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1. Introducció 

 

1.1. Què és barnabrava.cat? 

Barnabrava.cat és un servei que s’oferirà a través d’una pàgina web i una aplicació mòbil. 

L’objectiu d’aquesta plataforma serà informar als usuaris de quins llocs hi ha a la ciutat 

de Barcelona per menjar la tapa de moda a Catalunya, la patata brava.  

Per fer-ho, barnabrava.cat intentarà individualitzar al màxim l’experiència de l’usuari, i 

gràcies a les tecnologies actuals aquesta característica es plasmarà bàsicament en un 

sistema de recomanacions per geolocalització. És a dir, el sistema detectarà on es troba 

l’usuari i, a través d’un mapa, veurà quins són els llocs que té més a prop i com estan 

puntuats. A part, el consumidor podrà consultar un llistat dels millors llocs per menjar 

aquest plat segons diferents criteris (general, la patata, la salsa, el local, el preu i el picant). 

Comptarà també amb un motor de cerca que permetrà desglossar els locals segons la seva 

puntuació en els diferents criteris i/o la localització (districtes o barris). 

Les puntuacions estaran dividides en dues categories, l’opinió de barnabrava.cat i l’opinió 

dels usuaris. En el primer cas es tractarà d’un anàlisi dels diferents aspectes a tenir en 

compte, escrit utilitzant el discurs adequat a aquest mitjà. En el segon cas s’intentarà 

donar èmfasi a la veu de l’usuari, una opinió que és molt important per a la resta de 

consumidors i que és una necessitat contemporània als temps que corren. 

Per últim, el servei també comptarà amb la generació periòdica de continguts periodístics 

relacionats amb la patata brava i els locals de Barcelona. Des d’articles fins a produccions 

audiovisuals (documentals, reportatges, entrevistes...). 

Ara bé, per comprendre el producte final primer hem d’entendre quina és la situació actual 

i com es justifica que barnabrava.cat tingui aquestes característiques. 

 

1.2. La Web 2.0 

Chris Anderson va explicar al 2004 a la revista Wired1 un canvi importantíssim en la 

manera d’entendre el mercat. El sistema basat en vendre uns determinats productes a les 

                                                           
1 Anderson, C. (2014, 1 d’octubre) The Long Tail. Wired. Recuperat de: 
http://www.wired.com/2004/10/tail/  

http://www.wired.com/2004/10/tail/
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grans masses quedava en un segon pla per deixar pas a una nova realitat que a dia d’avui 

és ben latent, la que Anderson va descriure com “La Gran Cua”. 

Gràcies a l’aparició de la Web 2.0 l’usuari ha passat a ser el protagonista d’Internet2. És 

ell qui decideix què consumeix i com utilitza la Web. Per aquest motiu han agafat molta 

importància els nínxols de mercat, aquells petits segments de mercat que busquen un 

producte específic, alternatiu al que consumeixen la majoria, però que resulta ser molt 

rendible. 

El mateix Chris Anderson afirmava que una de les grans característiques d’aquesta llarga 

cua eren les recomanacions d’altres usuaris, també consumidors d’aquest producte 

especialitzat i alternatiu. Actualment, totes les grans plataformes (i les petites amb èxit) 

donen molta importància dins el seu servei a les recomanacions d’altres usuaris. Alguns 

exemples serien Trip Advisor, Time Out o el gegant Google, una de les empreses que més 

bé ha sabut entendre “La Gran Cua”. 

Com ja s’ha dit, aquesta revolució es va produir amb l’arribada de la Web 2.0, una manera 

diferent d’entendre Internet. Un dels seus creadors, Tim O’Reilly, va escriure el que ha 

esdevingut la bíblia de la Web 2.0 en un article anomenat “What is Web 2.0”3.  

Al 2001 va esclatar la bombolla puntcom, desterrant els llocs web obsolets i conservant 

els sites que es van saber adaptar als nous temps, a les noves tecnologies i, per tant, al que 

més endavant es diria Web 2.0. En una pluja d’idees que es va produir entre l’empresa 

d’O’Reilly i MediaLive International en va sortir aquest esquema amb exemples4: 

Web 1.0   Web 2.0 

DoubleClick --> Google AdSense 

Ofoto --> Flickr 

Akamai --> BitTorrent 

mp3.com --> Napster 

Britànica Online --> Wikipedia 

pàgines personals --> blogging 

Evite --> upcoming.org i EVDB 

Especulació amb nom de domini --> 
SEO (optimització de les 

recerques) 

visites a una pàgina --> cost per click 

                                                           
2 NAFRÍA, I. (2007). Web 2.0: El usuario, el nuevo rey de Internet. Barcelona: Gestión 2000, pp 17 
3 O’REILLY, T. (2005, 30 d’agost). What is Web 2.0. O’Reilly. Recuperat de: 
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html 
4 NAFRÍA, I. (2007). Web 2.0: El usuario, el nuevo rey de Internet. Barcelona: Gestión 2000, pp 114-115 

 

http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
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screen scraping (agregar informació 

d’altres webs)  
--> serveis web 

Publicació --> participació 

sistema de gestió de continguts --> wikis 

directoris (taxonomia) --> tagging (folksonomy) 

stickiness (adherència) --> sindicació 

         

Veiem doncs un canvi en la manera d’entendre Internet i, per tant, també en la manera 

d’entendre el negoci online. 

O’Reilly centra aquesta revolució en el concepte de la Web, que passa de ser un sistema 

unidireccional, on l’usuari l’únic que pot fer és rebre informació i moure’s entre les 

pàgines web, a una plataforma des de la qual l’usuari pot interaccionar i fins i tot generar 

continguts i serveis, així com “utilitzar els llocs web com si d’una aplicació o programa 

es tractés. En lloc de descarregar-se un programa determinat al seu ordinador personal, 

l’usuari es connecta a una web determinada i l’utilitza com si fos una aplicació”5. Uns 

clars exemples són Flickr, una plataforma on els usuaris pengen i etiqueten fotografies, i 

Google Docs, que t’ofereix la possibilitat d’utilitzar programes com el Word o el 

PowerPoint des de la web i sense necessitat de descarregar ni instal·lar res a l’ordinador. 

El periodista Ismael Nafría ho resumeix perfectament quan analitza que, si a la Web 1.0 

“the content is the king” (el contingut és el rei), amb l’aparició de la Web 2.0 el verdader 

rei passa a ser l’usuari, ja que “la Web 2.0 és participativa per naturalesa. En ella, els 

usuaris no solen adoptar una actitud passiva, sinó tot el contrari. No només llegeixen, 

també discuteixen, comenten, valoren, opinen, proposen, anuncien, enllacen, escriuen, 

publiquen, intercanvien, escullen, corregeixen, comparteixen... És a dir, participen 

activament. I amb la seva participació, ajuden a elaborar un producte. De fet, en 

nombroses webs 2.0, els usuaris senten que la web és seva, i aquest sentiment de 

pertinença està plenament justificat”6. 

La Web 2.0 ha anat evolucionant molt des dels inicis del mil·lenni, però l’essència 

segueix sent la mateixa: la importància de l’usuari. En ple 2016 però, ja no es pot pensar 

només en ordinadors i els seus navegadors web. Segons una enquesta de l’Associació per 

la Investigació de Mitjans de Comunicació, al 2016 el 94% d’usuaris utilitza el mòbil per 

connectar-se a Internet, el que representa un increment important en els últims anys, ja 

                                                           
5 NAFRÍA, I. (2007). Web 2.0: El usuario, el nuevo rey de Internet. Barcelona: Gestión 2000, pp 115 
6 NAFRÍA, I. (2007). Web 2.0: El usuario, el nuevo rey de Internet. Barcelona: Gestión 2000, pp 129-130 
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que al 2009 aquest percentatge era només del 32,7%7. Aquesta és una evolució que s’ha 

de tenir en compte a l’hora de crear una plataforma web, ja que s’ha de ser ben conscient 

de la importància d’un bon disseny per mòbils i, si és possible, en forma d’app. 

 

1.3. El model d’empresa 

Internet també ha canviat el panorama mercantil i, sobretot, ha obert la porta a més 

iniciatives emprenedores. La més coneguda és la creació d’una startup. Eric Ries és el 

principal teòric sobre aquest model de negoci i és el creador del llibre que es considera la 

pedra angular de tot aquell qui vulgui començar una startup. En El Método Lean Startup, 

Ries defineix una startup com “una institució humana dissenyada per crear nous 

productes i serveis en unes condicions d’incertesa extrema8”. 

Tant és així que, tal i com assenyala Ries, “si l’objectiu fonamental de l’esperit 

emprenedor és implicar-se en la creació d’organitzacions sota condicions d’extrema 

incertesa, la seva funció més important és l’aprenentatge”9. Queda relegat a un segon pla, 

doncs, la capacitat de generar diners del projecte en sí. Un error comú, explica Ries, és 

creure que l’èxit d’una startup s’aconsegueix com en els antics models de negoci: amb 

un pla d’empresa molt consistent, un estudi de mercat exhaustiu... Però en aquest nou 

món d’innovació constant la incertesa és latent en tot moment. És per aquest motiu que 

normalment els emprenedors inicien moltes startups (amb un capital social molt reduït), 

de les quals obtenen molt d’aprenentatge, fins trobar aquella que arriba a l’èxit.  

