, ens la             
comprarien a nosaltres.  
 
Per tant parlem d’una metodologia que planteja quin problema solucionem i           
quin valor afegit aportem. Un punt molt important és el customer development.            
Abans de desenvolupar el producte s’ha de certificar que la necessitat existeix.            
Com a molt podem disposar d’una presentació al client d’un mínim producte            
viable (MPV), per mostrar breument al possible client la nostra idea de negoci, i              
mirar d’aprendre i entendre sempre les seves motivacions. 
 
Tot seguit el que es busca és trobar aquests primers clients que estan             
disposats a pagar, els Early Adopters (EA), mitjançant entrevistes personals. A           
través de diferents estratègies que tractem més tard definirem unes          
característiques bàsiques d’aquests Early Adopters i dels motius que poden          
tenir. Conjuntament idearem la nostra proposta de valor per tal de marcar els             
beneficis que els hi aportem i els costos que els suposem. El balanç que es fa                
en tot moment per valorar si suposem un increment respecte a la solució que              
utilitzen actualment es basa en com el nostre producte o servei resol el             
problema o la necessitat del client, quins beneficis ha d’esperar aquest i lligant             
amb la hipòtesi del principi, per què ens ha de triar si hi ha competència, és a                 
dir, en què ens diferenciem. 
 
Tot i que la nostra intenció inicial era dur a terme aquestes entrevistes, per la               
situació de confinament causada pel covid-19, ens ha estat impossible dur a            
terme aquestes sessions més enllà d’alguns contactes i d’entrevistes         
telemàtiques ( més en qualitat de consultors que de possibles early adopters ).             
Tot i així hem decidit prendre per bona la nostra hipòtesi i prosseguir amb el               
plantejament. 
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1.2 Desenvolupament de la idea 
 
En aquest apartat s’intentarà identificar quin problema volem solucionar i si           
aquesta solució pot arribar a cobrir una necessitat real. Les preguntes que ens             
hem de fer serien: Els consumidors reconeixen que tenen el problema que            
intentem resoldre? Si hi hagués solució per aquest problema, la comprarien?           
Ens la comprarien a nosaltres? Podem crear una solució per aquest problema? 
 
Claus del problema: 
 
En una ciutat tan avançada com Barcelona i amb una densitat de població tan              
elevada el transport es converteix en un element clau, una necessitat. A nivell             
de mobilitat urbana, se’ns ofereixen diferents opcions actualment: des del          
transport públic com podrien ser els autobusos, metro o ferrocarril, fins al            
lloguer de serveis privats com serien taxis Standard o d’alta gamma com            
limusines o similars. El principal factor en comú que comparteixen és evident,            
tots es desplacen per terra. Utilitzen l’espai en 2D podríem dir, recreant una             
espècie de laberint pel qual es mouen. Quins problemes ens trobem? El            
principal és la falta d’espai, i en conseqüència, els embussos de trànsit. 
 
Per reforçar aquesta afirmació ens podem recolzar en estudis duts a terme pel             
RACC, on s’estableixen els punts claus del perquè de les congestions. Part            
dels punts més importants a destacar són a la pàgina 3 de l’informe adjuntat a               
la bibliografia, on es mostra l’evolució en augment del trànsit i de les             
congestions a Barcelona en els darrers anys (figura 1.1), i la pàgina 6 on es               
mostren el temps real que es perd en  aquestes congestions (figura 1.2). 
 
 

 
 

Fig. 1.1 Quilòmetres de cues degudes a la congestió a Barcelona [1]. 
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Fig. 1.2 Minuts perduts per usuari [1]. 
 
 

Una altra font que podem utilitzar és l’estudi dut a terme per l’empresa             
holandesa que fabrica sistemes de navegació per cotxes TomTom. A la figura            
1.3 podem veure com Barcelona va ser la ciutat d’Espanya amb més congestió             
durant el 2019, i se’ns mostra com els viatges s’allarguen fins a un 29% més de                
temps degut a les retencions. 
 
 

 
 

Fig 1.3 Retenció per hores a Barcelona [2]. 
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Tornant al desenvolupament de la idea, qualsevol iniciativa de canvi o millora            
de la circulació implica quasi sempre la modificació d’obra pública, perjudicant           
tant a la circulació com a la població afectada. Aquesta falta d’espai comporta             
també habitualment embussos, congestió de tràfic i una circulació lenta tant pel            
centre de la ciutat com per la rodalia. Al capdavall, si féssim un pla              
tridimensional de la ciutat, dividint-la per capes, es podria veure com les capes             
de transport i les d’habitatge són compartides en gran part. 
 
Aquest problema no és cap secret. Des de fa temps s’exploren solucions, tant             
la implantació de sistemes de transport com el metro fins a la implementació de              
les rondes o altres enllaços només destinats a automòbils, són intents de            
millora de la fluïdesa del transport. Malgrat tot aquesta qüestió encara es troba             
lluny de solucionar-se. Aquest fet, per força, repercuteix en la gent que es vol              
desplaçar de manera ràpida i no té cap manera eficient de moure’s amb             
lleugeresa per la ciutat. El problema de mobilitat per a certes persones queda             
desatès, i s’utilitzen solucions que no acaben de ser eficients. 
 
A partir d’aquí ens podem plantejar directament la pregunta que s’ha formulat al             
principi; Si hi hagués una solució per aquest problema, la gent la compraria?             
Ens la compraria a nosaltres? S’hauria de plantejar una alternativa que           
funcionés de manera efectiva i fos accessible al màxim de persones possible            
dins del nostre segment de consumidors. Una alternativa que explorés camins           
diferents dels actuals a causa de la saturació del sector. Tornant a l’explicació             
on mirem de dividir la ciutat per capes, perquè no crear una nova capa? En lloc                
d’expandir-nos en el pla horitzontal fer-ho en el vertical. Aquesta via ja ha estat              
explotada enfonsant diferents carrils de carretera o amb l’ús del metro, però el             
problema principal és que de nou aquests comparteixen espai amb tots els            
sistemes de canalització i d’electricitat de la ciutat, i per tant, saturant de nou              
l’espai. 
 
Com a proposta de solució volem aportar una nova idea, volem centrar-nos en             
el transport aeri. La idea es basa en el fet que actualment la tecnologia              
coneguda popularment com a drons o UAV ( vehicles aeris no tripulats ) es              
troba cada cop més avançada, oferint-nos noves solucions. El que volem           
explorar és la possibilitat que aquests drons siguin capaços de transportar           
persones per sobre de la ciutat, deslliurant-nos de totes les deficiències que            
comporta l’ús del transport convencional. Aquesta idea pretén donar lloc a una            
alternativa real donant l’oportunitat d’utilitzar un medi diferent i molt poc explorat            
en l’àmbit urbà. L’objectiu d’aquest projecte és comprovar si una empresa de            
transport de passatgers utilitzant drons que siguin capaços de sobrevolar          
l’espai aeri de Barcelona és viable. 
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Finalment podem contestar a l’última pregunta, ens ho comprarien a nosaltres?           
Per tal de convèncer al consumidor perquè utilitzi el nostre servei necessitem            
acomplir dos punts bàsics: Que el servei funcioni de manera correcta i segura,             
actuant d’acord amb la normativa i complint tots els requisits, i que sigui             
accessible a nivell econòmic com a mínim per aquells consumidors que           
configuren el nostre públic objectiu per tal que el negoci sigui rendible a nivell              
financer.  
 
Com hem comentat a l’apartat anterior, l’espai aeri a escala urbana està molt             
poc explotat. Les normatives actuals són molt inflexibles i no donen           
pràcticament cabuda a aquest tipus d’activitats. Malgrat tot, cada cop més, la            
legalitat es va adaptant als canvis tecnològics, obrint més possibilitats i           
empreses de transport de mercaderies com Amazon ja exploren aquests          
camins aprofitant-les.  
 
En el món del transport de persones, actualment no existeix cap alternativa            
més enllà de transport mitjançant helicòpters però que resulta molt ocasional i            
poc usat. Hi ha proves de drons que poden examinar aquestes idees però res              
definitiu encara, i per tant, estem parlant d’un mercat potencialment verge.  
 
 
1.3 Anàlisi del client 
 
L’objectiu d’aquesta metodologia enfocada cap al client es basa en posar           
èmfasi en aquest, i per tant poder identificar cap a quins segments de mercat              
ens volem enfocar. Als següents apartats definirem aquests segments. 
 
1.3.1 Model de consumidor 
 
Com hem explicat anteriorment, el mètode Lean Start-up es centra en el client,             
en quines necessitats té per tal que poguem adaptar-nos a elles. Qui és i com               
actua, si es mostra receptiu a la nostra solució, etc. Primer definirem qui seran              
els nostres Early Adopters, els nostres primers clients, els qui més precisen            
d’una solució per a un problema real que pateixen. 
 
El model de la curva d’Early Adopters (veure figura 1.4), confeccionada per            
Rodgers ens mostra com aquests representen al voltant d’un 13’5% del total de             
clients: 
 



Metodologia Lean Start-up 7 
 

 
 

Fig. 1.4 Curva d’EA de Rodgers [3]. 
 
En el nostre cas, els nostres Early Adopters, han de ser gent que realment noti               
aquesta necessitat, que tingui el problema del trànsit, que el temps sigui            
important per ells i que estiguin disposat a pagar un servei tot i que, essent més                
car que algunes alternatives ja existents, sigui més efectiu. 
 
Han de ser persones conscients d’aquest problema com diem, que ja estiguin            
invertint en solucions per a la seva mobilitat que no els resulten satisfactòries i              
en busquen de més efectives i ràpides amb independència del cost que això             
pugui representar. Normalment solen tenir un caràcter favorable a aquestes          
solucions, és a dir, agraeixen aquestes alternatives i poden estar disposats a            
ajudar i tot, col·laborant i aportant feedback plantejant possibles millores o           
inconvenients.  
 
Com a perfil base dels trets característics dels clients que busquem, és a dir els               
Early Adopters, podem anomenar els següents punts: poder adquisitiu elevat,          
els podem anomenar d’ara endavant VIP, sense por a volar i que no pateixin              
vertigen, que siguin amants o estiguin familiaritzats amb les noves tecnologies,           
gent que valori el seu temps i que sigui important per a ells/es. Un subgrup               
derivat dels anterios serien els EA turistes amb alt poder adquisitiu, semblant            
als VIP però d’un caràcter més ocasional amb els que, a més de l’aspecte              
pràctic de la mobilitat, l’ús del servei aportarà el plaer de sobrevolar Barcelona             
per gaudir d’una perspectiva diferent de la ciutat. 
 
Més endavant desenvoluparem un model CANVAS d’aquests Early Adopters         
diferenciant les diferents classes i funcionalitats. 
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1.3.2 Proposta de valor 
 
Bàsicament concretarem dos punts: els beneficis que aportem al client i el que             
li costem. És essencial que el primer concepte superi al segon, i que puguem              
especificar de manera clara que el nostre producte resol la necessitat del client,             
els beneficis que ha d’esperar i perquè ens hauria de triar en cas que hi hagués                
competència. 
 
Els beneficis que aportem serien temps i comoditat. Per una part la capacitat             
de transportar-nos del punt A al punt B de manera més ràpida que altres              
serveis de transport i de manera més còmoda en el sentit que no ens trobaríem               
cap classe d’incidència o d’impediment físic al llarg del recorregut.  
 
El cost que suposem al client seria purament econòmic de manera que s’ha de              
trobar l’equilibri just perquè aquests beneficis no superin el cost. Finalment           
comentar que no existeix actualment cap mena de competència directa, ja que            
estem parlant de transport de persones amb dron, sistemes que avui en dia             
encara no s’han implementat enlloc. Com a molt podem fixar-nos en gent que             
contracta agències de transport amb helicòpter o que ja utilitza serveis           
terrestres però no aporten els mateixos beneficis a la nostra idea. 
 
 
1.3.3 CANVAS del client 
 
El model CANVAS dels diferents segments de clients ens ajuda a           
caracteritzar-los per diferenciar cada un dels processos que intervenen entre          
ells i la nostra empresa.  
 
A partir d’aquí diferenciarem dos tipus de clients pels quals més tard definirem             
dos serveis diferents també. En primer lloc el client base, i l’enfocament            
principal, seria el que usa el servei com a mètode de transport per a              
simplement desplaçar-se i, per una altra banda, també descriurem aquell          
segment de clients que estiguin disposats a fer un ús lúdic del servei. 
 
