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Abstract— Aquest projecte és el desenvolupament d’un pla 

d’empresa complert per una empresa dedicada a les noves 

tecnologies i Internet, ubicada a la comarca de la Conca de 

Barberà, de nom NetConca. El pla d’empresa ens proporciona 

tota la informació necessària per poder posar en marxa una 

empresa, realitzant un estudi de la zona, un estudi de la pròpia 

empresa i un estudi econòmic-financer a 3 anys. 

La comarca de la Conca de Barberà es caracteritza per ser un 

entorn rural, on les noves tecnologies emergeixen amb força. 

En el projecte primerament es defineix l’empresa, l’entorn 

sòcio-econòmic on s’ubica, la competència directa i indirecta, el 

direccionalment estratègic, l’equip que constituirà l’empresa i la 

matriu DAFO amb el diagnòstic final i estratègies a seguir. Conté 

la realització d’un  estudi de mercat sobre l’ús i tinença de NTIC 

a les llars catalanes i a les mitjanes i petites empreses ja que la 

nostra activitat prové d’una demanda derivada directament de 

les persones que utilitzen els medis digitals i el comerç electrònic. 

Conté un estudi propi de la comarca sobre el nombre d’empreses 

que tenen pàgina web i la qualitat d’aquesta en termes 

responsive. 

A continuació es defineixen el pla d’operacions, el pla de 

màrqueting, i el pla d’organització. En el pla d’operacions 

s’expliquen els passos a seguir per dissenyar i desenvolupar una 

pàgina o portal web. En el pla de màrqueting es realitza el 

disseny corporatiu i la pàgina web de l’empresa, es detallen els 

productes i serveis, el seu cost, la política de cobraments i com es 

realitzarà la publicitat tant en medis digitals com impresos. El 

pla d’organització conté la forma jurídica de l’empresa i 

l’organigrama per definir les diferents funcions i llocs de treball. 

Per últim es realitza un pla econòmic financer complert, es 

defineix la inversió inicial, amb finançament o sense, el pla 

financer avarca els 3 primers anys de l’empresa, conté els 

resultats previsionals segons un supòsit de vendes reduït, el càlcul 

dels costos variables a partir dels costos fixos, l’anàlisi del punt 

mort amb gràfics explicatius, el compte de resultats, els quadres 

de tresoreria i el balanç previsional. 

Paraules clau - Conca de Barberà, Emprenedor, Pàgina web, 

Responsive. Vivers d’empresa. 

I. INTRODUCCIÓ 

ETCONCA és una empresa de serveis orientats al món 

digital i les noves tecnologies. Volem contribuir a 

impulsar les Noves Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació a l’entorn rural on s’ubica, donant solucions 
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integrals, portant la marca del client en tots els mitjans 

possibles, medi digital i medi imprès. 

L’empresa que realitzi una pàgina web atractiva, responsive 

i dinàmica potenciarà de forma positiva la seva activitat. 

Es buscarà donar un valor afegit a tot el procés de producció 

i a la relació amb el client, a través de projectes àgils i 

dinàmics. 

La Conca de Barberà té diverses característiques idònies per 

a una empresa tecnològica. D'una banda la recentment 

estrenada xarxa de vivers que recolzen a les noves empreses i 

ofereixen un entorn ideal per a la col·laboració entre empreses 

i obrir noves vies de negoci, i per un altre, el seu origen rural i 

de productes agrícoles propis com la DO Conca de Barberà 

que requereixen d'expansió a nivell d'internet i pel qual 

plantegem un projecte molt interessant amb botiga en línia 

inclosa, que ens permeti col·laborar amb la comarca i donar-

nos a conèixer de forma ràpida. 

II. ANÀLISIS DE L’OPORTUNITAT DE NEGOCI 

Per determinar en quin estat es troba la Conca de Barberà 

vers les noves tecnologies i Internet, hem realitzat un estudi 

propi de les empreses ubicades a la comarca. Aquest estudi 

s’ha pogut realitzar gràcies a la col·laboració del Consell 

Comarcal i dels diferents ajuntaments. 