Una startup ha d’estar en contínua evolució. La visió tradicional d’una empresa que es 

marca uns objectius numèrics, en la qual si un sol número falla vol dir que el projecte no 

està funcionant, ja no és viable, si més no en aquesta classe de projectes. Les startups van 

corregint el seu rumb i optimitzant-se segons s’observen els resultats i, alhora, s’aprèn 

d’aquests. En la següent imatge s’aprecia el que Ries denomina el cicle “Crear-Mesurar-

Aprendre”10: 

                                                           
7 Navegantes en la Red – Encuesta AIMC a usuarios de Internet. (2015). Recuperat a dia 8 de febrer de 
2016 de: http://www.aimc.es/-Navegantes-en-la-Red-.html  
8 Ries, E. (2012) El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación 
contínua. (1 ed) Barcelona: Grupo Planeta, pp 28 
9 Ries, E. (2012) El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación 
contínua. (1 ed) Barcelona: Grupo Planeta, pp 87 
10 Ries, E. (2012) El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación 
contínua. (1 ed) Barcelona: Grupo Planeta, pp 172 

http://www.aimc.es/-Navegantes-en-la-Red-.html
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“L’activitat fonamental d’una startup és convertir idees en productes, mesurar com 

responen els consumidors i aprendre quan pivotar o perseverar. Tots els processos 

exitosos haurien d’orientar-se a accelerar aquest circuit de feedback”11. 

La base de tota startup és la “visió”, la idea que hi ha al darrere de la institució. Aquesta, 

difícilment canvia al llarg de la vida de la startup. Per tenir èxit en la “visió”, s’ha de 

seguir una “estratègia” que oferirà un determinat “producte”. “Els productes canvien 

constantment a través del procés d’optimització. A vegades, l’estratègia ha de canviar 

(pivotar) o seguir igual (perseverar)”12. 

El clar exemple d’startup que ha triomfat és Facebook. Mark Zuckerberg va inventar 

aquesta plataforma al 2004 conjuntament amb els seus companys Eduardo Saverin, 

Andrew McCollum, Dustin Moskovitz i Chris Hughes. El que va començar sent una 

pàgina web per votar qui era l’estudiant més guapo de Harvard ha acabat esdevenint la 

xarxa social més gran del món, amb més de 1.500 milions d’usuaris13. I tot això davant 

                                                           
11 Ries, E. (2012) El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación 
contínua. (1 ed) Barcelona: Grupo Planeta, pp 29 
12 Ries, E. (2012) El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación 
contínua. (1 ed) Barcelona: Grupo Planeta, pp 54 
13 González, G. (2016, 27 de enero) Facebook ya tiene más de 1500 millones de usuarios activos al mes. 
Hipertextual. Recuperat de: http://hipertextual.com/2016/01/facebook-resultados-financieros-2015  

El cicle “Crear-Mesurar-Aprendre” de tota startup. Font: Escuela de 

Organización Industrial i pròpia  

 

http://hipertextual.com/2016/01/facebook-resultados-financieros-2015
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la incredulitat de la majoria d’empresaris que van augurar el fracàs per una startup que 

va començar sense pressupost, publicitat ni màrqueting de cap mena.   

Ries explica també un procés molt important a tenir en compte i que Facebook va saber 

fer en el seu moment. La millor manera de començar a aprendre ràpid és amb el 

llançament d’un Producte Mínim Viable (PMV), un producte lluny de les condicions que 

l’emprenedor té en ment com a resultat final i perfecte. El PMV “no és necessàriament el 

producte més petit que es pot imaginar; és la forma més ràpida d’entrar en el circuit de 

feedback de Crear-Mesurar-Aprendre amb el mínim esforç”14. 

En el cas de Facebook, Zuckerberg va començar amb la pàgina FaceMash (2003), limitat 

només a estudiants de Harvard i la funció del qual era determinar quins eren els estudiants 

més atractius a ulls dels altres. Aquest va ser el PMV de Facebook. A través de 

l’observació i de fixar-se què volien els usuaris, la pàgina web va anar canviant i 

expandint-se a altres universitats del país, transformant la seva funció per esdevenir un 

lloc a on l’usuari explica què li passa o li interessa als seus contactes. Progressivament, 

Facebook va acollir més universitats d’altres països fins a convertir-se en el que coneixem 

ara, la xarxa social més utilitzada al món15. Zuckerberg va saber mesurar les dades que 

rebia dels usuaris i a partir de l’aprenentatge que obtenia d’aquestes se li van acudir noves 

idees que van permetre crear productes innovadors. 

 

1.4. Els continguts 

Poca informació bibliogràfica hi ha sobre crítica gastronòmica, i encara menys pel que fa 

a la crítica gastronòmica per Internet. No obstant, Llorenç Gomis fa un dels anàlisis més 

interessants i complerts de la critica com a gènere periodístic16. 

Es tracta d’un gènere de comentari o interpretatiu. És a dir, no consta únicament 

d’informació pura, si no que la combina amb el judici de l’autor qui es considera expert 

en la matèria. La crítica “no té del gènere el motlle formal característic, però en canvi 

                                                           
14 Ries, E. (2012) El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación 
contínua. (1 ed) Barcelona: Grupo Planeta, pp 174-175 
15 And Facebook begins (n.d.) The Sunday Indian. Recuperat a dia 8 de març del 2016 de: 
http://www.thesundayindian.com/en/photo-albums/241/offset/0/  
16 Gomis, Ll. (1989) Teoria dels gèneres periodístics. Barcelona: Centre d’investigació de la Comunicació, 
pp 153-161 

http://www.thesundayindian.com/en/photo-albums/241/offset/0/
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aporta a la cultura un servei peculiar i té una funció de discriminació i judici que s’aplica 

d’una manera constant”. 

Gomis conclou després de llegir a Gonzalo Martín Vivaldi17 que “la crítica periodística; 

alhora que jutja, informa; és el judici de l’expert que interpreta i valora. La funció 

primordial del crític és ésser un orientador competent, sagaç i desinteressat”. 

Cal recordar que, tal i com recull el Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua 

Catalana18, “crítica” és una paraula que ve del mot grec krinos, que significa “jo decideixo, 

separo, jutjo”. 

Però, com han de ser aquests textos en el món de la Internet? Juan Carlos Camús va 

escriure un llibre digital titulat Tienes 5 segundos: Gestión de Contenidos Digitales. En 

ell, el professor xilè explica que una pàgina web ha de convèncer a l’usuari de que aquell 

lloc val la pena en 5 segons. Si passat aquest temps l’internauta no troba el que busca, no 

sap de què tracta el site o no enganxa estèticament, probablement l’usuari abandonarà el 

lloc web i es dirigirà a un altre19. 

Per arribar a aquesta conclusió, Camús parla d’un estudi20 que es va basar en l’experiment 

dels 5 segons, en el qual als usuaris se’ls hi ensenya la portada d’una pàgina web durant 

5 segons. Si el disseny i els continguts del site són clars i concisos els usuaris seran 

capaços de dir quina és la funció de la plataforma que han visitat en només 5 segons. 

Aquest doncs, serà el punt de partida a tenir en compte a l’hora de dissenyar una pàgina 

web. 

L’autor distingeix algunes característiques que són exclusives dels mitjans digitals. 

D’entre tots ells en destaca la interactivitat, és a dir, la llibertat que es dóna a l’usuari a 

l’hora de relacionar-se amb el lloc web i d’escollir què es vol consumir i com. De fet, 

l’autor també distingeix fins a tres nivells d’interactivitat. El primer i més bàsic és quan 

l’usuari pot escollir els seus continguts. El segon és quan l’usuari genera continguts a 

                                                           
17 Martín Vivaldi, G. (1981) Géneros periodísticos. (4 ed.) Madrid: Paraninfo, pp 335 
18 Corominas, J. (1980) Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Barcelona: Curial i 
Caixa de Pensions, pp 174 
19 CAMUS, J. C. (2009). Tienes 5 segundos: Gestión de contenidos digitales. Recuperat de: 
www.tienes5segundos.cl, pp 59 
20 PERFETTI, C. (2009, 9 de junio) 5-Second Tests: Measuring Your Site’s Content Pages. User Interfaces 
Engineering. Recuperat de: https://articles.uie.com/five_second_test/  

http://www.tienes5segundos.cl/
https://articles.uie.com/five_second_test/
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través d’aplicacions, i l’últim nivell que es considera de màxima interacció és quan és el 

propi usuari qui genera els continguts dins la plataforma web21. 

Altres elements que Camús considera especials dels mitjans digitals són l’actualització, 

la permanent utilització de recursos multimèdia, el fet de que el consum d’aquets mitjans 

no és lineal, que es pot accedir des de diferents dispositius, la hipertextualitat o que els 

continguts poden tenir múltiples formats. 

José Rodríguez Vilamor explica en el seu llibre Cómo escribir en Internet com han de ser 

els textos en aquest mitjà, i n’extreu 14 característiques22: aquests han de ser informals, 

no poden ser freds ni distants, però tampoc barruers o excessivament despreocupats; 

directes, no s’han d’anar per les branques, doncs també han de ser breus i limitar el màxim 

possible l’ús d’oracions subordinades així com de complements dins l’oració. Les frases 

han de ser “simples, breus i temàtiques”. Concisos, evitant les repeticions i la palla 

innecessària; interactius, doncs “els usuaris són també emissors i, per tant, generadors de 

continguts; han de ser capaços de seduir, influenciar el lector, han de ser persuasius alhora 

que clars, no poden deixar lloc al dubte ni ser ambigus; han de ser precisos, “cada paraula 

està carregada de sentit, no pot faltar de res però tampoc pot sobrar res”; originals com el 

mitjà en el qual es troba, s’ha de saber trobar un estil propi i personal a l’hora d’enfocar 

el tema en qüestió, però sense deixar de ser variats, aquest estil ha de saber adaptar-se al 

context, és a dir, al tema i al gènere. López no oblida que els textos també han de ser 

atractius, ja que han de captar l’atenció de l’usuari; rítmics, doncs no poden ser ni pesats 

ni maldestres; i acolorits, perquè tot i que se simplifiquin les estructures i el llenguatge, 

“no s’han d’abandonar els tocs literaris, els jocs de paraules o els tocs de tendresa o 

sarcasme”. Per últim l’autor recorda que els textos digitals han de ser universals, doncs 

Internet no està limitat a un espai geogràfic. 