Veiem a la figura 1.5 el Canvas del segment de clients que utilitza el servei com                
a mètode de transport: 
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Fig. 1.5 CANVAS EA, segment de clients enfocat al transport [4]. 
 
I tot seguit, a la Figura 1.6, el segment que s’enfoca cap a un ús lúdic: 
 
 

 
 

Fig. 1.6 CANVAS d’EA, segment de clients enfocat a l’ús lúdic [4]. 
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Com podem veure la diferència principal és que per a cada segment es planteja              
un tipus de servei diferent. Mentre que el servei de transport es centra més en               
un client amb alt poder adquisitiu que necessita un mètode de transport ràpid i              
eficient, el turista o persona que estigui apassionat en aquest àmbit de la             
tecnologia estarà més interessat en l’ús lúdic. Més endavant definirem de           
quines prestacions i característiques disposarà cada servei. 
 
Tal com hem fet amb els segments de clients ens disposarem a separar totes              
les activitats clau i interaccions a la figura 1.7, que es duran a terme amb el                
nostre model de negoci. 
 
 

 
 

Fig. 1.7 CANVAS de l’empresa [5]. 
 
 

Pel que fa a la relació amb el client el sistema serà semblant al de la reserva                 
d’un transport privat amb cita prèvia. Així i tot, per tal d’agilitzar el procés, el               
que s’acabaria buscant és un sistema semblant al dels taxis corrents, on tenim             
una estació prèvia i el transport es realitza directament. 
 
Pel que fa a l’àmbit de la comunicació concretarem les diferents accions i els              
seus costos al pla de màrqueting i al de comptabilitat, però de nou suposaran el               
canal principal per a donar-nos a conèixer.  
 
Els hotels també representaran una peça important del nostre pla de           
màrqueting, necessitarem negociar acords per poder desplegar-nos pel màxim         
de zones possibles i arribar al màxim de clients.  
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1.4 Entrevistes sobre el problema i la solució 
 
Aquest apartat va enfocat a demostrar la nostra hipòtesi principal comprovant si            
la necessitat que volem cobrir soluciona un problema real. Com hem comentat            
anteriorment degut a la situació causada pel covid-19 no ha estat possible dur a              
terme les enquestes programades. Sí que ha estat possible complementar el           
treball amb entrevistes al pilot de drons i avions Ernest Tuckie, que ha             
col·laborat en tant que consultor amb diferents professors de l’escola. Així           
mateix hem prosseguit amb la hipòtesi inicial, que suposa que la nostra            
empresa pot solucionar un problema real i que els nostres Early Adopters es             
mostren satisfets amb la nostra solució 
 

CAPÍTOL 2. ESTUDI DE MERCAT 
 

L’estudi de mercat ens permetrà saber com aquest afecta la capacitat de la             
nostra empresa per a competir, i la potencial rendibilitat de la mateixa. 

 
2.1 Model de Porter i posicionament 
 
2.1.1 Model de Porter 
 
Començarem l'anàlisi de mercat utilitzant l’eina coneguda com el model de les            
5 forces de Porter. Aquest model ens ajuda a poder analitzar les 5 forces              
competitives que ens trobem, que serien: 
 

● L’amenaça dels nous entrants (barrera d’entrada) 
● El poder de negociació del client 
● El poder de negociació dels proveïdors 
● L’amenaça dels productes i serveis substitutius 
● La intensitat de la rivalitat entre competidors d’un sector 

 
Cadascuna d’aquestes forces ens determina de quina manera podem         
considerar l’entorn i veure si es converteix en un punt fort o dèbil del nostre               
projecte. Per separades cada força representa la capacitat de la nostra           
empresa per competir dins del nostre mercat, però conjuntament representen la           
viabilitat en un determinat sector. 
 
A la figura 2.1 mostrem el nostre esquema de model de Porter: 
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Fig. 2.1 Model de forces de Porter [4]. 
 

 
Barreres als nous competidors: 
Primerament una inversió inicial elevada. És necessari disposar d’un poder          
adquisitiu elevat o bé aconseguir un finançament important d’entrada donat que           
en el millor dels casos la rendibilitat del projecte es donarà a partir del segon               
d’any d’existència. Adquirir una flota de drons té un cost mínim d’ uns 200.000              
€ per aparell, als que cal afegir el manteniment i el subministrament de             
bateries.  
 
Així mateix es necessita disposar d’un accés als canals dels distribuïdors           
necessaris, ja que són flotes de mitjans de transport molt exclusius els quals             
costaran d’obtenir amb totes les prestacions necessàries per a la qual cosa            
serà necessari arribar a acords amb els distribuïdors.  
 
Finalment s’haurà d’obtenir el personal i equipament tècnic necessari que es           
sol·licita per poder operar amb drons d’aquestes característiques, fet que          
implica que no tothom podrà treballar-hi, a més a més de les estrictes             
regulacions normatives que més endavant definirem. 
 
Poder de negociació dels clients:  
Els clients tenen opcions alternatives de transport, per tant, semblaria que           
tenen un poder de negociació elevat respecte de la nostra oferta. Ara bé, cap              
de les ofertes que poden trobar inclou: 
 

1. Per al client VIP: una solució ràpida de punt a punt sense embussos.  
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2. Per al client turístic: una solució de lleure com a molt comparable als             
vols amb helicòpter. 

 
Per tant, l’absència d’una competència clara en el mercat fa que el poder de              
negociació dels clients a l’hora d’escollir el nostre servei sigui baix. 
 
Poder de negociació dels proveïdors:  
Aquí apareixen Ehang i Volocopter com a possibles proveïdors, dues empreses           
de les quals més endavant en parlarem, ja que representen les possibilitats            
més realistes. Així mateix també podem tenir en compte adquirir prototips de            
les empreses Airbus, Honda, Uber o fins i tot de la central d’investigació             
espanyola Tecnalia. Se’ns obren diferents possibilitats tot i que creiem que al            
final una d’aquestes empreses acabarà desenvolupant primer el seu dron i serà            
la que marcarà el camí de cara a les negociacions, ja que com que en aquest                
cas encara no hi ha cap prototip final al mercat, el primer que aconsegueixi              
desenvolupar-ne un tindrà l’avantatge en aquest sentit i, per tant, el poder de             
negociació del proveïdor serà alt. 
 
Productes substitutius:  
A escala terrestre els que ja coneixem, bus, metro i taxis o serveis privats que               
s’hi assemblin.  
 
Enfocant-nos més cap a serveis privats, ja que de nou poden interferir amb el              
nostre segment de clients previ, hem de considerar el servei d’helicòpter           
privats, on els aparells més accessibles poden arribar a costar 125.000€ cada            
un sense tenir en compte el combustible (preu aproximat). En la part comptable             
analitzarem com ens podem diferenciar d’ells a nivell econòmic, però en tot            
cas, les opcions de productes substitutius són poques per aquells clients que            
tenen les necessitats que hem anat exposant. 

 
Rivalitat entre competidors: 
Avui per avui, no existeixen competidors en el mercat, per tant, la rivalitat no              
existeix. Sí que és esperable l’aparició de noves empreses o, fins i tot, que              
fabricants dels aparells proposin directament aquest servei. Les possibilitats         
avui per avui més consistents serien Ehang, que disposa del Ehang 216 (veure             
figura 2.2) i Volocopter d’un prototip anomenat VoloDrone. També a considerar           
els projectes d’Airbus i a Uber trobem Vahana i Uber Elevate respectivament. 
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Fig. 2.2 EHang 216 [6] 
 
 
Valor de mercat:  
Pel que fa al valor de mercat farem servir de referència l’estudi de l’empresa              
nord-americana Goldman and Sachs al 2016, la qual va establir (referència a            
bibliografia [7] i [8]), que entre aquell mateix any i el 2020 el mercat dels drons                
seria aproximadament de 100 bilions de dòlars, així i tot la majoria de caràcter              
militar. Pel que fa als comercials seria aproximadament d’uns 13 bilions.de           
dòlars. 
 
 
2.1.2 Taula d’innovació 
 
Al llarg d’aquest apartat definirem totes les interaccions que envolten la nostra            
empresa per tenir una imatge clara de quins són els punts importants que ens              
afecten. Dividirem les categories en un punt principal que seria la nostra            
empresa, i al seu voltant tots els agents i interlocutors amb qui ens relacionem,              
com podem veure a la figura 2.3: 
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Fig. 2.3 Esquema de la taula d’innovació [9]. 
 

 
A continuació descrivim cada apartat: 
 
Empresa Taxis Aeris: El centre de tot. La nostra empresa simbolitza el punt             
neuràlgic de les activitats i tots els processos van adreçats a ella. Com a              
empresa de servei de taxis aeris tenim les següents connexions: 

 
Proveïdors 

○ Aportem: Diners. Pagaments dels serveis que sol·licitem. 
 

○ Ens aporten: Drons, la base de la nostra empresa serà la flota de             
drons de que disposem. El manteniment d’aquests amb peces de          
reparació, i el combustible. Així mateix també hi podem incloure          
tot el tema de material d’oficina i de logística. 

 
Clients 

○ Aportem: Els hi aportem el servei en si mateix, el transport d’un            
punt a un altre mitjançant drons en el cas dels VIP i una             
experiència única de visió de la ciutat en els de tipus turístic. 
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○ Ens aporten: Diners. A canvi del servei que realitzem podrem          

obtenir diners en funció del trajecte que es dugui a terme. 
 

Hotels 
○ Aportem: Servei addicional, reputació i, fins i tot, una comissió.          

Aportem un mètode de distinció i de renom degut que disposarà           
d’un servei diferencial respecte de la seva competència. Així         
mateix hi hauria la possibilitat d’endur-se’n una comissió (a         
determinar). 
 

○ Ens aporten: Clients. Els hotels són punts on s’allotgen els          
nostres clients potencials de manera contínua i que, per tant, ens           
obren moltes possibilitats. 

 
AESA 

○ Aportem: Diners i Reputació. Diners en el sentit de tot el tipus de             
llicències i permisos que són necessaris. Quan ens referim a          
reputació ho enfoquem des del punt de vista que una associació           
com a AESA li aportaria renom i prestigi disposar de serveis de            
drons dins del seu espai aeri, ja que comportarien un avenç           
tecnològic substancial. 
 

○ Ens aporten: Permisos i Suport tècnic. Per tal de poder operar, tal            
i com es comentarà a l’apartat de normatives, fan falta un gran            
nombre de permisos i llicències en reglaments oficials. Suport         
tècnic en el sentit que AESA en molts de casos acostuma a            
actuar d’ajuda mitjançant supervisions i registres amb els        
diferents procediments per tal d'operar amb seguretat. 

 
Tècnics 

○ Aportem: Diners. El sou dels treballadors. 
 

○ Ens aporten: Coneixement. Part essencial, pel seu coneixement        
en l’àmbit aeronàutic i electrònic suficients per a poder assegurar          
una operativitat òptima en tots els sentits. Així mateix a la           
normativa s’estipula que part dels treballadors ha de disposar dels          
títols corresponents per poder operar els drons amb seguretat. 

 
Aficionats 

○ Aportem: Servei. El mateix que els clients, en aquest cas hem           
volgut diferenciar els turistes dels clients normals en el sentit que           
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realment estan interessats en la tecnologia com a tal, i que, per            
tant l’experiència els és més important, més enllà del servei com a            
tal. 
 

○ Ens aporten: Diners i Reputació. Com els clients, paguen pel          
servei però en ser aficionats als drons i interessats per la           
tecnologia podem dir, també ens aporten cert prestigi i certa          
promoció del nostre servei. 

 
 
2.1.3  Posicionament 
 
A aquest apartat mirarem d’ubicar la nostra empresa dins d’una taula respecte            
als possibles competidors i explicar el que ens podria diferenciar d’ells. El            
posicionament és una imatge que tenen els consumidors de la nostra empresa            
o marca amb relació a diferents variables o atributs. Per tant és un concepte              
totalment subjectiu perquè depèn de la percepció individual sobre la nostra           
empresa. En primer lloc, hem decidit realitzar un mapa de posicionament           
respecte als diferents possibles proveïdors, els atributs que hem escollit són els            
de seguretat i els de comoditat, ja que creiem que són punts on es poden               
diferenciar, com podem veure a la figura 2.4: 
 
 

 
 

Fig. 2.4 Mapa de posicionament de proveïdors [9]. 
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A considerar que, com que totes les companyies o empreses de les quals             
parlem encara treballen amb prototips, el mapa de posicionament es basa en            
les hipòtesis publicades per elles mateixes sobre els aparells dels que disposen            
i les característiques públiques. Les pautes que hem seguit són les següents: 
 
Airbus: El seu prototip no acaba de ser un dron sinó més aviat un avió petit.                
Per tant, en termes de seguretat seria el que ara per ara tindria el millor               
posicionament però a canvi d’una menor efectivitat, ja que no parlem d’un            
aparell senzill i fàcil de manipular, capaç d’agilitzar totes les operacions donant            
a un servei més ràpid.  
 