 
Taula 1: Estudi propi sobre el percentatge d’empreses que tenen pàgina web i 

la qualitat d’aquestes a la Conca de Barberà 

Població 
Total 

Empreses 

Amb 

Pàgina 

Web 

Facebook Responsive 
No 

Responsive 
Expirades 

Montblanc 294 60 0 10 39 11 

L’espluga 

de Francolí 
193 41 1 9 29 2 

Santa 

Coloma de 

Queralt 

216 31 0 5 23 3 

Sarral 79 19 1 7 11 0 

Vimbodí i 

Poblet 
36 6 0 1 5 0 

Solivella 20 2 0 0 2 0 

Barberà de 

la Conca 
34 12 0 2 9 1 

TOTAL 872 171 2 34 118 17 

%  19,61% 1,17% 19,88% 69,01% 9,94% 

 

Com podem veure a la taula 1, observem que més d'un 80% 

de petites i mitges empreses no disposen de web, i de les que 

sí, un 70% són webs que es consideren obsoletes per no seguir 

els estàndards, característiques i tendències actuals, sent la 
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característica més important en l'actualitat l’anomenada web 

responsive, web que s'ha d'adaptar a tot tipus de dispositius, 

com els mòbils intel·ligents. Si una web no és responsive, no 

pot arribar a gran part dels usuaris i és penalitzada per Google, 

convertint-se en la raó principal per renovar una web obsoleta. 

A. Ús del comerç electrònic a Catalunya 

L’any 2013 l’Institut d’Estadística de Catalunya (8) va 

elaborar un estudi sobre diferents arguments a l’hora de 

comprar per internet. Es valora molt positivament que la web 

sigui segura, que ofereixi garanties sobre els productes venuts, 

que les webs siguin fàcils d’utilitzar, clares i senzilles. Es 

valora la varietat de bens, preus habitualment més baixos i 

productes no disponibles a l’entorn. 

A la Conca de Barberà un 46,9% dels enquestats per 

l’Institut d’Estadística de Catalunya realitzen compres en línia. 

B. Oferta NTIC a la Conca de Barberà i proximitats 

Hem realitzat un estudi ampli de la competència existent. 

Hem determinat que existeixen dos tipus de competència, la 

competència directa i la indirecta. La competència directa és la 

que s’ubica a la comarca o les seves proximitats, però en un 

sector com el nostre, on existeixen solucions en línia per 

aquest tipus de servei no podem oblidar-nos d’aquestes 

empreses que ofereixen preus molt assequibles en serveis molt 

semblants al nostre. 

La diferencia que ens dona valor com a empresa front a les 

solucions en línia es el tracte personal que oferim als nostres 

clients, un tracte de proximitat on el client podrà realitzar 

canvis duran el desenvolupament del seu projecte sense que 

això afecti al pressupost, obtenint un producte de gran qualitat 

que compleixi amb les expectatives del client. 

Hem realitzat un mapa de posicionament, com a eix vertical 

valorem el cost del producte, com a eix horitzontal hem 

reflectit dues variants, la utilització d’estàndards web i la 

quantitat de productes diferents que poden oferir cadascuna de 

les empreses analitzades. 
 

 
 

Fig. 1: Mapa de posicionament sobre la competència existent. 

NetConca es situa en el quadrant superior dret, un cost 

mitjà-alt, oferint totes les garanties sobre estàndards web, 

ofereix tot tipus de productes, sense tancar cap opció. 

C. Matriu DAFO 

 

 
 

Fig. 2: Anàlisis intern i extern, matriu DAFO 

D. Estratègies a seguir 

 

 
 

Fig. 3: Estratègies a seguir segons la matriu DAFO 

III. DESENVOLUPAMENT D’UNA PÀGINA WEB 

El desenvolupament i la gestió dels projectes es realitzaran 

mitjançant el sistema Scrum, és un model de referència que 

defineix un conjunt de pràctiques i rols, i que pot prendre's 

com a punt de partida per definir el procés de 

desenvolupament que s'executarà durant un projecte. 