 

1.5. El projecte 

Tot projecte però, ha de tenir una estructura, unes bases sobre les que créixer en un primer 

instant. Barnabrava.cat necessita doncs, l’elaboració d’un pla d’empresa que tingui en 

                                                           
21 CAMUS, J. C. (2009). Tienes 5 segundos: Gestión de contenidos digitales. Recuperat de: 
www.tienes5segundos.cl, pp 24-26 
22 Vilamor, J. R. (2000) Cómo escribir en internet. Madrid: Editorial Universitas, pp 102-110 

http://www.tienes5segundos.cl/
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compte totes les característiques esmentades i, sobretot, el fet que es tracta d’una startup 

i el context que això comporta, així com també l’adaptació als nous llenguatges. 

Com que a dia d’avui encara és difícil trobar exemples de plans d’empresa per a startups, 

aquest projecte s’adapta a les dues guies i models que la Generalitat de Catalunya 

proposa23,24. Segons aquests fitxers, un pla d’empresa és “un document escrit en el qual 

s’explica i es detalla el projecte d’una nova empresa, tenint en compte tots els elements 

rellevants, recursos necessaris i accions que cal dur a terme per a la posada en marxa del 

nou projecte empresarial”. 

Per l’apartat “Pla Econòmic-Financer” (vegeu pàgina 35), s’han utilitzat unes plantilles 

ofertes per l’Ajuntament de Granollers25 per tal de facilitar la feina als emprenedors, així 

com informació de les ja esmentades guies de la Generalitat. A més, s’ha fet una 

comptabilitat simplificada, tenint en compte la naturalesa de l’empresa. 

L’objectiu final és aprendre com desenvolupar una pàgina web com barnabrava.cat i 

entendre les dificultats de fer-ho en la situació de desenvolupament tecnològic i mercat 

canviant en la qual ens trobem. 

 

1.6. Els ciments de barnabrava.cat 

Barnabrava.cat és un projecte que neix conscient del seu context i disposat a adaptar-se a 

les diferents circumstàncies que es trobi. Està centrat en un nínxol de mercat, un producte 

específic amb una utilització específica (vegeu pàgina 1). A més, pretén utilitzar al màxim 

la interactivitat que ofereix la Web 2.0 (vegeu pàgina 2) i que Camús considera una de 

les principals característiques definitòries dels mitjans digitals: la interactivitat. 

En aquest aspecte, barnabrava.cat oferirà als seus usuaris el màxim nivell de interacció 

possible (vegeu pàgina 7), aquell en el qual els internautes seran capaços de generar 

continguts, ja que tindran la possibilitat de crear les seves pròpies valoracions sobre els 

                                                           
23 Rodríguez, Ll. & Urbano, D. (2010). Guia per a l’elaboració del pla d’empresa. Barcelona: Departament 
de Treball de la Generalitat de Catalunya. Recuperat de: 
http://inicia.gencat.cat/inicia/images/cat/Guia%20Pla%20empresa%202010%20final_tcm124-66913.pdf  
24Guia del Pla d’Empresa (2009) Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Recuperat de: 
http://inicia.gencat.cat/inicia/images/cat/Guia%20del%20Pla%20empresa%20en%20linia_cat_tcm124-
53843.pdf  
25 Plantilla Excel Pla Econòmic-financer (n.d.) Ajuntament de Granollers. Recuperat de: 

http://www.granollersmercat.cat/staticViewPage.php?cat_ID=42 

http://inicia.gencat.cat/inicia/images/cat/Guia%20Pla%20empresa%202010%20final_tcm124-66913.pdf
http://inicia.gencat.cat/inicia/images/cat/Guia%20del%20Pla%20empresa%20en%20linia_cat_tcm124-53843.pdf
http://inicia.gencat.cat/inicia/images/cat/Guia%20del%20Pla%20empresa%20en%20linia_cat_tcm124-53843.pdf
http://www.granollersmercat.cat/staticViewPage.php?cat_ID=42
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locals on serveixen patates braves, així com adjuntar recursos multimèdia. A 

barnabrava.cat el rei serà l’usuari (vegeu pàgina 3). 

Pel que fa al model de negoci, barnabrava.cat és una startup (vegeu pàgina 4). Amb un 

pressupost limitat i amb l’objectiu d’aprendre i experimentar més que no pas obtenir 

beneficis econòmics, aquest projecte seguirà els consells d’Eric Riles i utilitzarà mètodes 

com el cicle “Crear-Mesurar-Aprendre” i el Producte Mínim Variable (vegeu pàgina 5) 

per seguir evolucionant i creixent observant la reacció dels consumidors. 

Les crítiques que escriguin els redactors de barnabrava.cat no només jutjaran, sinó que 

també informaran (vegeu pàgina 6); i ho faran tenint en compte el mitjà pel qual escriuen. 

És a dir, seran una adaptació d’un gènere clàssic com és la crítica gastronòmica, a un 

mitjà modern, Internet. Per aquest motiu les crítiques de barnabrava.cat tindran un estil 

propi, seran amenes, acolorides i amb oracions breus i simples que faran la navegació de 

l’usuari molt més còmode (vegeu pàgina 7). 

La resta de continguts multimèdia també seran conscients de les característiques que 

explica Vilamor (vegeu pàgina 8), i el disseny de la plataforma web serà, d’una banda 

estèticament bonica, usable i funcional (vegeu pàgina 7); i de l’altra adaptada a altres 

dispositius, sobretot al telèfon mòbil, adaptació que es traduirà en una app (vegeu pàgines 

4 i 8). 

En resum, barnabrava.cat és una startup que té com a objectiu informar als usuaris de 

quin és el millor lloc per menjar patates braves a prop de la seva localització utilitzant al 

màxim les possibilitats que ofereix la Web 2.0, així com un discurs adaptat al mitjà i al 

públic del servei. Es tracta d’un projecte amb arrels periodístiques, emprenedores i 

tecnològiques que pretén utilitzar tant els coneixements obtinguts en el Grau de 

Periodisme com els apresos a través de la recerca i l’estudi.  
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2. Pla de Màrqueting 

 

2.1. Definició del producte 

El servei que s’ofereix és una plataforma web a través de la qual els clients es podran fer 

publicitat de diferents maneres. Barnabrava.cat comptarà amb una descripció i valoració 

dels diferents bars i restaurants de Barcelona tenint en compte diferents aspectes del seu 

servei, però centrats en les patates braves que se serveixin en aquell local. La clau 

d’aquesta plataforma serà la seva aplicació per a dispositius mòbils, que comptarà amb 

un servei geolocalitzat per tal d’indicar els millors llocs que siguin propers a l’usuari. 

Barnabrava.cat comptarà, a més, amb altres continguts, com ara notícies, reportatges i 

documentals relacionats amb el món de les patates braves a Barcelona. 

D’aquesta manera es pretén centrar-se en un nínxol de mercat, el d’un buscador de llocs 

on anar a socialitzar o senzillament menjar bé, i que proporciona informació sobre un dels 

plats de moda a Barcelona que més està fent que els consumidors es moguin. 

Tot i que de moment està centrat en l’àrea municipal de Barcelona, quan el projecte 

prosperi espera abraçar tot Catalunya. Seran molt important també els consumidors 

estrangers, i per això el servei s’oferirà tant en català, com en castellà i anglès.  

A dia d’avui, només hi ha un competidor a tenir en compte, però que no és una amenaça 

real pel projecte, ja que la plataforma que utilitza i els recursos són obsolets en 

comparació amb barnabrava.cat (vegeu pàgina 14). 

Un apunt important a considerar en un pla d’empresa sobre una pàgina web que centrarà 

els seus beneficis en un sistema d’ingressos per publicitat és la distinció entre aquests 

conceptes: el consumidor (usuari i usuari client) i la clientela. 

L’usuari o consumidor és tot aquell individu que navegui dins el portal web 

barnabrava.cat, però també aquell que es descarregui i accedeixi a la seva aplicació per 

dispositius mòbils. 

El client, en canvi, és l’anunciant. Serà, per tant, aquella empresa que vulgui pagar per 

tenir representació dins la interfície del nostre servei, sigui de la manera que sigui. 
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No obstant també hi ha una altra font d’ingressos: la d’aquells usuaris que vulguin aportar 

una certa quantitat de diners per tal de poder navegar sense haver de veure la publicitat 

de les empreses anunciades. 

La clau per captar clients però, i com passa en la majoria d’aplicacions mòbils que basen 

el seu model de negoci en els ingressos per publicitat, és aconseguir reunir quants més 

usuaris millors. El concepte clau que distingeix entre una app amb èxit d’una sense èxit 

és la usabilitat.  

Per aquest motiu barnabrava.cat serà un portal web/aplicació mòbil amb un disseny molt 

senzill, minimalista i curós, tal i com ho fan les grans empreses del sector. 

 

2.2. El mercat 

Barnabrava.cat pot ser utilitzat per totes aquelles persones amb accés a Internet que 

visquin a Barcelona, així com els turistes que visiten la capital catalana. És a dir, els 

homes i dones barcelonins que tinguin entre 15 i 65 anys (1.058.618 persones, dades del 

201526) doncs és el rang d’edat entre les persones que poden anar a menjar unes patates 

braves pel seu compte i són hàbils amb les noves tecnologies. El nombre total de turistes 

que rep Barcelona, agafant dades del 2013, va ser de 7.571.766 viatgers. 

No obstant, per la naturalesa del seu llenguatge i estètica, barnabrava.cat és un producte 

produït i pensat pels joves, de manera que aquest serà el públic objectiu. D’aquesta 

manera, a Barcelona hi ha 370.353 possibles consumidors d’entre 15 i 34 anys dades de 

201527), i 1.415.920 turistes d’entre 15 i 34 anys (dades del 201328) que visiten la ciutat. 

Per suposat, el primer tipus d’usuaris són uns consumidors que es pretendran fidelitzar, 

el segon grup, en canvi, és estacional i amb poques possibilitats de fidelització.  