Tecnalia: Ara per ara el dron amb menys prestacions. A nivell de seguretat no              
és capaç de volar de manera estable a més de dos o tres metres d’altitud i                
només pot transportar un passatger alhora.  
 
Ehang: Tot i que té a priori el disseny més avançat i van estar a punt de                 
guanyar un concurs a Qatar, finalment el van perdre en favor de l’empresa             
alemanya Volocopter. Al llarg de les proves que s’hi van dura terme van tenir              
problemes amb dues hèlixs, i van acabar perdent el concurs en favor dels             
alemanys. Dit això han realitzat moltes proves amb dos passatgers de manera            
eficient i ja tenen contractes de proves a diferents països, entre ells Espanya,             
fet que segurament farà que acabem escollint-los com a prototip. 
 
Uber: A priori, els que més comoditat ofereixen. Uber Vahana té la idea             
d’aconseguir ubicar “ports flotants” a l’aire per tal d’agilitzar els processos           
d’abastiment on sigui i poder operar de manera més contínua. Dit això encara             
no hi ha res concret ni cap prototip de com funcionaria disponible la qual cosa               
ens obliga a posicionar-los negativament pel que fa a seguretat. 
 
Volocopter: Disposen, pel que fa a les característiques del dron, d’un nivell de             
comoditat (autonomia, altitud…) similar a l’EHang 184 però van aconseguir          
fer-se amb el lloc d’aquests a Qatar podent operar amb el seu VoloDrone. A              
priori tot i que no estan tan avançats com Ehang pel que fa a seguretat, creiem                
que estan un pas per davant. Tot i això no acaben de ser drons el que                
plantegen sinó més aviat híbrids entre helicòpter i dron. 
 
Pel que fa a la nostra tecnologia els punts claus que ens diferencien respecte a               
la resta de serveis actuals són la velocitat, la capacitat de moure's per             
Barcelona de manera àgil, i que el nostre servei de transport no contamina, ja              
que funciona amb electricitat, així mateix hem realitzat un nou esquema de            
posicionament (figura 2.5): 
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Fig. 2.5 Esquema de posicionament de productes substitutius [9]. 
 
 
Hem decidit ubicar el taxi corrent com a punt de referència per a la resta de                
possibles productes substitutius, ja que aquest és conegut per tots. Pel que fa             
als helicòpters, tot i que també tenen la capacitat de moure’s amb velocitat             
utilitzen combustible per la qual cosa es diferencien del nostre projecte, i els             
serveis privats terrestres com podrien limusines o semblant, acostumen a ser           
cotxes d’alta gamma pel què contaminen més i en part de gran volum pel que               
els costa més moure’s per Barcelona. 
 
 
2.1.4  Anàlisi DAFO 
 
L’anàlisi DAFO o SWOT ens ajudarà a reflexionar sobre quins són els punts             
forts i febles i quines són les amenaces i les oportunitats que es poden              
presentar. Amb aquesta eina coneixerem quines són les característiques de la           
nostra idea de negoci que ens poden restar forces, les que ens poden             
potenciar, quins obstacles ens pots trobar que no depenen de nosaltres i quins             
factors de l’entorn ens poden afavorir en un futur. 
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La matriu DAFO és útil abans de posar en marxa un negoci i quan ja està en                 
funcionament. És una fotografia d’un moment donat en la que queden retratats            
les Debilitats, les Amenaces, les Fortaleses i les Oportunitats. Els resultats           
obtinguts a la figura 2.6, s’han d’analitzar amb relació a la idea de negoci              
principal: 
 
 

 
 

Fig. 2.6 Matriu DAFO [9]. 
 
 
Debilitats: El primer punt a destacar de les debilitats és el preu elevat que              
suposa un servei com aquest. La inversió inicial és molt elevada, ja que estem              
parlant de tecnologia exclusiva, fet que requereix que el preu de servei sigui alt              
així mateix.  
 
Pel que fa a la cartera de productes, aquesta també és limitada, nosaltres             
plantejarem un prototip únicament, ja que encara estem lluny de què aquests            
es posin al mercat i el primer que ho faci marcarà la tendència a seguir i tindrà                 
el control de mercat al principi.  
Així mateix la xarxa de distribució també serà reduïda, ja que s’haurà d’arribar a              
acords amb els distribuïdors pel que dependrem d’ells.  
 
Finalment comentar que estem parlant d’un nou mercat per explorar, pel que la             
majoria d’afirmacions que fem, tot i que són hipòtesis consultades, encara no            
s’han posat a prova, pel que costa precisar quins possibles escenaris ens            
podem trobar. 
 
Amenaces: Ubicant context a la situació actual sembla que ens veiem abocats            
a una nova recessió tot i que pot ser que no acabi sent tan dura com la                 
passada. Això afectarà de ben segur a les fonts de finançament i l’expansió del              
mercat.  
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El nivell de reglamentació és molt elevat i s’han de superar molts controls per a               
poder operar, de totes maneres les directives europees que s’aplicaran a partir            
de 2021 donen unes guies tot i que AESA encara s’ha d’acabar de definir per               
veure com s’hi adapta.  
 
El mateix problema que tenim amb la xarxa de distribució reduïda el trobem             
aquí, el nostre proveïdor en la majoria de casos seria el mateix, la qual cosa               
generarà una certa dependència inicial i la majoria de productes haurien de ser             
importats, ja que els principals distribuïdors es troben fora del país. 
 
Fortaleses: La primera fortalesa i la més important que tenim és el sol fet de               
desenvolupar una tecnologia tan nova i avançada, la capacitat de sorprendre i            
d’obrir nous mercats ens pot aportar beneficis.  
 
El nostre mitjà de transport no contamina, fet que es tradueix en menys costos i               
una millor imatge.  
 
El fet d’haver de necessitar personal qualificat ens assegura uns estàndards de            
viabilitat acceptables pel que fa a les operacions per aire.  
 
Finalment apuntar que s’ha dissenyat l’empresa de cares a aprofitar un           
possible forat al mercat, fet que pot indicar una oportunitat ben usada perquè el              
nostre servei és millor que el de la competència tradicional. 
 
Oportunitats: El mercat de drons porta creixent de manera exponencial els           
últims anys i tot apunta al fet que podrà seguir així, a més a més serà difícil per                  
a la resta d’empreses que vulguin oferir un servei semblant a causa de les              
barreres d’entrada. 
 

 
CAPÍTOL 3. PLA DE MÀRQUETING 

 
Un cop hem fixat el valor afegit que aportem al mercat, definirem els objectius              
comercials de manera per tal d’establir com recórrer la distància entre la            
situació d’inici i la que volem assolir. 
 
3.1  Objectius comercials 
 
En aquest apartat ens centrarem a fixar-nos objectius comercials a partir del            
valor afegit que aportem al mercat. Definirem objectius realistes i abastables,           
que quantificarem i mesurarem. Els punts més importants que tractarem seran           
els objectius a curt termini, establir resultats a aconseguir, objectius coherents i            
factibles en funció de la nostra empresa i dates límits pel compliment d’aquests             
objectius. 
 

 



22 Pla de negoci d'una empresa de taxi aeri a Barcelona 

Decidirem quin percentatge de volum de vendes volem aconseguir, és a dir, el             
percentatge total del mercat al que volem arribar. 
 
A partir d’un estudi realitzat per l’empresa Goldman Sachs, es determina que            
l’àmbit dels drons comercials entre el 2016 i el 2020 tindrà un valor de mercat               
mundial d’aproximadament 13 bilions de dòlars. 
 
La gran dificultat per a fer una anàlisi del volum de mercat a l’estat espanyol és                
que no hi ha dades publicades sobre el negoci del transport aeri. 
 
El que si coneixem és que és que les dades oficials d’AESA i d’estudis              
relacionats amb aquesta, pel que fa a les vendes d’helicòpter indiquen que,            
considerant els aparells que pesen menys de 5700 kg., a Espanya la flota total              
giravolta les 550 unitats (referència [10]), d’elles 374 formen part d’Airbus, i el             
2019 la seva divisió Airbus Helicopters a Espanya va facturar 290 milions            
d’euros. A partir d’aquí podem establir un mercat total de venda d'helicòpters a             
Espanya que balla entre els 350 i 400 milions d’euros aproximadament.           
Aquesta xifra faria referència a tot el mercat potencial, però si ens centrem en              
les empreses de vols xàrter ens trobem que aproximadament un          
42%(referència [11]), d’aquests són d’ús civil o comercial, pel que podem           
aproximar el valor de mercat actual al voltant dels 160 milions d’euros. 
 
Previsió realista de vendes:  
Pel que fa al tema de les vendes, vam establir que començarem amb una flota               
de 2 drons el primer any. Considerant totes les despeses associades que es             
detallen en quadres posteriors, considerem que el preu del servei ha d’estar al             
voltant dels 300 euros. Aquest valor, no només garanteix la continuïtat del            
negoci, sinó que ens permet parlar de beneficis en el mig termini. Tot aquest              
càlcul el detallarem acuradament a l’apartat de màrqueting mix.  
Treballem amb la previsió de fer de 6 a 7 serveis diaris de mitjana al llarg de                 
l’any, amb pujades i baixades en èpoques d’estiu o d’hivern per exemple, per             
poder mantenir un creixement sostenible. 
 
Lògicament estem descrivint un escenari hipotètic, ja que tot i que hem realitzat             
un estudi financer, es fa complicat definir amb rotunditat quin nivell d’ingressos            
necessitem per assolir els costos d’inici de l’start-up i acabar tenint beneficis            
després d’un període raonable. Com veurem més endavant, el preu aproximat           
d’aquests drons dins dels nostres càlculs es troba al voltant dels 250.000€ pel             
que la inversió inicial hauria de ser molt alta. 
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Tipus de lideratge: 
Utilitzarem l’Estratègia de diferenciació: En aquest cas la diferència principal la           
considerem en el producte en si mateix, ja que encara no està implementat i              
parlem d’una nova tecnologia. El sistema de transport aeri actual per ciutats es             
duu a terme mitjançant helicòpters xàrter privats, pel què parlem d’un mitjà de             
transport completament diferent.  
 
Podríem haver escollit l’opció de lideratge general en costos, ja que el nostre             
consum per servei és inferior al de la competència, però la inversió inicial que              
necessitem realitzar és molt elevada així que finalment hem descartat aquesta           
opció. 
 
 
3.2 Màrqueting Mix 
 
Preu: 
Per tal de poder establir un preu necessitem saber quins costos tenim. Per             
començar disposarem de 3 o 4 pilots, els quals disposaran d’un sou base             
relativament elevat.  
 
També necessitarem incorporar personal per dirigir i organitzar els serveis, que           
treballi des de l’oficina, una persona més com a mínim.  
 
Cal considerar també el lloguer del local, el manteniment mecànic de les            
aeronaus, i la compra d’aquestes mateixes, que suposarà, clarament, la          
inversió més elevada. 
 
Amb tot això i considerant les operacions diàries que hem plantejat           
anteriorment establim un preu fix dels nostres serveis, ja que les bateries tenen             
una capacitat de 17 Kw i el preu del Kw/h balla al voltant dels 2€ per 180 Kw/h                  
pel que no suposaria cap sobrecost important el fet d’haver de recarregar el             
dron. En funció dels càlculs duts a terme a l’apartat de finançament hem             
acordat establir un primer preu base de 300€ per servei, el qual no variarà de               
preu a causa del poc cost de la matèria primera com hem comentat abans.  
Comentar que el dron disposa d’una autonomia màxima d’entre 20 o 25 minuts,             
que a la velocitat que es mou el dron es tradueix en 40 o 50 km de distància. El                   
temps de recàrrega és de 60 minuts. Més endavant a les especificacions del             
dron acabarem de detallar-ne totes les característiques. 
 
També afegim un servei de tour turístic, que en comparació al servei de             
transport tindria la durada de pràcticament tota una bateria, és a dir uns 20              
minuts, per la qual cosa el preu augmentaria. Tanmateix no podem situar-lo            
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molt a prop del preu de transport corrent, sino la gent utilitzaria el primer servei               
a mode del segon, inutilitzant aquest.  
 