Els seus beneficis són diversos: 

1. Flexibilitat a canvis 

2. Major productivitat 

3. Major qualitat del programari 

4. Maximitza la tornada de la inversió 

5. Predicció de temps 

6. Reducció de riscos 

Les pàgines o portals webs necessiten un allotjament i un 

domini per aparèixer a internet, nosaltres oferim diferents 

opcions depenen de la necessitat del client, realitzant un estudi 

previ al desenvolupament. 
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Abans d’iniciar el disseny i desenvolupament es realitzen 

una sèrie de documents que serveixen per definir les diferents 

parts i continguts de la pàgina web. Després de la primera 

reunió es presenta un arbre web on es detallen les diferents 

seccions i el tipus de continguts, si és senzilla, dinàmica, quins 

camps conté, si és un formulari, o si és una plana especial. 

El disseny es realitza preparant un prototipat fet a mida 

oferint la nostra visió de com hauria de ser la pàgina web. 

Depenent del pressupost del client, es pot optar per basar el 

disseny en plantilles. 

Un cop definits l’arbre web i el prototipat o plantilla, es 

realitza la maquetació i desenvolupament de la pàgina web. 

NetConca es recolza en el marc de treball Bootstrap, ja que és 

un marc de treball responsive.  

Per a l’àrea privada de gestió de las Webs i els seus 

continguts, utilitzarem un sistema basic propi amb la llibreria 

XCRUD, és d’ús simple però potent, ofereix diferents maneres 

de treballar amb les dades i s’estalvia temps a l’hora de 

desenvolupar el gestor de la pàgina web. 

IV. PLA DE MÀRQUETING 

S’ha dissenyat la imatge corporativa de NetConca i la seva 

pàgina web ja que és imprescindible per la nostra activitat. 
 

 
Imatge 1: Imatge corporativa de NetConca 

S’han dissenyat les targetes de visita, els sobres i les cartes 

com exemples de com fer servir el logotip segons el suport 

utilitzat. 

A. Màrqueting estratègic 

Volem ser l’empresa referent a la comarca de la Conca de 

Barberà en quan a disseny i desenvolupament web. 

Oferirem a la DO de la Conca de Barberà un nou portal web 

on tots els Cellers puguin vendre els seus vins i caves. 

Oferirem als diferents ajuntaments i associacions la 

realització d’una pàgina web senzilla d’un esdeveniment del 

poble al que representen de forma gratuïta per tal de 

col·laborar amb els esdeveniments de la Conca de Barberà i 

amb les diferents entitats que hi participen. 

Contactarem amb les diferents associacions de botiguers de 

la Conca de Barberà per oferir un paquet de pàgina presencial 

per aquells associats que ho desitgin. 

Aquestes accions permetran que tan les institucions com els 

comerciants ens coneguin d’una forma ràpida i eficaç. 

B. Màrqueting operacional 

Paquets d’allotjaments: Dominis: 
Safir – 59 €/any .com – 19 €/any 
Robí – 89 €/any .es – 19 €/any 

Maragda – 149 €/any .cat – 29 €/any 
Diamant – 199 €/any  

Paquets de disseny i desenvolupament web: 

One page – 480 € 

Micro web – 800 € - Gestor de continguts: 200 € 

Web professional – 1.350 € - Gestor de continguts 500 € 

Botiga en línia – valoració prèvia 

Idioma addicional – 100€ per idioma, no es contempla la 

introducció de contingut en els diferents idiomes. 

C. Màrqueting comercial 

Realitzarem diferents campanyes publicitàries, a la Conca 

de Barberà hi trobem com a medi digital el diari de 

Naciódigital, el diari digital més consultat pels usuaris 

d’internet de la comarca ja que té un subdiari dedicat només a 

la Conca de Barberà. 

Els medis impresos son varis, ens decantem per la revista de 

classificats anomenada El Tafaner, és una revista de tirada 

quinzenal amb preus assequibles. 