                                                           
26 Ajuntament de Barcelona (2015) Lecturas del patrón de habitantes. Recuperat de: 
http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/tpob/pad/padro/a2015/edat/edatg01.htm  
27 Ajuntament de Barcelona (2015) Lecturas del patrón de habitantes. Recuperat de: 
http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/tpob/pad/padro/a2015/edat/edatg01.htm  
28 El públic d’entre 15 i 34 anys representa el 18,7% del total, que són 7.571.766.  
Turisme de Barcelona, Diputació de Barcelona (2014) Estadístiques de turisme a Barcelona i comarques. 
Recuperat a dia 12 de febrer del 2016 de: 
https://www.diba.cat/documents/74348/12287808/Estad%C3%ADstiques+de+turisme+a+Barcelona+i+
comarques_2013.pdf/13a259b3-0caf-41ef-84e7-66ceb029ac8b, pp 11-12  

http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/tpob/pad/padro/a2015/edat/edatg01.htm
http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/tpob/pad/padro/a2015/edat/edatg01.htm
https://www.diba.cat/documents/74348/12287808/Estad%C3%ADstiques+de+turisme+a+Barcelona+i+comarques_2013.pdf/13a259b3-0caf-41ef-84e7-66ceb029ac8b
https://www.diba.cat/documents/74348/12287808/Estad%C3%ADstiques+de+turisme+a+Barcelona+i+comarques_2013.pdf/13a259b3-0caf-41ef-84e7-66ceb029ac8b


13 
 

D’altra banda, els clients són tots aquells locals que ofereixin patates braves en el seu 

menú, és a dir, la gran majoria de bars i restaurants de Barcelona. En total, n’hi ha 7.40729, 

tots ells possibles consumidors pel simple fet d’incloure un plat dins el seu servei. 

De moment, el servei està restringit al municipi de Barcelona, ja que no es compta amb 

plantilla suficient com per abraçar més regió. No obstant, la voluntat d’aquest projecte és 

créixer i expandir-se. L’evolució de la demarcació geogràfica natural serà anar afegint les 

ciutats més poblades, començant per l’àrea metropolitana i seguint per les capitals de 

província per, finalment, cobrir tota la zona de Catalunya. 

Tot i que les patates braves són un plat tradicional que sempre ha estat consumit, des de 

fa uns anys ha vist augmentada la seva repercussió en els mitjans i, per inèrcia, l’oferta, 

la demanda, i les varietats d’aquest plat. La patata brava és un plat tradicional espanyol, 

modificat a Catalunya amb l’addició de la salsa allioli, però ha estat en l’última dècada 

que ha cobrat importància dins els cercles culturals del país i, sobretot, de Barcelona. 

 

En aquest gràfic ofert per Google, es pot observar l’evolució de les cerques realitzades 

amb els mots “patatas bravas” a Catalunya. Les xifres que es donen són sobre 100, contant 

l’agost del 2004 com el punt àlgid de cerques, i per tant comptabilitzat com a 100. 

S’observa doncs, com des de l’abril de 2004 (23) fins a abril del 2016 (53), la patata brava 

ha estat més i més buscada a mesura que ha passat el temps, sense tenir en compte, per 

suposat, els pics causats per puntuals repercussions mediàtiques.  De moment no sembla 

que aquesta tendència hagi de disminuir, i s’espera que amb l’aparició de barnabrava.cat 

aquesta moda es mantingui o, fins i tot, s’escali. 

                                                           
29 Castán, P. (2016, 29 de gener). Barcelona, una immensa barra. El Periódico. Recuperat de: 
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/barcelona-mes-7400-bars-restaurants-4854010  

Nombre de cerques de les paraules “patatas bravas” a Catalunya a través de Google en els últims anys. Font: 

Google Trends 

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/barcelona-mes-7400-bars-restaurants-4854010
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2.3. La competència 

Aquest és un nínxol de mercat encara per explotar. De moment només hi ha un servei que 

s’assembli, es tracta de www.bravasbcn.com, un blog creat amb blogger.com, conegut 

també com blogspot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest servei web és senzillament un grup d’entrades ordenades cronològicament (el més 

nou primer). Cada entrada és una crítica sobre unes patates braves de Barcelona. 

Aquest sistema està obsolet i és poc funcional, requereix del seguiment periòdic de 

l’usuari, i això en aquest mercat és molt difícil. A més, l’actualització del blog és molt 

minsa, així doncs veiem que consultant la pàgina web a dia 27/04/2016, les últimes tres 

entrades són del 07/03/2016, del 11/01/2016 i del 06/11/2015. 

http://www.bravasbcn.com/
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Aquestes crítiques compten només amb 5 punts a destacar: la direcció del local, el preu, 

les patates, la salsa i la valoració global; cap d’aquestes característiques es pot filtrar en 

un cercador dins el web, excepte amb l’ús d’etiquetes. 

Tot i que bravasbcn.com compta amb un mapa de Google, el disseny que utilitza és poc 

usable i estètic: 

 

També compta amb un TOP 15 de patates braves que el seu creador va actualitzant 

manualment. 

Tot i això, el blog porta des de juliol de 2009, el que li ha permès realitzar més de 200 

crítiques, encara que moltes siguin de llocs ja tancats o que han canviat amb el pas del 

temps.  

Barnabrava.cat, en canvi, basarà el seu servei en un mapa geolocalitzat amb tota la 

informació necessària, així com un important cercador amb uns filtres molt acotats, no 

només geogràfics, sinó també de continguts, preus... Amb un disseny atractiu, usable i 

personalitzat, així com actualitat informativa en forma de peces periodístiques. Sense 

oblidar un dels grans punts forts d’aquesta nova plataforma, la importància de l’usuari 

com a crític també, fet que aporta credibilitat per la resta d’internautes. 

Tot plegat, atraurà clients que es voldran veure beneficiats de l’èxit de la plataforma, i 

que veuran en els anuncis dins la pàgina web i l’app l’oportunitat de millorar les seves 

ventes. 

Bravasbcn.com no ha buscat obtenir beneficis econòmics del seu projecte, i per això no 

s’observa cap anunci ni servei de cap mena que hagi pogut aportar ingressos al seu creador. 
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2.4. Preu 

El preu en la publicitat per Internet és variable. Depèn de la quantitat de visites que tingui 

l’app o la pàgina web. A barnabrava.cat hi haurà tres formes de publicitat, la publicitat 

en un banner lateral, la publicitat en display30 (que apareix durant uns segons al canviar 

de pantalla) i la que apareixerà com a resultat destacat en les cerques que es realitzin a 

partir del nostre buscador. El preu a través d’AdSense31, la plataforma de Google que 

s’utilitzarà, pot variar de 10 cèntims per clic sobre l’anunci (CPC) a més de mig euro per 

clic32. Utilitzant aquesta plataforma s’assegura que els preus són els més adients pel 

mercat, i aquests varien segons la demanda que tingui el nostre lloc web, assegurant-se 

que sempre s’anuncia el millor postor. No obstant, el propietari de la pàgina web també 

pot escollir quins anunciants hi apareixen, fet que beneficia la possibilitat de contacte 

entre barnabrava.cat i els bars o restaurants. 

D’altra banda, també hi haurà un preu per a tots aquells usuaris que vulguin deixar de 

veure la publicitat. En aquest cas, la tarifa és de 2 € anuals al descarregar-te l’app o crear-

te un compte premium. Aquest és el preu habitual de les aplicacions mòbils que l’únic 

que fan és oferir el mateix servei sense publicitat. 

Per a l’app normal, la seva descàrrega serà totalment gratuïta. 

 

2.5. Distribució  

Si la distribució és el conjunt d’eines que s’utilitzen per arribar a la clientela, en podem 

distingir dues bàsicament. L’una és el contacte directe amb el bar o restaurant, un contacte 

que es podria realitzar en el mateix moment de provar el plat en qüestió. L’altra, és a 

través de la ja esmentada plataforma de Google, AdSense (vegeu Preu). Amb AdSense els 

anunciants mateixos poden escollir allà on es volen veure publicitats, però la plataforma 

on es veu la publicitat també té el dret a escollir qui se’n pot beneficiar i qui no. En última 

instància, tant si és directament com indirecta, la feina de distribució s’acabarà realitzant 

a través d’AdSense i les possibilitats que ofereix. 

                                                           
30 Anuncios de display (n.d.) Ayuda de Adsense, Google. Recuperat a dia 2 d’abril del 2016 de: 
https://support.google.com/adsense/answer/32770?hl=es   
31 Google Adsense. Recuperat a dia 2 d’abril del 2016 de: https://www.google.es/adsense  
32 Adsense: precios e ingresos con ejemplos (n.d.) Blog en Internet. Recuperat a dia 2 d’abril del 2016 de: 
http://www.blogeninternet.com/2013/04/adsense-precios-ingresos.html  

https://support.google.com/adsense/answer/32770?hl=es
https://www.google.es/adsense
http://www.blogeninternet.com/2013/04/adsense-precios-ingresos.html
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Utilitzar aquesta plataforma no requereix de cap inversió inicial ni cap cost. L’únic 

desavantatge és que no es poden cobrar els diners per publicitat fins que no s’arriba a una 

quantitat mínima acumulada de 10 €. 

 

2.6. Promoció 

La principal eina de promoció que s’utilitzarà és la de Google AdWords, que et posiciona 

d’una manera destacada en les cerques que es realitzin a través de Google. Amb aquesta 

plataforma l’usuari només paga per cada cop que algú cliqui en l’enllaç i accedeixi a la 

seva pàgina web, en aquest cas, barnabrava.cat. Google primer determina si la pàgina web 

és de qualitat, i després li atorga una puntuació que li permetrà ordenar els diferents 

anunciants segons aquests criteris. Barnabrava.cat buscarà la publicitat en les cerques, 

bàsicament de les paraules claus “patates braves” i “patates braves Barcelona”, tant en 

català com en castellà. Actualment, si busques aquestes paraules claus a Google no 

t’apareix cap anunci destacat, de manera que barnabrava.cat seria el primer resultat i 

l’únic destacat per Google. La inversió inicial és de 31 €, que són prop de 310 clics, i 

s’observarà l’evolució per determinar si hi ha beneficis suficients com per seguir invertint. 