Observant el mercat, veiem com empreses d’helicòpters privats ofereixen         
productes semblants per uns 1200€ pel que el nostre es podria establir entre             
els 500 o 600€. 
 
Creiem que aquest preu, tot i que és elevat, encaixa amb el nostre segment de               
clients, ja que disposen d’un poder adquisitiu elevat i estan disposats a pagar             
per un servei ràpid que els agilitzi el transport. La política de cobrament seria al               
comptat a priori, en efectiu o targeta, podem afegir un servei de cobrament a              
final de mes si s’utilitzés el servei de manera repetida. Pels clients que es              
volguessin registrar establiríem un sistema que guardaria el nombre de          
trajectes duts a terme durant un mes i se’ls cobraran mitjançant compte bancari             
el total a finals del mes corresponent. D’aquesta manera els usuaris més fidels             
disposarien d’un servei encara més personalitzat. 
 
Pel que fa a un tipus de descompte, a manera de promoció també podem oferir               
un descompte del 5% sobre el preu total a aquells que utilitzin un nombre              
determinat de cops el servei mensualment, aquesta oferta seria exclusiva en el            
servei de transport i no en el de visites turístiques. 
 
Respecte als preus de la competència, com hem fet en molts casos            
anteriorment, ens hem de fixar en el món dels helicòpters. En aquest sentit la              
competència clarament no ha sigut capaç d’establir preus suficientment         
competitius perquè el servei es pogués estendre. Més endavant acabarem de           
detallar els costos al pla financer.  
 
Canal de distribució: 
L’objectiu sempre és apropar el nostre servei el màxim possible al client. 
 
Ubicació: El nostre lloc d’establiment importarà relativament poc, ja que el           
nostre servei en si mateix es produeix fora d’aquest punt, pel que tindria poca              
visibilitat. Així mateix sí que importa el tipus de plataforma que utilitza el dron,              
que en molts casos a través d’acords amb hotels podrien ser heliports            
d’aquests o, si no, zones controlades a prop de punts predeterminats.  
Tampoc la proximitat als nostres proveïdors no és rellevant, ja que els drons             
serien importats així com la majoria de peces de manteniment necessàries. 
 
Canals: En primer lloc serà necessari arribar a tractes amb l’empresa que ens             
facilitaria la flota de drons, EHang. No només els aparells en si mateixos sinó              
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totes les peces de repostatge i manteniment, així com les bateries, per poder             
assegurar que funcionin correctament. 
 
Tot i que en el nostre cas el tracte amb el client és directe, forçosament parlem                
de canals de distribució indirectes amb el distribuïdor perquè ens estem           
abastint d’un producte que no som capaços de produir per nosaltres mateixos.            
A partir d’aquí podem disposar de més d’un distribuïdor, ja que hi ha peces              
que, per separat, no faria falta obtenir-les sempre d’EHang i això obre la             
possibilitat que poguem recórrer a algú més proper. En tot cas, sempre            
parlarem de canals de distribució indirectes llargs. Això ens assegura una gran            
cobertura, una menor inversió en equips locals i necessitat d’estoc, però ens            
compromet en el sentit que no tenim control sobre els subministrament, i            
l’aprovisionament sempre anirà condicionat per tercers. 
 
Una de les aliances claus que necessitarem serà amb els hotels de la zona              
metropolitana de Barcelona per poder accedir a un major nombre de possibles            
clients. A Barcelona únicament dos hotels disposen d’heliport: el Rey Juan           
Carlos I i l’hotel Mercure Augusta. També està disponible l’heliport del Port de             
Barcelona, de servei públic (figura 3.1). 
 
 

 
 

Fig. 3.1 Heliports destacats de Barcelona [12]. 
 
 

Per tant aquests dos hotels seran els primers amb que intentarem arribar a un              
acord per a captar clients. Evidentment, hem d’intentar incloure més hotels           
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perquè la distribució del servei sigui millor. Al treball complementari d’aquest,           
Infraestructuras de transporte mediante taxis aereos en Barcelona , s’exploren          
altres possibilitats d’ubicació per a plataformes que podem fer servir per a            
incloure més hotels pròxims. 
 
No entrarem a dissenyar aquestes plataformes, però sí que en proposarem           
possibles ubicacions. Per fer-nos-en a la idea, aquests són les principals zones            
sense edificar de més de 1000 metres quadrats disponibles per llogar (figura            
3.2), de les que es disposen. 
 
 

 
 

Fig 3.2 Zones sense edificar de l’àrea metropolitana de Barcelona  [13]. 
 
Podem per tant posar aquestes zones en harmonia amb els hotels de més de 4               
estrelles de la ciutat (figura 3.3): 
 

 
 

Fig. 3.3 Hotels de luxe de Barcelona [12]. 
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Podem veure com la majoria d’hotels es troben pel centre i a prop del port, pel                
que l’heliport que es troba allà i els solars que es troben tant a la zona de                 
Sants, a prop de la Sagrada Família o per sobre Gràcia poden servir.  
 
Així i tot el problema continua sent la zona al voltant de l’Eixample on hi ha una                 
alta concentració d’hotels pel que necessitaríem una alternativa.  
 
Per últim destacar que l’empresa Helipad disposa d’un heliport al sud del parc             
de la ciutadella pel que podem arribar a un acord per a utilitzar-lo.  
 
Comunicació: 
El següent pas consisteix a acompanyar al nostre producte amb una estratègia            
de comunicació per tal d’arribar al màxim nombre possible de consumidors. A            
partir del nostre estudi de segmentació de clients som capaços d’identificar           
quina és la millor estratègia, i tenim diferents opcions, des de promoció en             
punts de venda específics, com publicitat a les xarxes socials, merchandising,           
patrocini…  
 
Tant la publicitat a les xarxes socials com els espots televisius poden            
representar un impuls al principi. Per fer-nos una idea aproximada, un espot de             
20 segons a Antena 3 entre les 9:30 i les 11:30 costa entre 13.000 i 21.500 €                 
(referència [15]). Pel que fa a possibles campanyes a la xarxa, si per exemple              
volguéssim publicitar-nos a Instagram o Facebook, el cost és més variable, ja            
que depèn del nombre d’interaccions que tingui el nostre anunci, i com més             
paguem més visibilitat tindrà aquest. Per a fer-nos una idea, se’ns indica que el              
preu aproximat per clic sol variar entre els 0,70 i 0,80 dòlars (referència [16]). 
 
Anunciar-se a la ràdio (referència [14] i [17]), pot representar al voltant dels             
1000 euros entre setmana aproximadament (veure figura 3.4), i a la premsa, en             
funció del diari i el format de l’anunci, entre 5.000 i 10.000 euros al mes. Una                
altra publicitat que explorarem serà la d’introduir cartells publicitaris (MUPIS), a           
l’aeroport del Prat (referència [18]). 
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Fig. 3.4 Graella de preus de Catalunya Ràdio [14]. 
 
 
Hem decidit finalment disposar de pàgina web, un estand MUPIS a la terminal 1              
de l’aeroport del Prat, i un anunci 6 mesos a l’any al diari El Economista. A                
partir del que hem comentat anteriorment podem dissenyar uns primers costos           
destinats a publicitat: 
 
Taula 3.1 Costos de publicitat 
 
 

Mes 1 2 3 4 5 6 

Anunci “El 
Economista” 

5550€ 0€ 5550€ 0€ 5550€ 0€ 

MUPIS 
Aeroport T1 

3020€ 2900€ 2900€ 2900€ 2900€ 2900€ 

Web 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 

Total: 8720€ 3050€ 8720€ 3050€ 8720€ 3050€ 
 
 

7 8 9 10 11 12 Total 

5550€ 0€ 5550€ 0€ 5550€ 0€ 33.300€ 

2900€ 2900€ 2900€ 2900€ 2900€ 2900€ 34.920€ 

150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 1.800€ 

8720€ 3050€ 8720€ 3050€ 8720€ 3050€ 70.020 
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Respecte a l’atenció al client, com hem comentat breument abans, a part dels             
pilots dels drons, també necessitarem personal d’oficina que pugui treballar de           
cara al client millorant les impressions subjectives que oferim. Per tan           
tractaríem de disposar de com a mínim dues persones enfocades en aquest            
sentit. 
 
Màrqueting mix per cada segment de clients: 
En aquest apartat tractarem temes com la política de descomptes que farem            
servir (figura 3.5), si farem alguna diferència amb els canals de distribució, etc. 
 
 

 
 

Fig. 3.5 Esquema de posicionament sobre la segmentació de clients [9]. 
 
 

Com a anotació comentar que la mida dels cercles simbolitza la importància            
dels clients des d’un punt de vista econòmic i d’ús del servei. Com podem              
observar el nostre objectiu principal seran els clients VIPs que compleixen una            
funció menys lúdica, és a dir, que busquen el transport només, mentre que de              
cara a les ofertes de tour, tot i que amb menys volum hi entren altres col·lectius                
com turistes o residents aficionats a les noves tecnologies. 
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Així mateix dividirem els serveis que podem oferir a la figura 3.6: 
 

 
 

Fig. 3.6 Taula de serveis [9]. 
 
 
3.3 Selecció del dron 
 
A l’hora de seleccionar els drons tenim diferents possibilitats, ja que ens trobem             
moltes empreses de renom com Uber, Airbus o fins i tot un centre d’investigació              
espanyol anomenat Tecnalia que estan desenvolupant drons capaços de         
transportar persones. En general, tots acostumen a ser prototips poc          
desenvolupats dels quals se’n sap molt poc i quasi no es troba informació             
disponible. Amb el meu company del treball col·laboratiu a aquest,          
Infraestructuras de transporte mediante taxis aereos en Barcelona, ens vam          
acabar decantant per dos dels prototips que semblaven més desenvolupats:          
l’EHang 216 de l’empresa xinesa EHang, o el VC200 de l’empresa alemanya            
Volocopter. 
 
Com ja hem comentat, finalment ens vam acabar decantant per l’empresa           
xinesa i la decisió es va prendre, bàsicament, per dos factors: el primer és que               
el prototip de Volocopter no és exactament un dron, sinó més aviat un híbrid              
entre helicòpter i dron el qual es pilota des de dins mateix del vehicle i aquesta                
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característica no ens encaixava amb la nostra idea de servei. El segon motiu és              
que l’empresa Ehang ha aconseguit permís per dur a terme proves de vol a              
Espanya fet que fa més senzill la implementació posterior dels aparells. 
 
Avui per avui, tant Espanya com Noruega han autoritzat els vols de prova. En              
concret aquestes proves es duran a terme a Sevilla mitjançant un programa            
pilot per expandir la mobilitat aèria urbana i desenvolupar possibles rutes.           
L’acord entre l’ajuntament de Sevilla i l’empresa es va tancar el 10 de març de               
2020. 
 
L’EHang 216 (figura 3.7), es tracta d’un dron elèctric de dues places amb 16              
hèlixs situades en 8 eixos. Des de juny de 2018 han realitzat més de 1000 vols                
tripulats i disposa d’una autonomia de vols d’uns 25 minuts que pot englobar             
entre 30 i 40 quilòmetres. Es pot controlar de manera autònoma monitoritzat a             
través d’un centre de comandament. Un punt molt interessant és que per            
produir i certificar aquest dron a Europa com a una aeronau inferior a 600 kg,               
EHang s’ha associat amb el proveïdor austríac FACC. 
 
 

 
 

Fig. 3.7 EHang 216 [20]. 
 
 

Com a resum de les característiques tenim: 
 
Taula 3.2 Característiques eHang 216 [21]. 
 
 
Tipus d’aeronau: VTOL 

Número de passatgers: 2 

Altura: 1.77 metres 

Amplada: 5.61 metres 

Pes màxim a bord (payload): 220 kg. 

Pes màxim d’enlairament: 600 kg. 
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Velocitat màxima: 130 km/h 

Autonomia: 20 - 25 minuts 

Rang màxim: 30 - 40 km 

Altura màxima: 3000 metres 

Temps de recarga de la bateria: 120 minuts 

 
 
EHang ens indica que la bateria (veure figura 3.8) suposa el 60% del cost              
operacional total de l’EHang 216, i que té un cicle d’unes 500 recàrregues. Ens              
indiquen que segons les seves estimacions si aconsegueixen reduir un 1% el            
cost de les bateries, s’acaba abaratint un 3% els costos totals, i que també              
estant intentat millorar un 1% de la vida útil de la bateria per poder incrementar               
el temps de vol un 2%. El problema bàsicament també resideix en què el pes               
de la bateria esdevé una tercera part del pes total de l’areonau. Des d’un punt               
de vista comercial també asseguren una reducció del temps total de càrrega            
per poder tenir més opcions operatives. 
 