Sobre xarxes socials, realitzarem la campanya a Facebook i 

Twitter les dues xarxes més utilitzades com a perfils personals 

i empresarials. 

V. PLA D’ORGANITZACIÓ 

A. Decisió de la forma jurídica 

NetConca neix de l’associació de 3 emprenedors, ens hem 

decidit per una societat civil privada, ja que els tràmits són 

més ràpids, no requereix d’un capital inicial i no està sotmesa 

al registre mercantil. Els tràmits a realitzar són: 

 Agència Tributària (AEAT): Alta en el Cens 

d'empresaris, professionals i retenidors 

 Tresoreria General de la Seguretat Social: Alta dels socis 

i administradors en els règims de la Seguretat Social 

 Inspecció Provincial de Treball: Obtenció i legalització 

del llibre de Visites 

 Autoritats de certificació: Obtenció d'un certificat 

electrònic 

 Segons l’activitat - Agencia Espanyola de Protecció de 

Dades: Registre de fitxers de caràcter personal (gratuït). 

 Complementaris - Oficina Espanyola de Patents i 

Marques: Registre de signes distintius 

B. Equip i organigrama 

 

 

Fig. 4: Organigrama de NetConca 
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Aitor Villar: Amb més de 10 anys d’experiència en 

desenvolupament web multimèdia, ha realitzat treballs per 

grans corporacions, Euskaltel i Vileda Spain entre altres. 

Director General de l’empresa i director de desenvolupament 

de les pàgines web. Les seves funcions són supervisar els 

diferents aspectes de l’empresa i l’assessorament generalitzat. 

Dirigirà els projectes en la seva globalitat i exercirà de 

ScrumMaster. 

Eric Torres: Exerceix de community manager per la 

Diputació de Tarragona i diferents institucions de la Conca de 

Barberà. Director de màrqueting, tant de l’empresa com dels 

nostres clients, exercirà de Product Owner i de Community 

Manager. Com a director financer, portarà a terme la 

comptabilitat de l’empresa i possibles reclamacions. 

Marta Comas: Ha realitzat treballs de disseny i maquetació 

per a grans estudis de forma externa, com Lankor o Wegetit, 

també ha col·laborat amb la Diputació de Barcelona. Directora 

artística, formarà part de l’equip Scrum junt amb l’Aitor Villar 

i l’Eric Torres, portarà a terme la direcció artística dels 

diferents projectes. 

VI. PLA ECONÒMIC- FINANCER 

A. Finançament inicial 

La inversió inicial per poder començar a treballar es 

elevada, per tal de reduir-la hem pres una sèrie decisions que 

reduiran aquesta despesa. 

Els socis aportaran els seus propis equips, ordinadors, 

pantalles, teclats i ratolins, els 3 primers mesos de l’activitat 

no cobraran la nòmina per tal de regularitzar factures i 

pagaments. 

Som una empresa que entra dins dels criteris per obtenir una 

plaça al viver Concactiva, realitzarem un contracte per 3 anys 

amb possibilitat de pròrroga, al estar dins d’un viver 

d’empreses el lloguer és més baix, i cobreix totes les 

necessitats bàsiques d’una empresa, aigua, llum, connexió a 

internet i mobiliari. 

Per començar l’activitat amb saldo positiu al banc es 

demanarà un microcrèdit de 10.000 € a una societat filial de 

l’Institut català de Finances, l’IFEM (Instruments Financers 

per a Empreses Innovadores). 

 
Taula 2:Comparació de la despesa inicial amb finançament o sense 

CONCEPTES DESPESA 
DESPESA 

FINANÇADA 

Inversió Inicial 17.990,68 € 1.618,28 € 

Costos Mensuals 14.652,21 € 5.423,73 € 

TOTAL 32.642,89 € 7.042,01 € 

 

B. Estudi de viabilitat econòmica 

Per valorar la viabilitat de la nostra empresa hem realitzat 

una sèrie de supòsits amb una previsió baixa de projectes. Els 

supòsits són en base una web mostra = 1.500 €, 60h de feina, 

allotjament de 89€/any i domini de 19€/any. 