Alhora, hi haurà una campanya publicitària, dirigida bàsicament als turistes, en la qual es 

repartiran flyers publicitaris en zones turístiques de Barcelona, recomanant l’ús de l’app 

barnabrava.cat per trobar llocs on menjar autèntiques i tradicionals patates braves a la 

ciutat. Els flyers es faran a través de l’empresa 360imprimir, que ofereix 4.000 flyers per 

30,46 € (costos d’enviament inclosos)33. 

De la mateixa manera, es compraran 10 camisetes personalitzades amb el logotip de 

barnabrava.cat i un text convidant a entrar-hi per provar la plataforma. A través de la 

pàgina web http://www.kustomize.es el preu total és de 138,28 € (costos d’enviament 

inclosos). 

Per últim, hi haurà una forta presència a les xarxes socials, bàsicament Facebook, Twitter 

i Instagram, plataformes amb molts d’usuaris i que permeten l’addició de material 

audiovisual, peça fonamental del llenguatge del projecte. El tipus de discurs que s’utilitza 

                                                           
33 360 imprimir. Recuperat a dia 5 de maig del 2016 de: 
https://www.360imprimir.es/Gallery?id=195581&eq=8  

http://www.kustomize.es/
https://www.360imprimir.es/Gallery?id=195581&eq=8
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en aquests mitjans és encara més concís que el de barnabrava.cat, però conservant l’estil 

que el caracteritza. 

A més, la manera d’identificar-se a barnabrava.cat és a través del perfil i usuari de 

Facebook. 

 

2.7. Previsions 

Ja que els ingressos econòmics es basen en el nombre de visites que tingui barnabrava.cat, 

les previsions que es faran en aquest apartat seran dedicades a les visites. 

S’espera que la plataforma pugui treure una fase beta a inicis de setembre del 2016, ja 

que és important que quan arribi la temporada alta (l’estiu, quan hi ha més turistes) estigui 

plenament operativa i amb una bona base de dades. L’objectiu final és aconseguir que a 

l’agost, últim mes de l’any de vida del producte, s’hagi passat de les 100.000 visites 

mensuals com a mínim, el que genera aproximadament uns 150 €34, i a ser possible arribi 

a les 150.000 visites. El que en total donaria aproximadament 780 € d’ingressos anuals 

per publicitat. A més, al tractar-se d’un mercat encara per explotar i que pot arribar a ser 

molt suculent pels anunciants, s’espera que aquesta xifra pugui arribar als 1.000 € anuals. 

El creixement que ha d’experimentar doncs, és un creixement exponencial des del 

setembre fins l’agost. D’aquesta manera, i tenint en compte els mesos de més turisme 

(hivern i estiu) la previsió seria la següent: 

Mes Previsió de visites mensuals Ingressos previstos 

Setembre 100 0 € 

Octubre 300 0 € 

Novembre 1.000 0,50 € 

Desembre 4.000 4 € 

Gener 8.000 10 € 

Febrer 15.000 35 € 

                                                           
34 Lo que una web con 100.000 páginas vistas ingresa con publicidad online al mes (n.d.) Marketing de 
Guerrilla en la Web 2.0 Recuperat de: http://www.marketingguerrilla.es/lo-que-una-web-con-100-000-
paginas-vistas-ingresa-con-publicidad-online-al-mes/   

http://www.marketingguerrilla.es/lo-que-una-web-con-100-000-paginas-vistas-ingresa-con-publicidad-online-al-mes/
http://www.marketingguerrilla.es/lo-que-una-web-con-100-000-paginas-vistas-ingresa-con-publicidad-online-al-mes/
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Març 25.000 50 € 

Abril 40.000 100 € 

Maig 70.000 140 € 

Juny 90.000 170 € 

Juliol 100.000 190 € 

Agost 150.000 290 € 

Total 503.400 989,50 € 

 

De cares al segon exercici de vida de barnabrava.cat, s’espera mantenir una mitjana de 

120.000 visites mensual, el que ha de suposar un ingrés d’aproximadament 2.900 € anuals. 

De totes maneres, el no compliment d’aquestes visites no suposaria immediatament el 

fracàs de l’aplicació, doncs barnabrava.cat ha de ser un ens en continua transformació que 

evolucioni segons els gustos dels consumidors i les innovacions tecnològiques. 

 

2.8. Un esbós 

Ara mateix es pot trobar a la web un esbós del que pretén ser barnabrava.cat. De moment 

es troba sota el domini de wix.com (http://barnabrava.wix.com/beta), un portal per crear 

pàgines webs i que en aquest cas ha servit per dissenyar aquest esbós amb les línies a 

seguir de barnabrava.cat. 

  

http://barnabrava.wix.com/beta
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2.8.1. Inici 
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La pàgina presenta un disseny minimalista. Al capçal, senzillament s’hi troba el logotip, 

el menú (amb tres opcions, Inici, El busca-patates i Contacte) i tres banderes per canviar 

d’idioma: la catalana, l’espanyola i l’anglesa. 

A continuació hi ha un petit banner horitzontal amb les últimes entrades. A la portada 

bàsicament hi apareixen les “produccions periodístiques”. Reportatges, entrevistes, 

cròniques, infografies (a l’esbós són se’n veuen simples exemples)... Se succeeixen 

segons l’ordre cronològic, totes elles amb una imatge i la possibilitat de clicar-hi a sobre 

per llegir/veure el producte en qüestió. Hi ha l’opció de marcar l’ordre de les entrades, 

podent-les jerarquitzar també segons la importància. Més avall, i ocupant la majoria de 

l’Inici, hi ha els mateixos productes amb més informació i més gran. Aquesta primera 

pàgina doncs, presenta una estructura molt semblant a la d’un mitjà de comunicació 

digital. 

Tanmateix, també hi ha un banner vertical a la dreta amb diferents opcions. Primer de tot 

un giny en forma de mapa, que tot i que encara no es troba funcional, ensenyarà els llocs 

puntuats més propers a l’usuari gràcies a un servei geolocalitzat. Alhora, s’hi troben les 

últimes tres crítiques realitzades per l’equip de barnabrava.cat, així com els enllaços a les 

xarxes socials. 
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2.8.2. El busca-patates 

 

Aquesta és la part més important de la plataforma web, la que atraurà més usuaris. En un 

primer lloc hi trobem un cercador. Aquesta eina requereix de moltes hores de programació 

final, i per això no es pot fer a través de plataformes de creació de pàgines web com 

Wix.com. És per aquest motiu que a l’esbós hi apareix només un exemple de quines 

opcions té aquest buscador.  

Es pot “Filtrar” i “Ordenar”. A l’hora de filtrar, es poden utilitzar diferents criteris, el 

primer és per localització (per exemple, a l’Eixample Esquerra i a Gràcia), a continuació 

hi ha el preu de la ració (per exemple, entre 0 € i 3 € per ració), també hi trobem la 

puntuació dels usuaris o la de barnabrava, puntuat entre 0 i 5 patates (per exemple, que 

tingui com a mínim 4 patates segons els usuaris i 3 segons barnabrava). Per últim, també 

es pot filtrar pel picant (puntuat entre 0 i 5 bitxos), segons el gust dels usuaris (per exemple, 

si a l’usuari no li agrada gaire el picant demanarà al buscador que com a màxim tingui 

dos bitxos). Tots aquests filtres són combinables entre ells, el que ofereix a l’internauta 

uns resultats molt acotats respecta al que està buscant. 



23 
 

Si es modifiquen els paràmetres de l’opció “Ordenar”, el que s’està fent és indicar en quin 

ordre es volen veure els resultats, podent escollir dins de cada opció ordre creixent o 

decreixent. D’aquesta manera, l’usuari pot ordenar segons la proximitat, el preu, la 

puntuació dels usuaris, la puntuació de barnabrava i el picant. 

A continuació del buscador s’ofereixen els resultats, que presenten d’una banda el nom 

del local, la seva puntuació global (segons l’usuari o barnabrava, depenent del que vulgui 

veure el consumidor), el preu de la ració, una fotografia, una breu entradeta de la crítica 

i la distància a la que es troba de l’usuari (a l’esbós és fictici). 

 

Si entrem en alguna de les crítiques, s’hi pot observar el nom del local, les puntuacions, 

una fotografia i la crítica textual, així com un mapa de la localització. Les puntuacions 

estan encapçales per la global, que és la mitjana de les altres 4 (la patata, la salsa, el local 

i el preu). També s’hi troba el picant, però no fa mitjana per la puntuació global. Encara 

no s’ha pogut aplicar el sistema de comentaris/puntuacions dels usuaris, ja que com altres 

apartats, requereixen d’un nivell tècnic més elevat que es podrà gaudir en la primera beta 

que faci el programador, esperada pel setembre de 2016. La manera de fer-ho serà a través 

de l’usuari de Facebook de cada internauta que vulgui participar, ja que l’ús d’aquesta 



24 
 

plataforma és àmpliament extens i, a més, ofereix grans facilitats a aquelles iniciatives 

que els vulguin incloure dins la seva pàgina web. 

A més, s’està parlant amb un app de fotografia en 360º que pugui aprofundir molt més 

l’experiència de l’usuari. El seu nom és Photonomie, i ofereix la possibilitat de realitzar 

imatges immersives que poden donar una visió més completa del local. Si tot prospera 

s’incorporaria com a giny al costat de la crítica textual. 

 

2.8.3. Contacte 

 

Per últim hi ha la pàgina de contacte, amb el formulari necessari per enviar un missatge 

a l’equip de barnabrava.cat. 