 

 
 

Fig. 3.8 Bateria EHang 216 [22] 
 
 
El sistema de gestió de bateries (referència [22]), (BMS) pot supervisar l’estat            
d’aquestes, inclosa la tensió de la bateria, corrent i temperatura en temps real i              
controlar-los dins d’un rang segur, així allargant efectivament la vida útil de la             
bateria. Mentrestant, les 12 bateries són combinades com un sistema per           
proporcionar una potència segura i fiable. Fins i tot en cas de fallida o mal               
funcionament en una o diverses de les bateries, el sistema pot funcionar de             
forma estable i fiable proporcionant una potència suficient per a l’aeronau. 
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3.4 Rutes 
 
Com hem especificat el dron disposa d’un radi d’acció d’entre 40 i 50             
quilòmetres, a una velocitat màxima de 100km/h, fet que no sempre serà així,             
pel que aquesta autonomia es podria millorar si s’anés amb menys velocitat. 
 
Per tal d’establir un primer indici de les possibles rutes, hem dissenyat 5 punts              
claus (figura 3.9), que podrien servir com a primeres vies: l’aeroport del Prat,             
l’hotel Juan Carlos I, l’heliport del port de Barcelona, i l’heliport de la fira de               
Barcelona. Finalment també hem ubicat una ruta fins al Tibidabo tot i que en              
aquell punt no hi ha heliports disponibles, serveix com a referència d’una            
possible ruta comercial. 
 
 

 
 

Fig. 3.9 Possibles rutes (mapa orientat amb la curvatura terrestre) [12]. 
 
A partir d’aquí podem proposar una primera ruta de tour, que involucraria tots             
els vèrtexs del trapezi. La distància total seria de 24’64 km, fet que permetria              
augmentar encara més la distància total o realitzar dues voltes.  
 
Destacar que la distància fins a l’aeroport no supera els 11 km en el punt més                
llunyà, pel que el transport seria més que viable pel que fa a l’autonomia. 
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CAPÍTOL 4. NORMATIVA 
 
En aquest apartat recollirem les regulacions més significatives i que més ens            
influeixen de cares al disseny i les característiques que hauria de tenir una             
empresa del nostre àmbit. 
 
4.1    Regulació espanyola 
 
Els diferents documents d’on s’extreuen totes les lleis que afecten a l’ús de             
drons són: 
 

1. Regulació de l’ús de drons civils al territori espanyol: Reial Decret           
(RD1036/2017). (referència [22]) 

2. Llei de Seguretat Aèria ( Llei 21/2003). (referència [23]) 

3. Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana (LO 4/2015). (referència          
[24]) 

4. Reglament General de Protecció de Dades (RD1720/2007).       
(referència [25]) 

5. Codi Penal (LO 10/95). (referència [26]) 

Els últims tres documents tot i que són de caràcter més genèric no afecten tant               
en matèria de concretar sobre les actuacions del dron sinó que són de caràcter              
més general pel que en farem un breu resum. 
 
La llei de protecció de seguretat ciutadana fa referència a la protecció de les              
persones i defineix unes garanties de serveis mínims estables per a la            
comunitat. En el nostre cas podem trobar alguns articles en què es defineixen             
les obligacions de registre documental en aeronaus (Capítol 4, article 25), o es             
determinen infraestructures en les quals es presten serveis bàsics per a la            
comunitat (Disposició addicional sisena). 
 
Pel que fa al reglament general de protecció de dades no específica en temes              
d’aeronàutica sinó que tipifica termes de caràcters més generals sobre la           
informació i el dret a ella. Bàsicament s’ha de considerar des del punt de vista               
de transparència i de publicació de dades, així com facilitar la documentació            
pertinent reglamentada a les autoritats pertinents. 
 
Finalment el codi penal que resumeix totes les condemnes en cas de dur a              
terme un delicte. En cas de dur a terme un delicte operant amb el nostre servei                
s’hauria d’indemnitzar als damnificats (Títol 5, capítol 1, article 113), se’ns           
constitueix com a empresa com a persones civilment responsables (Títol 5,           
capítol 2, article 116), s’especifiquen què constitueixen delictes contra el          
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patrimoni (Títol 8, capítol 9, article 265), fet que es podria produir en cas              
d’accident i altres articles del mateix perfil. 
 
4.1.1  Reial Decret (RD1036/2017) 
 
El Reial Decret RD1036/2017 és l'encarregat principal de regular l’ús de drons            
civils al territori espanyol. Les conclusions més importants que en podem           
destacar són les següents: 
 

1. És determina tant l’acreditació de coneixements teòrics i pràctics, com          
els certificats mèdics de classe II per operar amb drons i que poden             
oferir títols oficials han de tenir una ATO (Organizaciones de Formación           
Aprobadas) certificada per AESA. 
 

2. Per operar un dron com a empresa és necessari estar donat d’alta com a              
operador per AESA, disposar d’una assegurança de responsabilitat civil,         
títol de pilot de drons oficial i un certificat mèdic en vigor. 
 

3. Tots els drons han de disposar d’una placa identificativa amb el nom del             
fabricant, el model, número de sèrie, nom de l’operador i les dades de             
contacte. Aquesta placa també ha de ser ignífuga i les estacions també            
en necessiten una. 
 

4. Si volem sobrevolar zones urbanes amb alta densitat de població els           
drons no poden pesar més de 10 kg, les operacions s’han de trobar             
dins del rang visual del pilot, ha d’existir una distància mínima de 50             
metres horitzontals amb els edificis. 
 

5. Per volar dins d’un espai aeri controlat el dron ha d’estar equipat amb un              
transpondedor en mode S, ha de volar a menys de 120 metres d’altura,             
el pilot ha de disposar d’un títol de radiofonista (article 33 e), i ha              
d’incorporar sistemes de sistemes de detecció fora de la nostra visió,           
aprovats per AESA. Si utilitza una càmara frontal, també ha d’estar           
aprovada per AESA. 
 

6. Es podran realitzar vols nocturns sempre que es disposi de l’autorització           
expressa d’Aesa mitjançant una sol·licitud per part de l’operador havent          
realitzat un estudi de seguretat abans. 
 

7. Les distàncies mínimes a respectar dels aeroports seran de 8 km en            
casos de vols visuals i de 15 km en casos de vols instrumentals com els               
del Prat. 

 
Dins del document també s’hi troben altres tràmits de caràcter molt específic            
que no entrem a comentar, ja que no volem sortir del focus del nostre projecte.  
 
Com podem veure les possibilitats d’operar amb la legislació actual són molt            
reduïdes, i és impossible moure un dron de les dimensions de les quals parlem              
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pel mig de Barcelona, per a molta altura a la qual ens trobem. Malgrat tot,               
sabem que estem parlant d’un projecte de cara al futur pel què més endavant              
ens fixarem en les directives europees per veure quines noves possibilitats ens            
ofereixen. 
 
 
4.1.2  Llei de Seguretat Aèria (Llei 21/2003) 
 
En aquest punt parlem d’una regulació més general i enfocada cap a l’aviació             
comercial tot i que en podem treure alguns punts que ens poden afectar. 
 
A l’article 22, títol 3, s’especifiquen els continguts de les inspeccions i amb             
relació a què es fan, les revisions de documents i comprovacions dels sistemes             
de cobertura i altres. Es marquen pautes d’obligacions generals (títol 4, article            
33) on s’especifica quines persones i organitzacions estan emmarcades dins          
d’aquestes legislacions, i les responsabilitats que comporten. És més específic          
el següent article, (títol 4, article 34) que es dirigeix a les obligacions del              
personal aeronàutic i les seves funcions com la de disposar del títol            
corresponent o respondre davant de les autoritats pertinents. 
 
Es marquen les obligacions de la producció i manteniment de les aeronaus i             
dels productes aeronàutics (títol 4, article 35), les obligacions específiques dels           
gestors d’aeroports, aeròdroms i altres instal·lacions aeroportuàries (títol 4,         
article 40) com assegurar la continuïtat de l’ús adequat amb condicions de            
seguretat  i tenir un pla d’emergència de protecció civil. 
 
El títol 5 fa al·lusió a totes les infraccions i sancions que ens trobem. S’hi               
comenten aspectes com conceptes i classes d’infraccions (títol 5, capítol 1,           
article 43), que es divideixen en lleus, greus i molt greus, i a l’article 44 del                
mateix capítol descriu les característiques de cada una de les anteriors. Es            
consideren faltes lleus per exemple la falta d’informació cap als passatgers           
sobre la identitat de la companyia, la no inclusió al contracte de transport les              
clàusules relatives al règim de responsabilitat o un tracte desconsiderat per part            
del personal de l'empresa als passatgers. Exemples de faltes greus podria ser            
l'incompliment de facilitar a l’autoritat aeronàutica documents legalment        
establerts sobre els canvis de propietats d’accions o personal directiu, i en el             
cas de les faltes molt greus ens trobem la realització de serveis aeris             
internacionals sense tenir els drets de tràfic necessaris o realitzar viatges           
clandestins. 
 
Al capítol 2 del mateix títol es defineixen sancions en matèria econòmica (títol             
5, capítol 2, article 55): 
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Taula 4.1 Sancions [23]. 
 
 

Concepte Valor econòmic  

Lleus De 60 a 45.000 euros 

Greus De 45.001 a 90.000 euros 

Molt greus De 90.001 a 225.000 euros 
 
 
4.1.3  AESA, ús professional de drons 
 
Des d’AESA, l’organització pública oficial encarregada de gestionar totes les          
operacions i serveis aeris a Espanya se’ns marquen diferents pautes a complir. 
 
 
4.1.3.1 Ús profesional RPAS 
 
Per habilitar-se com a operador de drons serà necessari presentar a AESA una             
comunicació prèvia on ens donarem d’alta com a operador i posteriorment           
presentar la comunicació prèvia del compliment de les dades relatives a           
l’operador, activitats, aeronaus i pilots (referència [27]). Posteriorment s’haurà         
de sol·licitar les autoritzacions per operar en nous escenaris que contempla la            
normativa (art. 40 RD 1036/2017). 
 
Se’ns plantegen escenaris estàndards on es pot operar i les normes que els             
acompanyen, com serien vol nocturn, vol dins d’un espai aeri controlat… En el             
nostre cas ens interessa l’escenari en vol amb aglomeracions d’edificis i espai            
aeri controlat. S’hi reflecteixen molts dels punts que es contemplen al Reial            
Decret de 2017 on ja hem vist que és impossible operar. 
 
 
4.1.3.2 Registre de matrícula d’aeronaus civils 
 
Aquí podem trobar el preu que ens costarà regular els nostres drons, AESA             
marca les tarifes per la prestació de serveis i la realització d’activitats en             
materia de navegació aèria.  
 
La suma de tots els permisos i expedicions que necessitem al primer any (se              
n’hauran de renovar posteriorment), té un valor de 11.579,85€ (veure annex X,            
taula de prestació de serveis i la realització d’activitats aeris). 
 
4.1.3.3 Resum necessitats per rebre autorització AESA 
 

1. Tenir i conservar a disposició d’AESA: l’estudi aeronàutic de seguretat,          
pòlissa de seguretat civil a tercers, caracterització de l’aeronau,         
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condicions i limitacions aplicades a les operacions, perfils de vols i           
característiques de les operacions. 
 

2. Com que realitzarem operacions de vol especialitzades necessitarem:        
Manual d’instruccions i d’operacions, programa de manteniment i        
justificació de la realització dels vols de prova. 
 

3. Per a tal d’obtenir l’autorització d’AESA: Estar habilitat com a operador           
d’AESA, complimentar el formulari de sol·licitud d’autorització que AESA         
té a la seva web, adjuntar tota la documentació necessària (documents           
de l’apartat 1), firmar la sol·licitud i autorització (art. 42 RD1036/2017,           
annex 2) que habilita per a l’exercici d’activitat de manera indefinida. 

4. Hem de verificar abans de contractar treballs amb drons: que complim           
tots els punt de l’apartat 3, els ajuntaments o associacions no tenen            
competències per autoritzar aquest tipus d’operacions, tenir l’apèndix        
A.1 de comunicació prèvia segellat per AESA, tenir el corresponent          
segur i que s’operi en espais aeris permesos per la llei o que tenen              
l’autorització per volar en diferents escenaris. 