Marge brut comercial, es calcula a partir dels costos 

variables, com som una empresa de serveis els nostres costos 

variables són molt baixos. 

 
Taula 3: Marge brut comercial a 3 anys 

CONCEPTES 1r any 2n any 3r any 

Ingressos 70.920,00  € 94.260,00  € 109.960,00 € 

Costos variables 2.430,00  € 3.590,28 € 4.639,97 € 

MARGE BRUT 68.490,00  € 90.669,72 € 105.320,03 € 

% 97% 96% 96% 

 

Punt mort, es calcula a partir dels costos fixos i el marge 

brut comercial d’una unitat en euros, ens dona les vendes 

mínimes, i en tan per 1, ens dona les unitats mínimes a vendre. 

 

 
 

Gràfic 1: Punt mort en unitats i euros. 

Per sota d’aquets valors l’empresa tindrà pèrdues, just en 

aquest valors no genera ni pèrdues ni beneficis i per sobra 

comença a generar beneficis. Per tan com a mínim hem de 

vendre 41 unitats de web mostra, el nivell de facturació hauria 

de sobrepassar els 65.500 €. 

 

Compte de resultats, hem realitzat el compte de resultats 

pels primers 3 anys, us el presentem de forma reduïda. 

 
Taula 4: Compte de resultats a 3 anys 

CONCEPTES 1r any 2n any 3r any 

Vendes 70.920,00 € 94.260,00 € 109.960,00 € 

Consums 1.870,00 € 2.550,00 € 3.400,00 € 

MARGE BRUT 69.050,00 € 91.710,00 € 106.560,00 € 

Cost de personal 37.763,88 € 58.454,78 € 70.145,73 € 

Despeses 10.851,90 € 9.531,90 € 9.731,90 € 

BAII 20.434,22 € 23.723,32 € 26.682,37 € 

Interessos 459,00 € 366,62 € 269,52 € 

BAI 19.975,22 € 23.356,70 € 26.412,85 € 

Impostos 3.995,04 € 4.671,34 € 5.282,57 € 

Benefici Net 15.980,18 €  18.685,36 € 21.130,28 € 
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Com podem veure en la taula 4 any rere any obtenim 

beneficis, una part anirà destinada a la reserva de l’empresa 

per fer front a reparacions o canvis d’equipament. 

 

Balanç, hem realitzat el balanç previsional pels pròxims 3 

anys: 

 
Taula 5: Balanç previsional a 3 anys 

ANY 2015 2016 2017 

Aplicacions informàtiques 840,00 € 840,00 € 840,00 € 

Equips processos informació 4.932,00 € 4.932,00€ 4.932,00 € 

Amor. immob. Material -986,40 € -1.972,80 € -2.959,20 € 

Existències 0,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 

Clients 1.545,65€ 7.673.05 € 8.219,21 € 

Tresoreria 29.104,94 35.157,57 € 35.892,09 € 

SUMA ACTIU 35.436,19 € 48.629,82 € 49.424,10 € 

Capital escripturat 5.006,40 € 5.006,40 € 5.006,40 € 

Reserves 0,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 

Pèrdues i guanys 15.980,18 € 18.685,36 € 21.130,28 € 

Dividend a compte -980,18 € -3.685,36 € -21.130,28 € 

Deutes a llarg termini 6.296,52 €  4.301,49 € 2.204,39 € 

Bestretes de clients 2.334,10 €  0,00 € 2.500,00 € 

Hisenda pública creditora 3.780,01 €  5.981,42 € 6.270,73 € 

Organismes Seg. Social 

creditors 
1.121,23 €  1.345,48 € 1.345,48 € 

Deutes a curt termini 1.897,93 €  1.995,03 € 2.097,10 € 

SUMA PASSIU 35.436,19 €  48.629,82 € 49.424,10 € 

 

A la taula 5 podem veure el balanç, les aplicacions 

informàtiques no tenen amortització degut a que es una quota 

mensual per tenir sempre l’ultima actualització, existències 

són pàgines webs començades per entregar el pròxim any, 

bestretes de clients són diners avançats per començar nous 

projectes. 