En aquest esbós, a part dels punts ja esmentats, també hi falten els generadors d’ingressos, 

és a dir, la publicitat i la possibilitat de fer-se Premium. Com que no es tracta de la 

plataforma web real, encara no tindrien utilitat (ni visites suficients) com per poder dur-

ho a terme. 

 

2.8.4. El logotip 

En el procés creatiu del logotip i el disseny que caracteritzarà barnabrava.cat s’han  marcat 

uns trets que es volen conservar en la identitat corporativa de la plataforma. D’una banda, 
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una paleta de colors càlids que recordin als propis colors de les patates i la seva salsa. 

Així doncs, hi trobem grocs, taronges i vermells. D’altra banda, es busca un disseny 

minimalista, d’acord amb la tendència actual. 

 

Aquest ha estat el primer logotip que ha sortit després d’un brainstorming. Destaca el 

disseny minimalista, sense gaires detalls però fàcilment identificable. Està format per 

dues parts, l’escut i les lletres, separats per una ratlla vertical. Part d’aquest minimalisme 

es plasma també en els colors, que de moment són el blanc i el negre. 

L’escut és un quadrat amb dues forquilles entrecreuant-se, com si d’un escut d’armes es 

tractés. Les forquilles relacionen directament amb menjar, i la seva disposició evoquen a 

pensar en una lluita. La lluita per trobar les millors patates braves. 
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3. Pla de Producció 

 

3.1. Procés d’operacions 

Un cop la plataforma web i l’app estiguin muntades, per a fer la crítica: 

Preproducció:  

- Cerca de llocs interessants per Barcelona amb oferta de patates braves 

Producció (“rodatge”): 

- Tast del plat i reconeixement de les característiques a criticar 

- Prendre el material audiovisual necessari del plat i el local 

- Demanar permisos per reproduir es imatges en qüestió 

Postproducció (feina des del lloc de treball):  

- Redacció de la crítica (en els tres idiomes) i edició del material audiovisual 

- Publicació a barnabrava.cat 

- Comprovar usabilitat del nou enllaç 

- Revisar feedback dels usuaris respecta la nostra plataforma web i la nova 

crítica 

- Manteniment plataforma web 

- Controlar les possibilitats d’anunciants a barnabrava.cat 

És important destacar que en el moment d’acudir al local en qüestió per degustar les 

patates braves, els redactors romandran en l’anonimat, com a mínim fins després d’haver 

menjat les patates braves. D’aquesta manera es provarà el plat tal i com el portarien a 

qualsevol client, i no hi haurà cap tracte especial al saber que es tracta d’un crític. Abans 

de marxar però, s’ha de parlar amb el propietari, explicar el projecte i demanar que signi 

el document conforma autoritza a reproduir imatges del seu local i productes en la nostra 

plataforma web (vegeu pàgina 34). 
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En el cas de les peces periodístiques el procés d’operacions serà el mateix que en 

qualsevol mitjà: 

Preproducció:  

- Cerca d’informació sobre la nova temàtica a tractar. 

- Posar-se en contacte, si s’escau, amb les possibles fonts 

Producció: 

- Recollir material audiovisual 

- Entrevistar fonts 

- Redacció 

Postproducció: 

- Edició del material audiovisual i muntatge (en els tres idiomes) 

- Publicació a barnabrava.cat 

 

3.2. Equipaments, infraestructures i mà d’obra 

Barnabrava.cat compta amb un molt baix pressupost com a inversió inicial. Per aquest 

motiu no es destinen diners per infraestructures ni equipaments, sinó que s’utilitzaran els 

que ja són propietats dels col·laboradors. Els seus domicilis, els seus aparells tecnològics... 

Pel que fa a la mà d’obra es poden distingir quatre treballadors actius amb uns rols molt 

marcats: 

Director: Emprenedor de barnabrava.cat. Compta amb formació periodística que li 

permet generar continguts per a la plataforma. És tresorer i màxim responsable de la 

startup. Té com a principal funció assegurar la total sincronització entre els col·laboradors 

i el correcte funcionament de barnabrava.cat. 

Redactor en cap: Periodista amb experiència que s’encarrega de redactar crítiques i 

generar continguts periodístics, així com organitzar el procés d’operacions. 

Desenvolupador web: Enginyer informàtic amb la responsabilitat de programar tot el 

sistema web, l’aplicació per a dispositius mòbils i el manteniment d’aquests. 
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Dissenyador gràfic: Crea i manté actualitzada la imatge corporativa de barnabrava.cat, 

així com de generar els continguts gràfics de la plataforma (com per exemple taules o 

infografies). 

 

3.3. Costos de producció 

La principal despesa que s’inclourà en els costos de producció és aquella destinada al 

consum, per part dels redactors, de la patata brava i la beguda, i es tractarà de costos 

variables, doncs variarà segons el nombre d’unitats produïdes, és a dir, el nombre de 

crítiques que es realitzin. Normalment, el preu d’aquests dos oscil·la entre els 3 € i els 7 

€ conjuntament, fent una mitjana de 5 € per crítica.  

S’intentarà produir una mitjana de 16 crítiques al mes (960 € anuals) el primer any. 

S’espera que aquesta base de 192 crítiques en un any permeti reduir el ritme de producció 

a 6 crítiques mensuals en els següents exercicis (360 € anuals).  

Un altre cost, en aquest cas fix, és el preu del servidor. Barnabrava.cat utilitza Heroku, 

concretament el model Hobby, que té un cost de 7 $ mensuals (6,20 €35). Si el transit de 

visites creixés massa per les condicions d’aquest servidor es passaria al següent nivell, 

“Standard 1X”, que compta amb més capacitat i val 25 $ mensuals (22,15 €36). 

Els programes d’edició de foto, vídeo, processadors de text i creador d’infografies són 

tots de programari gratuït (GIMP, Lighworks, OpenOffice, Piktochart). Alhora, tot aquell 

programari a utilitzar per la programació web també és gratuït (Express, AngularJS, 

NodeJS, Sublime text, Xcode i Postman).  

El registre de la marca a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, així com al registre 

internacional, té un cost al primer any de 122,89 € i 36,64 € respectivament (159,53 €)37. 

                                                           
35 A data 27/04/2016 
36 A data 27/04/2016 
37 Tasas y precios públicos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. (2016) Oficina Española de 
Patentes y Marcas. Recuperat a dia 7 de maig del 2016 de: 
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/Tasas_SignosDistinti
vos_2016.pdf  

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/Tasas_SignosDistintivos_2016.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/Tasas_SignosDistintivos_2016.pdf
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Pel que fa al transport, els col·laboradors ja compten amb un abonament del transport 

públic que utilitzen indistintament del projecte i, per tant, aquesta despesa no s’inclou en 

els costos de producció. 
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4. Pla d’Organització i de Gestió 

 

4.1. Organització 

L’equip de barnabrava.cat compta amb un director (Sergi González), un redactor en cap 

(Martí Gelabert), un desenvolupador web (Gerard Duch) i un dissenyador gràfic (Xavier 

Miàs). Tots ells en condició de soci capitalista i fortament involucrats en el projecte. 

Tot i això, en cas de que el volum de visites superi de llarg les previsions de visites (vegeu 

pàgines 18-19), és possible que s’hagi de contractar algun altre redactor temporal per 

poder respondre a la demanda. Si aquest fet es produís es dedicarien exclusivament a la 

redacció de crítiques. 
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4.2. Gestió de personal 

Per a la contractació de nou personal (redactors temporals), es buscarà un perfil de graduat 

en periodisme, amb suficient habilitat a l’hora d’escriure i coneixement alt de català, 

castellà i anglès. Preferiblement es tractarà d’un noi/a jove/a amb interès sobre el tema i 

ganes de participar en un nou projecte. 

Pel que fa a la distribució dels salaris, els socis veuran els ingressos reflectits segons els 

beneficis econòmics que pugui veure el projecte i segons la quantitat de feina que tingui 

cada component. D’aquesta manera, s’ha estipulat la següent distribució: 

El 75% dels beneficis aniran destinats als sous dels socis col·laboradors (amb un màxim 

de 1.400 € mensuals pel soci que cobri més), el 25% restant s’utilitzarà com a fons de 

barnabrava.cat destinat a inversions o com a reserva. Del tant per cent destinat als sous 

dels socis col·laboradors, el director cobrarà el 30%, el redactor en cap el 25%, el 

desenvolupador web també el 25%, i el dissenyador gràfic, la feina del qual serà més 

temporal, el 20% restant. 

Tot i això l’equip promotor és conscient que en el món de les startups és complicat veure 

grans beneficis, i per això no prenen com a una prioritat el tenir un salari mínim cada mes. 

No obstant, els socis capitalistes poden no rebre cap salari en les primeres etapes de vida 

de l’startup, ja que no s’esperen grans beneficis i és important que els que hi hagi 

s’utilitzin per invertir en la pròpia empresa. 

En cas de contractar redactors temporals, aquests cobraran 8,5 € bruts per hora treballada. 
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5. Pla Jurídic-Fiscal 

 

5.1. Forma jurídica 

Com que en els inicis del projecte, barnabrava.cat no tindrà ingressos, no es faran els 

processos necessaris per crear l’empresa jurídicament fins que no es rebin aquests primers 

diners. De totes maneres, en el Pla Econòmic-Financer es comptabilitzarà com si fos des 

del primer moment. Quan això passi, barnabrava.cat adoptarà la forma d’una Societat de 

Responsabilitat Limitada (SRL). Segons la Generalitat, una SRL és “una associació 

voluntària de persones físiques o jurídiques, que aporten capital per explotar 

conjuntament una activitat empresarial o professional. Les SRL tenen personalitat 

jurídica pròpia, diferent de la dels socis i sòcies que la integren.”38 

El capital social mínim a aportar és de 3.000 euros, i el gran avantatge és que si s’ha de 

respondre jurídica o econòmicament la responsabilitat és de la persona jurídica, no de les 

físiques, i per tant els socis només hi poden perdre els diners que hi inverteixin (en forma 

de participacions socials) i no han de patir pel seu patrimoni net (a no ser que la sanció 

sigui per negligència de l’administrador). Barnabrava.cat estarà formada per 4 socis 

promotors (el nombre mínim és d’un soci), un dels quals ha de ser treballador autònom 

per força, i els altres poden ser simples socis capitalistes. Per sort, un dels membres de 

l’equip promotor, en Gerard Duch, és ja des de fa un any autònom, i per tant legalment 

és l’administrador de l’empresa, de manera que no cal realitzar cap nova inscripció ni cost 

referent a aquest tema. 