 
 
4.2    Directives europees 
 
El dia 11 de juny del 2019 l’Unió Europea va aprovar unes noves directrius              
(2019/945 i 2019/947) per aplicar-se de cara a 2020, que pretén renovar i             
actualitzar les regulacions sobre els drons amb les necessitats d’una societat           
que continua avançant cap al progrés. A continuació les resumim per poder            
tenir una imatge de com podrà ser l’escenari en un futur. Recordar que són              
directrius, i que, per tant, Espanya no ha de per què aplicar-les al peu de la                
lletra, però si respectar els eixos principals. 
 
4.2.1 Marc regulatori 
 
EASA ens facilita un document a la seva web (referència [28]), on s’especifica             
dins de quines lleis actuals es pot emmarcar les directives que la unió europea              
proposa (veure figura 4.1). Per entendre'ns, a partir de la primera llei 18/2014             
de seguretat aèria relacionant drons, seguida pel real decret 1036/2017          
(resumit al document de seguretat espanyola anterior), entrem a la normativa           
comunitària amb operacions de UAS (drons). 
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Fig. 4.1 Recolzament de la nova normativa comunitària [28]. 
 
Aquestes directives engloben a totes les aeronaus no tripulades autònomes          
o pilotades remotament, independentment del seu pes o d’ús civil. No s’aplica            
a aeronaus, personal o organitzacions que portin a terme activitats o serveis            
militars, duanes de policia, policia, recerca i salvament, lluita contra els           
incendis, control de fronteres, vigilància costera o similars. Tots aquests          
emmarcats sota una organització oficial d’un estat. Sota UAS entenem          
aeronaus no tripulades, els seus motors, hèlixs, components, equips no          
instal·lats i equips per controlar-los de manera remota. 
 
 
4.2.2 Conceptes normatius 
 
Bàsicament se’ns divideix els drons en tres categories diferents: oberta,          
específica i certificada. Cada categoria especificarà uns estàndards        
proporcionals al risc i naturalesa de les operacions, adaptades a les           
característiques operacionals dels UAS, i dels entorns (geografia, densitat de          
població…). 
 
Com a resum abans de començar AENA ens facilita el següent esquema            
(figura 4.2): 
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Fig. 4.2 Esquema de les diferents categories [28]. 
 
 
4.2.2.1 Categoria Oberta 
 
Dins d’aquesta secció trobem tres subcategories: A1, A2 i A3. Es diferencien            
amb aspectes de limitacions operacionals, requeriments als pilots i requisits          
tècnics de l’UAS. Les especificacions les trobem a la figura següent (4.3): 
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Fig. 4.3 Especificacions de categoria oberta [28]. 

 
 

Aquests valors venen en part relegats del reglament 2019/945 (referència [29]),           
on ja es classifiquen diferents categories (C0, C1, C2, C3, C4). Es prohibeix             
explícitament el sobrevol de reunions de persones, és a dir llocs on degut a la               
densitat de persones és impossible allunyar-se com les ciutats, i el transport de             
mercaderies perilloses o operacions autònomes. Així mateix també hem de          
tenir el dron sota una altura màxima de 120 metres i visualització directa, i              
finalment comentar que qualsevol dron haurà d’incloure una nota informativa de           
tota la informació operacional per a l’usuari. 
 
 
4.2.2.2 Categoria Específica 
 
Aquí bàsicament hi entren tots aquells que no compleixen les característiques           
mínimes per accedir a la categoria oberta, degut a les operacions que duen a              
terme. Se’ls permet: 

 
● BVLOS 
● Altures més grans de 120 metres 
● MTOM (maxim take-off mass) superior a 25 kg 
● MTOM de més de 4 kg en un entorn urbà 
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● Lliurament de materials 
● Sobrevolar aglomeracions de gent 

 
Hi poden entrar totes aquelles operacions que malgrat que el seu risc no entren              
a la categoria d’específic en conseqüència. El punt crític o més important és             
que qualsevol operació que es vulgui dur a terme s’haurà d’assegurar           
mitjançant un estudi aeronàutic anomenat SORA (referència [30]). El SORA          
es tracta d’una sèrie de requisits obligatoris a complir molt específics per tal de              
poder dur a terme aquest tipus d’operacions. En el següent resum adjunto una             
foto de tot el que hem de complir per operar correctament dins de la categoria               
específica. On veiem la part de ‘Estudio de seguridad operacional’, es refereix            
al SORA (figura 4.4). 

 
 

 
 

Fig 4.4 Registres de la categoria específica [28]. 
 
 

No entrarem a explicar tots els requisits del SORA ja que es tracta d’unes              
pautes per a l’estudi de viabilitat aèria molt exaustives, per les quals s’han de              
complir molts de punts i característiques. 

 
 

4.2.2.3 Categoria Certificada 
 

Al document 2019/945 UE se’ns delimita els punts que comporten aquesta           
categoria. Com a resum dels punts més importants, aquesta categoria ens           
implica: 
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● Volar sobre concentracions de persones amb un dron de mida          

característica superior a 3 metres. 
● Comporta transport de persones. 
● Transport de mercaderies perilloses. 

 
Així mateix es necessiten els certificats corresponents. Dels més destacats per           
exemple serien l’article 11 del Reglament d’Execució (UE) 2019/947, on s’hi           
detallen els punts (consultar annex 3 ‘Normas para efectuar una evaluación del            
riesgo operacional’). En el nostre cas per tal de poder justificar i accedir a              
realitzar el servei de transport de passatgers amb dron ens acollirem a            
aquestes especificacions per a tal de poder dur a terme les activitats. 
 
 

CAPÍTOL 5. PLA DE VIABILITAT 
 

En aquest apartat ens centrarem en traduir totes les idees i conceptes de com              
funciona la nostra empresa plantejats anteriorment, en un pla financer i de            
viabilitat que ens permeti obtenir unes previsions econòmiques inicials. 
 
5.1     Forma jurídica 
 
La forma jurídica de la nostra empresa es basarà en una societat de             
responsabilitat limitada, amb més de 3 socis i una aportació per part d’aquests             
superior a 120.000€ com veurem més endavant. La única opció que compleix            
tots aquests punts, i que s’adapta a la nostra realitat com a empresa emergent,              
és la creació de l’anomenada societat limitada professional. 
 
Aquesta societat requereix titulació universitària oficial o professional per a          
realitzar-la, i inscripció en el corresponent col·legi professional. Els actes propis           
de l’activitat són executats directament sota la raó o denominació social, els            
drets i obligacions de l'activitat s'atribueixin a la societat, i la societat sigui la              
titular de la relació jurídica amb el client. 
 
Pel que fa a característiques, com a mínim la majoria del capital i dels drets de                
vot, o la majoria del patrimoni social i del nombre de socis en les societats no                
capitalistes, hauran de pertànyer a socis professionals. També serà necessària          
la seva inscripció al registre mercantil, i la societat professional s'inscriurà           
igualment en el registre de societats professionals de col·legi professional que           
correspongui. És obligatori subscriure una assegurança per a la societat          
professional que cobreixi la responsabilitat de l'exercici professional. A         
l'escriptura de constitució haurà de ressenyar la companyia asseguradora i el           
número de pòlissa. L'objecte social únicament pot contemplar l'exercici         
d'activitats professionals, i es permet exercir diverses activitats professionals         
sempre que no siguin incompatibles entre si. 
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5.2   Inversions 
 
Hem subdividit les inversions en els primers passos per poder engegar el            
negoci. A l’annex s’hi poden trobar desglossades totes les categories i el seu             
valor exacte. Per a fer-nos una idea, començarem el negoci adquirint dos drons             
d’un preu aproximat de 200.000€ cadascú, comprant equip informàtic, mobiliari,          
reforma del local, i altres que ens suposen una inversió total de 405.500€.  
 
A partir d’aquí també disposarem d’un estoc inicial que ens ajudi a poder             
mantenir en el cas que no disposéssim de cap ingrés durant els dos primers              
mesos. Als costos operatius que comentarem més endavant hem previst un           
preu d’uns 24.210€ mensuals pel que l'estoc inicial serà de 48.420€. Així            
mateix els costos de constitució de l’empresa pugen a 3000€ més 200€            
establerts pel govern del notari, i uns costos associats de llançament           
d’aproximadament 500€. Les inversions surten desglossades a la figura 5.1. 
 
Així en total ens surt una inversió inicial necessària de 457.620€. Més endavant             
ho tindrem en compte amb les previsions, però la nostra intenció és realitzar             
aquest pla invertint en un dron cada any per augmentar el nombre de serveis. 

 
 

 
 
 

Fig. 5.1 Comparatius entre valor d’actius i stock [elaboració pròpia a partir de 
les hipòtesis del treball]. 

 
 
5.3  Finançament 
 
A partir de les inversions definides a l’apartat anterior serem capaços           
d’identificar els valors i les fonts de finançament als primers anys. Les            
plantejarem però, sense perdre el punt de vista que tractem amb un            
plantejament hipotètic. També especificar que únicament hem fet previsions         
pels primers 5 anys a nivell de costos. 
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Per començar la inversió total necessària estipulada al principi serà de           
457.620€. Hem decidit que 357.620€ d’aquests surtin d’aportacions de socis i           
100.000€ d’un crèdit bancari al 5% durant 10 anys. D’aquestes aportacions de            
socis podem comptar amb inversions personals dels dos socis principals          
(encarregats d’aquests TFG col·laboratius) per exemple, d’un valor de 50.000€          
cada un. A partir d’aquí podem captar més finançament dels fons d’ajuda que la              
UE fa cap a les start-ups, que és d’un màxim de 150.000€, o agències de               
finançament on persones d’elevat poder adquisitiu busquen empreses on         
invertit com AEBAN o Ángeles Inversores. Podem veure la diferència de           
finançament a la figura 5.2. 
 
Com hem vist anteriorment cada any tenim pensat adquirir un dron més,            
d’aquesta manera necessitaríem una inversió més de 200.000€ anuals per          
poder subsistir. A partir de cada escenari que ens trobem definirem si seran             
necessàries més fonts de finançament. 
 

 

 
Fig. 5.2 Diferència de finançament [elaboració pròpia a partir de les hipòtesis 

del treball]. 
 
 
5.4 Costos operatius 
 
Per costos operatius entenem tots aquells que tindrem de manera fixa mes a             
mes, mentre el negoci funcioni. Hi tenim en compte des del lloguer del local fins               
al manteniment, la neteja, les taxes per operar, el preu de la pòlissa             
d’assegurances, material d’oficina, electricitat, aigua i llum, etc. 
 
Les taxes el vam ajustar a l’apartat de normatives, on vam calcular que seria              
d’un valor de 11.580€ al primer any, reduint-se pràcticament a la meitat al             
segon, ja que el preu de renovació en la majoria de casos es divideix per dos. 
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Pel que fa al valor de les assegurances, empreses com Mapfre ja ofereixen             
possibilitats, tot i que a priori no assumides per drons de tant pes. Així mateix hi                
ha l’assegurança de responsabilitat civil i de tercers per drons de més de 20 kg               
que ofereixen conjuntament a un preu de 2.160€. Pel que fa a la pòlissa de               
casc, per poder obtenir un preu aproximat ens emmirallem en els helicòpters            
per poder establir valors raonables. Una fórmula bastant utilitzada és la d’oferir            
una pòlissa de casc d’entre 4.500€ i 100.000€ de costos amb un 10% del preu               
de l’aeronau de franquícia. Així mateix la prima anual sol estar al voltant del              
7% o 8% del preu de l’aeronau. Per tant, si hem calculat que els drons               
equivaldrien a un valor aproximat de 200.000€ podem ajustar la prima a uns             
15.000€ anuals. En tot cas les condicions de cobertura creiem que serien            
inferiors ja que 100.000€ d’un aparell que costa 200.000€ ens sembla molt            
elevat. Finalment, com que començarem amb dos drons el preu total de la             
pòlissa d’assegurances seria de 34.420€. 
 
Pel que es refereix als treballadors, al principi hem decidit començar amb 5             
persones, 4 d’ells com a funció de pilots i tècnics i un de caràcter administratiu.               
El nombre de treballadors malgrat tenir únicament dos drons és purament per            
un tema d’horaris i de poder estar disponibles com a empresa el major temps              
possible. Els primers anys hem establert un sou net mitjà de 2000€. Sabem que              
amb la possible inflació i l’augment de treballadors i de drons aquests costos             
operatius aniran augmentant, així mateix ho representem als càlculs. A          
continuació (figura 5.3) podem veure desglossats els costos operatius. 
 