VII. CONCLUSIONS 

L'objectiu del projecte és crear una empresa de tipus SCP 

que ofereixi serveis orientats a les noves tecnologies i Internet 

a la comarca de la Conca de Barberà, volem convertir-la en 

una de les empreses referents a la zona en un curt període de 

temps. 

En l'estudi sobre l'ús de les noves tecnologies a la comarca, 

observem que els percentatges no s'allunyen del total estadístic 

de Catalunya, sent el seu ús notable per part dels habitants de 

la Conca de Barberà, amb més d'un 73% de llars amb accés a 

internet i més d'un 95% d'usuaris amb dispositius mòbils. 

D'altra banda, en l'estudi realitzat sobre els portals web que 

tenen en l'actualitat les empreses de la comarca, observem que 

la majoria són webs obsoletes per no seguir els estàndards, no 

són responsive, una característica molt important avui dia. 

Un dels punts forts de NetConca es basa en el seu equip 

humà, en el seu equilibri. Els socis, un desenvolupador, una 

dissenyadora i un community manager, s'uneixen per crear 

aquesta SCP, formant un equip amb molta experiència prèvia 

en el sector, complementant-se perfectament per abastar totes 

les àrees de negoci que exigeix una empresa orientada a oferir 

serveis NTIC. A més, la implantació d'estàndards en el 

desenvolupament i l'adopció del sistema Scrum per a la gestió 

dels projectes al costat dels clients, donaran com a resultat, 

treballs i productes finals professionals per sobre del que 

ofereix la competència. Aquestes bases són els nostres pilars, 

la qualitat i professionalitat, a més del tracte proper i personal 

amb el client, un valor afegit molt important per fidelitzar-lo i 

seguir creixent. 

En quant a la competència directa en la comarca ja existeix 

una empresa referent des de fa alguns anys. La seva principal 

línia de negoci és el disseny gràfic, i encara que ofereix 

serveis similars als de NetConca, s’externalitzen i estan lluny 

de donar solucions integrals. És per això, que s'ha 

desenvolupat un pla de col·laboració en el qual ambdues 

empreses surten beneficiades, creant un marc molt interessant 

per a la nostra nova empresa. 

A més, es realitzarà un important pla de màrqueting i 

publicitat en tota la comarca a través de la publicitat impresa i 

en xarxes socials, per donar-nos a conèixer de forma ràpida i 

directa i captar nous clients en aquesta etapa inicial, amb una 

inversió alta durant el primer any i més controlada els dos 

següents. 

Finalment el pla econòmic-financer ens avala, tot i ser un 

pla amb unes previsions d’ingressos prudent, dona un gran 

resultat econòmic. L’evolució esperada durant els 3 primers 

anys és de creixement continu, a partir del tercer any podem 

preveure una disminució del creixement mantenint els 

ingressos o augmentant lleugerament, hauríem de mantenir-

nos en una previsió no menor de 30 projectes (de diferents 

magnituds) a l’any, ja que així garantiríem els ingressos 

necessaris. Com podem veure en el compte de resultats, partir 

del tercer any podríem plantejar-nos contractar un nou 

dissenyador o programador, en funció de les necessitats que 

anéssim veien al llarg d’aquets primers anys. Si les previsions 

es compleixen serem una empresa amb un gran recolzament 

econòmic per en un futur optar per a projectes propis i 

innovadors. 

Les conclusions finals sobre la creació d'una SCP en el 

sector de les noves tecnologies a la Conca de Barberà són molt 

favorables, sent un projecte viable a curt termini. La nostra 

nova empresa, NetConca, en tan sol tres anys seria una 

empresa sòlida, consolidada i ben posicionada a la zona, amb 

un bon futur per davant. 
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