5.1.1. Passos a seguir 

1. Certificació negativa del nom 

 Cost aproximat? 20,12 € 

 Quan? Primera quinzena juliol 

 Com? Correu certificat 

2. Dipòsit capital entitat bancària 

                                                           
38 Guia de Tràmits i formes jurídiques. (2014) Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de 
Catalunya. Recuperat a dia 7 de maig del 2016 de:  
http://inicia.gencat.cat/inicia/images/cat/Guia%20formes%20juridiques_cat%20DEF_tcm124-53839.pdf  

http://inicia.gencat.cat/inicia/images/cat/Guia%20formes%20juridiques_cat%20DEF_tcm124-53839.pdf
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 Cost aproximat? 0 € 

 Quan? Primera quinzena juliol 

 Com? Acudint a la sucursal d’una entitat bancària 

3. Escriptura pública de constitució 

 Cost aproximat? Uns 400 € 

 Quan? Segona quinzena juliol 

 On? A la notaria escollida (Girona) 

4. Declaració prèvia d’inici d’activitat i sol·licitud CIF 

 Cost aproximat? 0 € 

 Quan? Segona quinzena juliol 

 Com? Dirigint-se a l’administració d’Hisenda corresponent 

5. Inscripció al Registre Mercantil 

 Cost aproximat? 100 € 

 Quan? Primera quinzena agost 

 Com? Anant al Registre Mercantil corresponent (Girona) 

6. Sol·licitud CIF definitiu 

 Cost aproximat? 0 € 

 Quan? Segona quinzena agost 

 Com? Telemàticament 

7. Declaració censal d’activitat 

 Cost aproximat? 0 € 

 Quan? Segona quinzena agost 

 Com? Telemàticament 

8. Inscripció a la Seguretat Social 

 Cost aproximat? 0 € 

 Quan? Primera quinzena setembre 

 Com? Dirigint-se a la Tresoreria de la Seguretat Social (Girona) 

9. Obtenció llibre de visites 

 Cost aproximat? 0 € 

 Quan? Primera quinzena setembre 

 On? Inscripcions Provincials de Treball i Seguretat Social de 

Catalunya (Girona) 
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Cost total aproximat: Entre 500 i 600 €. 

 

5.2. Aspectes laborals 

En una SRL ha d’haver-hi com a mínim un autònom, que és qui serà l’administrador legal 

de l’empresa. En el cas de barnabrava.cat serà Gerard Duch, qui ja compta amb aquest 

règim de treballador des de fa un any. Malauradament el pressupost inicial de 

barnabrava.cat és massa baix com per poder mantenir a la resta de l’equip promotor també 

en un Règim Especial dels Treballadors Autònoms, de manera que constaran com a socis 

capitalistes legalment. És a dir, com a inversors únicament. 

Pel que fa als treballadors contractats, aquests tindran un Règim General de la seguretat 

social, amb uns contractes de treball temporal (CTT) segons les necessitats del moment. 

Poden ser des d’un dia de durada a fins i tot uns quants mesos. D’aquesta manera els 

treballadors estaran col·laborant amb l’equip només quan de veritat siguin necessaris. 

 

5.3. Obligacions fiscals 

- Impost sobre societats: L’empresa, al tractar-se de reduïda dimensió i d’una 

nova corporació, ha de pagar durant els dos primers exercicis un impost del 

15%. A partir del tercer exercici però, passarà a pagar com qualsevol empresa 

de reduïda dimensió, és a dir, el 25%. 

- IVA: Com que els ingressos de barnabrava.cat, que són per publicitat, es fan 

a través de Google Adsense, l’empresa del qual és Google Irlanda, no cal pagar 

IVA39.  

- IRPF: Com que barnabrava.cat no compta, d’inici, amb treballadors 

contractats, no ha de respondre davant d’aquest impost. Si contracta algú, s’ha 

de destinar un 7% del salari en els dos primers anys, i a partir d’aquí un 15%40. 

                                                           
39 Romero, D. & Pérez, J. (n.d.) Cómo declarar los ingresos de Google AdSense. Blogger3cero.com. 
Recuperat a dia 12 de maig del 2016 de: http://blogger3cero.com/como-declarar-los-ingresos-de-
google-adsense/   
40 Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF (n.d.) Agencia Tributaria. Recuperat a dia 12 de maig del 
2016 de: 
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Inform
acion_institucional/Campanias/IRPF_permanente/Informacion_general/Cuestiones_destacadas/reten_i
ngresos_cuenta_IRPF.pdf  

http://blogger3cero.com/como-declarar-los-ingresos-de-google-adsense/
http://blogger3cero.com/como-declarar-los-ingresos-de-google-adsense/
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/IRPF_permanente/Informacion_general/Cuestiones_destacadas/reten_ingresos_cuenta_IRPF.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/IRPF_permanente/Informacion_general/Cuestiones_destacadas/reten_ingresos_cuenta_IRPF.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/IRPF_permanente/Informacion_general/Cuestiones_destacadas/reten_ingresos_cuenta_IRPF.pdf
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5.4. Propietat industrial 

Segons l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, el preu total que es destinarà a registrar 

la marca comercial és de 159,53 €41, un registre que dura 5 anys i que es pot anar 

prorrogant. 

Pel que fa al disseny, des de l’equip promotor amb col·laboració amb el dissenyador 

gràfic s’ha decidit que es vol que tot estigui en Creative Commons, és a dir, que es podrà 

fer còpia i ús dels dissenys lliurement, sempre i quan ningú s’atribueixi el mèrit com a 

propi.  

D’altra banda, barnabrava.cat respecte la propietat industrial d’altres persones, i per 

aquest motiu sempre que es vagi a un local per provar i realitzar una crítica de les seves 

patates braves, s’atorgarà un full a firmar pel responsable conforme està d’acord que es 

distribueixin imatges dels seus productes i propietat dins barnabrava.cat. 

 

  

  

                                                           
41Tasas y precios públicos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. (2016) Oficina Española de 

Patentes y Marcas. Recuperat a dia 7 de maig del 2016 de: 

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/Tasas_SignosDistinti

vos_2016.pdf 

 

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/Tasas_SignosDistintivos_2016.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/Tasas_SignosDistintivos_2016.pdf


36 
 

6. Pla econòmic financer 

     6.1. Pla d’inversions i finançament inicial 

 

Inici activitat al mes 9 del 2016. 
 

 

 

 

  
 

    

  EUROS   %  

      

 ACTIU FIX                 1.033,93      34,4% 

   DESPESES DE CONSTITUCIÓ I ESTABLIMENT                    800,00      26,6% 

CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT                     600,00      20,0% 

PERMISOS D'OBERTURA I INICI D'ACTIVITAT                               -      0,0% 

ASSESSORAMENT LEGAL (gestoria)                              -      0,0% 

PUBLICITAT DE LLANÇAMENT (LOGOS, VIATGES COMERCIALS...)                      200,00      6,7% 

ELABORACIÓ D'ESTUDIS DE MARQUETING,...                              -      0,0% 

FORMALITZACIÓ CONTRACTE DE COMPRAVENDA                              -      0,0% 

   IMMOBILITZAT IMMATERIAL                    233,93      7,8% 

DRETS DE TRASPÀS                              -      0,0% 

MARQUES I PATENTS                      159,53      5,3% 

PROGRAMARI INFORMÀTIC                       74,40      2,5% 

ADQUISICIONS EN ARRENDAMENT                              -      0,0% 

   IMMOBILITZAT MATERIAL                              -      0,0% 

EDIFICIS I LOCALS                              -      0,0% 

INSTAL·LACIONS I REFORMES DEL LOCAL                              -      0,0% 

MAQUINÀRIA                              -      0,0% 

EINES I ESTRIS                               -      0,0% 

MOBILIARI ( taules, cadires, mostrador, despatx)                              -      0,0% 

EQUIPS INFORMÀTICS                              -      0,0% 

ELEMENTS DE TRANSPORT                              -      0,0% 

ALTRES IMMOBILITZATS (MATERIAL OFICINA i IMPREVSITOS)                              -      0,0% 

   IMMOBILITZAT FINANCER                              -      0,0% 

DIPÒSITS I FIANCES                              -      0,0% 

PARTICIPACIONS EN ALTRES SOCIETATS                              -      0,0% 

                               -      0,0% 

 ACTIU CIRCULANT                 1.972,07      65,6% 

MERCADERIES I/O MATÈRIES PRIMERES                              -      0,0% 

HP IVA SUPORTAT                              -      0,0% 

CAIXA (PREVISIÓ DE FONS)                   1.972,07      65,6% 

    0,0% 

TOTAL D'INVERSIONS                 3.006,00      100,0% 

     

PLA D'INVERSIONS INICIAL 
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S’observa doncs, que tot el finançament prové de recursos propis, concretament del 

capital social, d’aquesta manera els socis promotors tenen total control sobre l’empresa. 

No només pel fet de ser els únics socis capitalistes, sinó també perquè no compten amb 

cap crèdit que els lligui a uns deutes.  

Tot allò que no es destina a l’actiu fix (despeses de constitució i establiment i immobilitzat 

immaterial) va destinat a una caixa de fons (actiu circulant) per tenir més marge de 

maniobra i liquiditat.  