 

 
 

Fig. 5.3 Costos operatius [elaboració pròpia a partir de les hipòtesis del treball]. 
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5.5  Ingressos 
 
Per poder tenir millors prediccions de vendes hem decidit idear tres escenaris:            
un d’optimista (figura 5.4), un de realista (figura 5.5) i finalment un de             
pessimista (figura 5.6). La diferència entre aquests tres resideix bàsicament en           
el nombre de dies que creiem que serem capaços d’operar, i el nombre             
d’operacions que realitzarem diariament de cara tipus, així com el creixement           
esperat. Els marges bruts surten a costa del manteniment aproximat anual           
d’una aeronau (figura 5.7). Així tenim: 
 
 

 
 

Fig. 5.4 Ingressos optimistes [elaboració pròpia a partir de les hipòtesis del 
treball]. 

 
 

 
 

Fig. 5.5 Ingressos realistes [elaboració pròpia a partir de les hipòtesis del 
treball]. 

 
 

 
 

Fig. 5.6 Ingressos pessimistes [elaboració pròpia a partir de les hipòtesis del 
treball]. 
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Fig. 5.7 Marges bruts [elaboració pròpia a partir de les hipòtesis del treball]. 
 
 
5.6  Pèrdues i guanys previstos 
 
A partir dels ingressos estimats a cada escenari, serem capaços d’obtenir tres            
previsions de guanys i pèrdues, com hem fet anteriorment, dues d’optimistes           
(figures 5.8 i 5.9), dues de realistes (figures 5.10 i 5.11) i finalment dues de               
pessimistes (figures 5.12 i 5.13), indicant-nos diferents lectures de cara a la            
viabilitat de l’empresa. Exposarem dues gràfiques per cada escenari, en una           
d’elles els comptes dins d’una taula subdividint els costos en les categories            
pertinents, fins a arribar al resultat net de guanys o pèrdues, acompanyat d’una             
gràfica que ens mostrarà en vermell aquest valor de guanys o pèrdues de l’any              
en qüestió, i de color lila el saldo total acumulat. 
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Fig. 5.8 Pèrdues i guanys optimistes [elaboració pròpia a partir de les hipòtesis 
del treball]. 

 
 

 
 

Fig. 5.9 Saldo acumulat optimista (en milers d’euros) [elaboració pròpia a partir 
de les hipòtesis del treball]. 

 
 

 



50 Pla de negoci d'una empresa de taxi aeri a Barcelona 

 
 
Fig. 5.10 Pèrdues i guanys realistes [elaboració pròpia a partir de les hipòtesis 

del treball]. 
 
 

 
 

Fig. 5.11 Saldo acumulat realista (en milers d’euros) [elaboració pròpia a partir 
de les hipòtesis del treball]. 
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Fig. 5.12 Pèrdues i guanys pessimistes [elaboració pròpia a partir de les 

hipòtesis del treball]. 
 
 

 
 

Fig. 5.13 Saldo acumulat pessimista (en milers d’euros) [elaboració pròpia a 
partir de les hipòtesis del treball]. 

 
 
En el cas dels resultats optimistes, acabem de tenir uns beneficis superiors a             
300.000€ el primer any, que ens permet retornar la part del deute equivalent i              
adquirir un dron l’any que vinent sense cap tipus d’inversió exterior.  
 
Pel que fa a l’escenari realista, al primer any pràcticament no tenim beneficis,             
fet que ens obligarà a demanar un segon préstec els dos següents anys com a               
mínim per poder seguir adquirint drons i anar retornant els diners. Podem veure             
com de cara al 2024 ja ens trobarem dins d’un saldo total positiu deslliurant-nos              
de tots els deutes anteriors. 
 
Finalment l’escenari més dur és el pessimista, com era d’esperar. Amb tan            
poques operacions no serà fins al tercer any on podrem presentar beneficis, i             
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aquests no seran suficients fins al cinquè per poder adquirir drons sense ajuda             
financera exterior. El saldo total acumulat com es pot veure no es sanejaria fins              
al cinquè any igualment. 
 
 

Capítol 6. Conclusions 
 
El primer punt que volem destacar són els resultats financers. Com hem            
demostrat creiem que una empresa d’aquestes característiques és viable, i          
podria tenir cabuda dins del mercat si troba les fonts de finançament            
adequades. Som conscients que tot s’engloba dins d’un marc hipotètic, però           
considerem que hem tocat la majoria de factors i que els resultats són             
versemblants.  
 
Pel que fa a l’apartat de normatives, ens emparem totalment a les directives             
que s’aplicaran des de la Unió Europea, i que aquestes s’acabin dirigint            
correctament per AESA per poder certificar els drons pràcticament com a           
helicòpters en l’àmbit legal, i que puguin operar en els mateixos termes. En una              
entrevista duta a terme amb el pilot expert de drons Ernest Tuckie, ens va              
indicar que les directives tot i que són bones i que serveixen per avançar no               
són suficients, i que el tema del transport de persones no ho veu realista fins a                
2030. AESA i moltes altres institucions europees es basen que de moment,            
perquè un procés sigui segur, s’ha de dur a terme un estudi de seguretat              
anomenat SORA. Aquest estudi a la pràctica és molt difícil de complir i molt              
poques empreses s'implementen. Aquest és el panorama actual, i així és           
impossible operar en entorns civils. 
 
Un dels punts que no es comenten perquè queda fora de les nostres             
possibilitats, és l’acord amb EHang. El punt més interessant és que han estat             
autoritzats per realitzar proves a Espanya, fet que aporta positivisme de cara al             
funcionament d’aquest servei aquí, ja que qualsevol acord amb drons a           
Espanya d’aquesta magnitud ha de tenir de manera obligatòria el vistiplau           
d’AESA. Els costos només reflecteixen la compra dels drons, però hi ha molts             
de costos logístics de transport de materials o d’administració que també           
tindran lloc i acabarien repercutint al pla financer. 
 
La realitat és que tot sembla indicar que en els anys vinents s’acabaran trobant              
més usos als drons, i el tema del transport de passatgers en serà un avenç               
important. Ja hi ha moltes empreses desenvolupant aquesta tecnologia, o          
híbrids amb helicòpters com Volocopter. Al llarg de la història primer s’han dut a              
terme els avenços tecnològics, i després la llei s’ha anat adaptant a ells.             
Esperem i creiem que amb el cas dels drons passarà el mateix, de moment hi               
ha molts de prototips i s’estan fent proves que d’aquí poc seran viables, i              
aleshores serà el torn dels governs i els òrgans de seguretat aèria de cada país               
de posar-se al dia. 
 
Com a conclusió final del treball vull destacar que malgrat les condicions del             
treball, és a dir la impossibilitat de dur a terme entrevistes a causa del covid-19,               
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i d’haver de realitzar-lo pràcticament sencer sense poder-nos moure, ha estat           
una experiència única i apassionant. Es tracta del plantejament d’una empresa,           
i d’un servei que encara no existeix, deixant espai per repensar de zero totes              
les teories sobre com hauria de funcionar o de quines decisions prendre. Molts             
de cops quan ens quedàvem encallats el nostre focus sempre ha sigut el món              
dels helicòpters per intentar emmirallar-nos i aconseguir aproximar els         
conceptes. Malgrat tot esperem haver mantingut sempre el màxim de amb la            
realitat per plasmar el concepte d’empresa tal com seria si realment es dugués             
a terme aquí.  
 
Finalment volem reforçar un missatge que hem expressat anteriorment, si som           
capaços de dur a terme lleis que siguin alhora segures i flexibles amb drons              
d’ús civil, l’opció de transport de passatgers mitjançant taxis aeris caurà pel seu             
propi pes, convertint-se en una realitat abans que ens n’adonem. 
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Annex 1 (Taula):  
 
Tarifes prestació de serveis i la realització d’activitats aeris 
(https://www.seguridadaerea.gob.es/media/4748902/tasas_aesa_2020.pdf) 
 

Concepte  Preu 

Expedició de la llicència de tècnic de 
manteniment d’aeronaus 

45,76€ 

Expedició de la llicència de centres 
de manteniment d’aeronaus 

1143,79€ 

Expedició de la validesa de 
l’aprovació del certificat de declaració 
de competència per operador aeris 
(AOC) 

1525,03€ 

Expedició de les autoritzacions 
especials relacionades amb les 
operacions (una per aeronau) 

2135,07€ 

Expedició del certificat 
d'aeronavegabilitat de l’aeronau i per 
l'expedició de testimoni de 
convalidació del certificat 
d'aeronavegabilitat d’exportació 

152,49€ 

Expedició del certificat de tipus per a 
un model d’aeronau, moto o hèlix 

1525,03€ 

Expedició del títol i primera llicència 
de personal tècnic de vol, així com de 
pilot privat d’avió d’helicòpter... 

49,75€ 

Verificació de competencia de pilots 266,86€ 

Prova de vol per l’habilitació del tipus 
d’aeronau 

533,77€ 

Expedició de l’aprovació d’una 
empresa com a organització de 
disseny 

1830,07€ 

Inscripció d’una aeronau i expedició 
del certificat de matrícula d’una 
aeronau, inscripció del certificat de 
matrícula provisional d’una aeronau i 
inscripció registral del titular 

114,38€ 

https://www.seguridadaerea.gob.es/media/4748902/tasas_aesa_2020.pdf
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Emissió de certificats de titularitat, 
cargament, flota, notes informatives i 
reconeixement de firmes 

38,13€ 

Expedició de l’autorització d’un centre 
mèdic aeronàutic i d’un metge 
examinador aeri 

366,44€ 

Expedició de llicències restringides 
del personal tècnic de vol 

38,13€ 

Expedició de certificacions 
d'experiència de vol 

15,27€ 

Reconeixement de llicències de pilots 
d’aeronaus emeses en països de la 
UE a ciutadans de la mateixa. 

186,58€ 

Expedició de la declaració de 
conformitat aeronàutica de les 
demostracions aèries. 

1613,30€ 

Total: 11.579,85€ 

 
 

Annex 2 (Document): 

Cap 6 . Art 42. Eficacia de la comunicación previa o autorización. 

➢ 1. La comunicación previa o autorización para la realización de          
operaciones aéreas especializadas, y sus modificaciones, habilita       
para el ejercicio de la actividad por tiempo indefinido, con          
sujeción, en todo caso, al cumplimiento de las limitaciones o          
condiciones de la operación establecidas en la comunicación        
previa o en la autorización, según proceda, y de los requisitos           
exigidos en la normativa de aplicación y en tanto se mantenga su            
cumplimiento. La realización de operaciones aéreas      
especializadas en circunstancias operacionales o condiciones      
específicas no contempladas en los estudios aeronáuticos de        
seguridad, general o específicos, previsto en este real decreto,         
requerirá la modificación de la cve: BOE-A-2017-15721       
Verificable en http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL      
ESTADO Núm. 316 Viernes 29 de diciembre de 2017 Sec. I. Pág.            
129633 comunicación previa o autorización, debiendo      
presentarse el correspondiente estudio complementario que      
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contemple las nuevas circunstancias o condiciones específicas       
inicialmente no previstas.  

➢ 2. La comunicación previa o autorización para la realización de          
los vuelos experimentales, y sus modificaciones, habilita       
exclusivamente para la realización de aquellos vuelos que, según         
sea el caso, se hayan autorizado o comunicado, y con sujeción,           
en todo caso, a las limitaciones o condiciones de la operación           
establecidas en la comunicación previa o en la autorización, así          
como al cumplimiento de los requisitos exigidos y en tanto se           
mantenga su cumplimiento. 

Annex 3 (Document):  

Normas para efectuar una evaluación del riesgo operacional  

❖ 1. En una evaluación del riesgo operacional:  
➢ a) se describirán las características de la operación del UAS;  
➢ b) se propondrán objetivos adecuados de seguridad operacional;  
➢ c) se determinarán los riesgos de la operación en tierra y en el             

aire, teniendo en cuenta las consideraciones siguientes: i. la         
medida en que la actividad podría poner en peligro a terceros o            
bienes en tierra; ii. la complejidad, el rendimiento y las          
características operacionales de la aeronave no tripulada       
utilizada; iii. la finalidad del vuelo, el tipo de UAS, la probabilidad            
de colisión con otras aeronaves y la clase de espacio aéreo           
utilizado; iv. el tipo, la escala y la complejidad de la operación o             
actividad del UAS, incluidos, cuando proceda, el tamaño y el tipo           
de tráfico gestionado por la organización o persona responsable;         
v. la medida en que las personas afectadas por los riesgos de la             
operación del UAS pueden evaluar y controlar tales riesgos;  

➢ d) se determinarán posibles medidas de atenuación del riesgo;  
➢ e) se determinará el nivel de solidez que deben tener las medidas            

de atenuación seleccionadas de tal manera que la operación         
pueda llevarse a cabo de forma segura.  
 

❖ 2. La descripción de la operación del UAS deberá incluir, como mínimo,            
la información siguiente:  
➢ a) la naturaleza de las actividades realizadas;  
➢ b) el entorno operacional y la zona geográfica de la operación           

prevista, en particular la población sobrevolada, la orografía, los         
tipos de espacio aéreo, el volumen de espacio aéreo en el que se             
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llevará a cabo la operación y el volumen de espacio aéreo           
previsto como tampón de seguridad necesario, así como los         
requisitos operacionales respecto a las zonas geográficas;  

➢ c) la complejidad de la operación, en particular la planificación y           
ejecución, las competencias, la experiencia y la composición del         
personal y los medios técnicos necesarios que se prevén para          
llevar a cabo la operación;  

➢ d) las características técnicas del UAS, incluyendo su rendimiento         
en vista de las condiciones de la operación prevista y, si procede,            
su número de registro;  

➢ e) la competencia del personal para realizar la operación, en          
particular su composición, su función, sus responsabilidades, su        
formación y su experiencia reciente.  
 

❖ 3. La evaluación propondrá un objetivo de seguridad, que será          
equivalente al nivel de seguridad de la aviación tripulada, teniendo          
en cuenta las características específicas de la operación del UAS.  
 

❖ 4. La determinación de los riesgos incluirá la determinación de todos los            
elementos siguientes:  
➢ a) el riesgo en tierra no atenuado de la operación, teniendo en            

cuenta el tipo de operación y las condiciones en las que se lleva a              
cabo, y en particular, como mínimo, los elementos siguientes:  

■ i. VLOS o BVLOS;  
■ ii. la densidad de población de las zonas sobrevoladas;  
■ iii. el vuelo sobre una concentración de personas;  
■ iv. las características en cuanto a dimensiones de la         

aeronave no tripulada; L 152/52 ES Diario Oficial de la          
Unión Europea 11.6.2019  

➢ b) el riesgo aéreo no atenuado de la operación, teniendo en           
cuenta todos los elementos siguientes:  

■ i. el volumen exacto del espacio aéreo en el que se llevará            
a cabo la operación, ampliado en un volumen de espacio          
aéreo necesario para procedimientos de contingencia;  

■ ii. la clase del espacio aéreo;  
■ iii. el impacto sobre otros tipos de tráfico aéreo y la gestión            

del tráfico aéreo (GTA), en particular: — altitud de la          
operación; — espacio aéreo controlado frente a espacio        
aéreo no controlado; — entorno de un aeródromo frente a          
entorno distinto de un aeródromo; — espacio aéreo sobre         
un entorno urbano frente a espacio aéreo sobre un entorno          
rural; — separación del resto del tráfico.  
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❖ 5. Al determinar las posibles medidas de atenuación que deban          

aplicarse para alcanzar el nivel de seguridad propuesto se tendrán en           
cuenta las posibilidades siguientes:  
➢ a) medidas de contención para las personas en tierra;  
➢ b) limitaciones operacionales estratégicas de la operación del        

UAS, en particular:  
■ i. la restricción de los volúmenes geográficos en los que se           

lleva a cabo la operación;  
■ ii. la restricción de la duración o la programación de la           

franja horaria en la que se lleva a cabo la operación;  
➢ c) la atenuación estratégica mediante normas de vuelo comunes         

o una estructura y servicios del espacio aéreo comunes;  
➢ d) la capacidad para hacer frente a posibles condiciones         

operativas adversas;  
➢ e) factores de organización como los procedimientos       

operacionales y de mantenimiento elaborados por el operador de         
UAS y procedimientos de mantenimiento conformes con el        
manual del usuario facilitado por el fabricante;  

➢ f) el nivel de competencia y experiencia del personal responsable          
de la seguridad del vuelo;  

➢ g) el riesgo de error humano en la aplicación de los           
procedimientos operacionales;  

➢ h) las características de diseño y el rendimiento del UAS, en           
particular:  

■ i. la existencia de medios para atenuar los riesgos de          
colisión;  

■ ii. la existencia de sistemas que limiten la energía en el           
impacto o la frangibilidad de la aeronave no tripulada;  

■ iii. el diseño del UAS según normas reconocidas y el          
diseño a prueba de fallos.  
 

❖ 6. Se evaluará la solidez de las medidas de atenuación propuestas para            
determinar si son proporcionales a los objetivos de seguridad y los           
riesgos de la operación prevista, en particular para asegurarse de que           
todas las fases de la operación sean seguras. 

 
 
Annex 4 (Entrevista): 
 
Fragments més rellevants de l’entrevista amb l’expert en drons Ernest Tuckie. 
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Presentació:  
 
Intercanviem una sèrie de salutacions tot comentant el fet que es viu al país              
actualment. Ernest Tuckie, és un pilot privat tant com d’helicòpters com           
d’avions. Formador de conducció de drons, propietari d’una empresa i amant           
dels drons. 

 
Quins problemes has detectat amb la comunicació/transport a l’àrea         
metropolitana de Barcelona? 

 
És de Vilanova i la Geltrú. Ell es desplaça amb tren/metro, que varien segons              
els horaris. Una hora i mitja anar i una hora i mitja tornar. Embussos a l'entrada                
de Barcelona per l’alta circulació de cotxes. 

 
Solució per a aquests problemes? 
 
Cap alternativa ni tampoc buscada, seguir amb la rutina per llarga que sigui. 

 
“Sobre la industria del taxi aeri al principi hi havia un postureo bestial, no es               
dissenyaven aparells de manera operativa. Un dels més interessants són          
EHANG 184 multirotor amb un cabina, que també són qui havien guanyat            
concurs a Qatar per operar amb el seu dron, pero el dron té problemes amb les                
hèlixs, i al final Volocopter (alemanys), ha agafat el relleu. Més enfocat en el              
tema d'aviació urbana, es prove nous sistemes de llums. De manera realista,            
fins al 2030 no veurem res encara”. 

 
“Si entrem en comparacions amb l'helicòpter, aquest pot portar dues turbines →            
la punta de pala té una inercia, i si es para el motor l'helicòpter baixa molt però                 
la pala és capaç de recuperar l’altitud. en el cas d’un dron no és possible.” 
 
Llei espanyola: 
 
“L’herència d'una sèrie de temes d’aeronavegació, estrictes o rígids, parts          
absurdes… cal esperar a les directives europees. Les fa gent que no vola, no              
consulten, les mesures són massa restrictives. No hi ha hagut accidents en            
zones urbanes, ni un!  
 
Es pot operar en una ciutat, però els requisits que s’obliguen (mundial) són             
massa restrictius, aqui AESA va plantejar SORA però no funciona, tot és massa             
complicat.” 
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“Sora planteja escenaris estàndards per diferents coses… però continua sent          
massa restrictiu (paracaigudes…) Per tant no es pot complir, d’unes 4600           
empreses només l’han implantat 22 en dos anys, i 14 en un espai aeri              
complicat, ademés acostuma a haver-hi tractes una mica foscos...!” 
 
(em passa link per tenir un resum de la normativa europea): 
 
Normativa europea: 
https://www.seguridadaerea.gob.es/media/4748968/presentacion_normativa_e
uropea_uas.pdf 
 
“AESA no ha donat formació, categories drons... La secció aèria de la Guardia             
Civil, els Pegaso, no fan la feina que toca. S’han de fer cursos per pilotar un                
dron de manera obligada. Les categories que es marquen només serveixen           
perquè amazon tingui uns punts determinats en entorn col·laboratiu, com          
l’aviació comercial. La normativa està feta una mica a mesura d’Amazon. Molta            
histeria colectiva…. Ara la gent també s’interessa pels serveis antidrons per           
causes bèl·liques fins i tot…. En fi que la normativa no compta amb la gent               
corrent.” 
 
Solucions i problemes? 
  
“Els drons capaços de fer feina específica existeixen, però amb els nous            
requeriments no podran operar amb total llibertat, els obliguen a implementar           
coses diferents. No pensen en problemes reals de gent que els faria servir de              
maneres no operacionals. “ 
 
“Categoria específica, més enllà de vol visual, els d’Amazon. Per tant cap            
específic no avançariem, operacions urbanes entrarien aquí molt segurament.         
Esquivar de manera colaborativa encara: TCAS. A la vida real tb hi ha             
obstacles no col·laboratius, com ocells etc… Sensors detect-and-avoid,        
capaços de detectar qualsevol objecte. “ 
 
“Es busca saber pq passa algo i quines lliçons en podem treure sempre amb              
tot, amb els drons no acaba de passar. No hi ha registre d’accidents per tant no                
es pot millorar. La categoria certificada, son aeronaus de risc alt, és a dir, tu               
fabriques el teu dron i una autoritat t’ha de certificar si el risc es real o si                 
funciona.” 
 
Els heliports podrien ser suficients per aterrar? 
  

https://www.seguridadaerea.gob.es/media/4748968/presentacion_normativa_europea_uas.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/media/4748968/presentacion_normativa_europea_uas.pdf
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“Amb el dron no tenim autorotació, s’hauria de fer despegue vertical, a una             
altura de seguretat, o també un possible sistema de seguretat extern, Les pales             
no poden rotar de moment. Vigilar tema accesos de potència de cara a la              
seguretat dels drons, vortex ring state, si baixo molt de pressa, em puc trobar              
amb q estem caient, pq l’aire q tirem avall entra, perdem eficiència, s’ha de              
sortir per un cantó o per potència bruta, 3/1 (que puguis aixecar tres cops el teu                
pes com a dron). No haurien d’estar rodejats d’edificis alts. “ 
 
Normativa europea: 
 
“Es carregarà el tema dels espais aeris, però ha deixat la gent volés d’una              
forma que realment la gent no podrà fer-los servir bé. Perquè té en compte els               
estudis de seguretat empírics de col·lisió contra aeronaus, etc per tractar de            
determinar millor les normatives, estàndards. Amb un dron professional o amb           
prototips de drons específics no hi ha estudis. Exemple es fan estudis que si un               
dron de 700 grams et cau al cap de 60 metres tens un 1% de q et faci mal, el                    
qual no és gens representatiu”. 
 
“Les mesures de mitigació que no són coherents. Reduir pes per operar en             
ciutat sino no hi ha manera. Les pales no tenen prou força per suposar un perill                
real, i els estudis de seguretat no ens ajuden. Pes màxim surt a partir d’estudis               
incomplets o no representatius.” 
 
“S’està dissenyant un espai aeri guai que pugui ser operatiu per als drons. De              
categoria certificada i tal etc… Amb espai per aterrar despejat etc… Ja vindrà             
en tot cas.  Anem cap a un futur on hi haurà molts drons volant.” 
 
“Els mossos diuen q es detecten 20 vols urbans volant per Barcelona al dia.              
Tarda 2 setmanes en arribar la multa i la majoria son guiris q marxen abans. Hi                
ha un sistema antidron a prop de la Sagrada Família per exemple → zones de               
més interessos son la sagrada familia en funció del sol, les vistes etc….             
Detecta número de serie, marca… si el límit d’alçada està bé...(120 metres)            
S’han de dir no a moltes coses q no es poden fer per culpa de les regulacions.                 
Que es relaxin vaja, ja que el pes mitjà esta baixant i ni així… (de carreres                
etc)” 
 
Annex 5 (Taules i gràfiques): 
 
Valors específics del pla de viabilitat dins de l’escenari realista. 
 
Inversions: 
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Finançament inicial: 
 

 
 
Costos operatius: 
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Cost i evolució dels salaris: 
 

 
 
Ingressos: 
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Pèrdues i guanys: 
 

 
 

 
(En blau el resultat net i en vermell el brut) 

 
Cash flow real anual: 
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(en vermell el saldo de l’exercici i en lila el saldo acumulat) 

 
Annex 6 (Document): 
 
Comparació eVTOL (font: EHang, veure [31]): 
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Airbus Vahana: 
 

 
 
Boeing PAV: 
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Lilium jet: 
 

 
 
Kitty Hawk Cora: 
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Volocopter VC2X: 
 

 
 
The Opener BlackFly: 
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