 

  
 

      

   EUROS   %  
      

   RECURSOS PROPIS                   3.006,00      100,0% 

CAPITAL SOCIAL                   3.006,00      100,0% 

CAPITALITZACIÓ DE L'ATUR                              -      0,0% 

   DEUTES A LLARG TERMINI                              -      0,0% 

PRÉSTECS D'ENTITATS BANCÀRIES                              -      0,0% 

PRÉSTECS DE SOCIS I FAMILIARS                              -      0,0% 

   DEUTES A CURT TERMINI                              -      0,0% 

PÒLISSES DE CRÈDIT I DESCOMPTE FINANCER                              -      0,0% 

PROVEÏDORS                              -      0,0% 

ALTRES                              -      0,0% 

    0,0% 

TOTAL DE FINANÇAMENTS                 3.006,00      100,0% 

  

PLA DE FINANÇAMENT INICIAL 
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6.2. Pressupost de pèrdues i guanys 

 

 

 

 

  
 

      

        

        

SUPÒSITS ANY 1 ANY 2 ANY 3 

        

TIPUS IMPOST SOBRE ELS BENEFICIS42 15% 15% 25% 

        

INFLACIÓ   4,00% 4,00% 

        

PREVISIÓ DE CREIXEMENT ANUAL   181,90% 5,00% 

      

     

     

      
 

  
 

      

        

 ANY 1 ANY 2 ANY 3 

        

 + VENDES TOTALS DE L'ACTIVITAT 1.039,50   3.047,56   3.327,94   

  Vendes línia Principal 989,50   2.900,98   3.167,87   

  Vendes resta de línies-  50,00   146,59   160,07   

        

- COSTOS VARIABLES 960,00   360,00   360,00   

  Compres de mercaderies 960,00   360,00   360,00   

  Comissions per vendes 0,00   0,00   0,00   

  Altres costos variables 0,00   0,00   0,00   

        

= MARGE BRUT COMERCIAL 79,50   2.687,56   2.967,94   

Marge brut en % 7,6% 88,2% 89,2% 

- COSTOS FIXOS 418,74   1.218,74   1.727,49   

Sous del personal  0,00   0,00   0,00   

Sous promotors 200,00   1.000,00   1.500,00   

Seguretat social  0,00   0,00   0,00   

Autònom 1 promotor 0,00   0,00   0,00   

Lloguers 0,00   0,00   0,00   

Subministraments 0,00   0,00   0,00   

Llum 0,00   0,00   0,00   

Telèfon 0,00   0,00   0,00   

Aigua 0,00   0,00   0,00   

Gas 0,00   0,00   0,00   

Publicitat 218,74   218,74   227,49   

Manteniment 0,00   0,00   0,00   

Serveis exteriors 0,00   0,00   0,00   

                                                           
42 El tipus impositiu de l’impost sobre societats 2015-2016. (n.d.) Grup Simon. Recuperat a dia 27 de 
maig del 2016 de:  http://www.grupsimon.com/ca/news/novetats-legals/els-tipus-impositius-de-
limpost-sobre-societats-2015-2016  

SUPÒSITS PER AL CÀLCUL 

PRESSUPOST DE PÈRDUES I GUANYS 

http://www.grupsimon.com/ca/news/novetats-legals/els-tipus-impositius-de-limpost-sobre-societats-2015-2016
http://www.grupsimon.com/ca/news/novetats-legals/els-tipus-impositius-de-limpost-sobre-societats-2015-2016
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Assegurances 0,00   0,00   0,00   

Responsabilitat Civil 0,00   0,00   0,00   

Local 0,00   0,00   0,00   

Vehicle 0,00   0,00   0,00   

Mutues 0,00   0,00   0,00   

Altres  ( benzina ) 0,00   0,00   0,00   

Tributs locals (taxa d'escombraries, gual, etc.) 0,00   0,00   0,00   

= RECURSOS GENERATS -339,24   1.468,82   1.240,45   

        

- AMORTITZACIONS 237,17   237,17   237,17   

        

 = BENEFICI ABANS D'INTERESSOS I 

IMPOSTOS -576,41   1.231,65   1.003,28   

- COSTOS FINANCERS 0,00   0,00   0,00   

Préstecs 0,00   0,00   0,00   

Pòlisses de crèdit 0,00   0,00   0,00   

= BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS (BAI) -576,41   1.231,65   1.003,28   

        

- IMPOST S/ BENEFICIS -86,46   184,75   250,82   

        

= BENEFICI NET -489,95   1.046,90   752,46   

        

FLUX DE CAIXA -252,78   1.284,08   989,63   

 

 
 

   

        

  ANY 1 ANY 2 ANY 3 

        

COSTOS FIXOS 655,91 € 1.455,91 € 1.964,66 € 

MARGE BRUT (%) 7,6% 88,2% 89,2% 

PUNT MORT  8.576,37   1.650,93   2.202,97   

 

 

CÀLCUL DEL PUNT MORT 

€0,00 

€500,00 

€1.000,00 

€1.500,00 

€2.000,00 

€2.500,00 

€3.000,00 

€3.500,00 

Any 1 Any 2 Any 3

Título del gráfico

Ingressos Despeses

-576,41 € 

1.231,65 € 

 

1.003,28 € 
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El primer any serà un any de pèrdues, doncs suposarà l’establiment de l’empresa i l’inici 

d’activitat. Cap a finals d’aquest primer exercici s’arribarà al nombre de visites que es 

pretén mantenir (i augmentar lleugerament) durant els dos anys següents, el que es veurà 

traduït en més ingressos i en beneficis pel segon i tercer exercici. 

  



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

      
PRESSUPOST DE 
TRESORERIA MENSUAL  MES   MES   MES   MES   MES   MES   MES   MES   MES   MES   MES   MES   TOTAL  

0  Setembre   Octubre   Novembre   Desembre   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   ANUAL  

Distribució mensual de les 
vendes totals (%) 0,00% 0,00% 0,05% 0,40% 1,00% 3,50% 5,00% 10,00% 14,20% 17,20% 19,25% 29,40% 100,00% 

                            
% a aplicar a l'IVA de les 
vendes 0,00%                         
% a aplicar a l'IVA de les 
compres 0,00%                         

A. SALDO INICIAL 0,00  1562,28  1465,61  1345,86  1217,96  1096,28  1014,49  948,29  934,06  979,11  1026,60  1100,54  0,00  

B.1. COBRAMENTS 
D'EXPLOTACIÓ 0,00  0,00  0,52  4,16  10,40  36,38  51,98  103,95  147,61  178,79  200,10  305,61  1039,50  

  VENDES 0,00  0,00  0,52  4,16  10,40  36,38  51,98  103,95  147,61  178,79  200,10  305,61  1039,50  

  IVA REPERCUTIT 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

                            

B.2. PAGAMENTS 
D'EXPLOTACIÓ 96,67  96,67  120,27  132,07  132,07  118,18  118,18  118,18  102,57  131,30  126,17  125,81  1418,11  

  Compres 80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  80,00  960,00  

  Comissions 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Sous i salaris 

treballadors 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Sou socis  16,67  16,67  16,67  16,67  16,67  16,67  16,67  16,67  16,67  16,67  16,67  16,67  200,00  

  Seguretat social 

treballadors 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Autònoms 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Lloguers 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Subministraments 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Publicitat 0,00  0,00  20,00  30,00  30,00  18,23  18,23  18,23  5,00  29,35  25,00  24,70  218,74  

  Manteniment 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Serveis exteriors 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Assegurances 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

6.3. Previsió de tresoreria mensual 
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S’observa que el saldo del primer any anirà variant fins arribar a un saldo inferior al que havia començat el cicle anual del projecte. No obstant, i 

com es pot apreciar al Pressupost de Pèrdues i Guanys (vegeu pàgines 38-39), s’espera que aquest saldo augmenti amb l’arribada dels beneficis. 

S’ha de destacar també l’augment de les vendes en comparació al setembre (primer mes de vida) i l’agost (últim mes de l’exercici) i com això es 

tradueix en un inici de recuperació del saldo .

  Altres 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Tributs 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  IVA SUPORTAT 0,00  0,00  3,60  5,40  5,40  3,28  3,28  3,28  0,90  5,28  4,50  4,45  39,37  

  IVA PER PAGAR 0,00  -313,13  0,00  0,00  -322,13  0,00  0,00  -334,09  0,00  0,00  -343,55  0,00    

                            

B.3. SALDO 
D'EXPLOTACIÓ (B1-B2) -96,67  -96,67  -119,75  -127,91  -121,67  -81,79  -66,20  -14,23  45,04  47,49  73,94  179,80  -378,61  

                            

C.1. COBRAMENTS DE 
CAPITAL 3006,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3006,00  

  CAPITAL 3006,00                        3006,00  

  PRÉSTEC A LLARG TERMINI 0,00                        0,00  

  PÒLISSES DE CRÈDIT-DTE. 
DE LLETRES 0,00                        0,00  

                            

C.2. PAGAMENTS DE 
CAPITAL 1347,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1347,06  

  PAGAMENT D'ACTIU FIX 1033,93                        1033,93  

  PAGAMENT D'ESTOCS 
INICIALS 0,00                        0,00  

  IVA D'INVERSIÓ 313,13                        313,13  

  QUOTA D'AMORTITZ.I 
INTERESOS DEL PRÉSTEC 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  DEVOLUC. PÒLISSA                         0,00  

  INTERÈS PÒLISSA                         0,00  

                            

C.3. SALDO DE CAPITAL 
(C1-C2) 1658,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1658,94  

                            

D. SALDO FINAL 
(A+B3+C3) 1562,28  1465,61  1345,86  1217,96  1096,28  1014,49  948,29  934,06  979,11  1026,60  1100,54  1280,34  1280,34  
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6.4. Balanç de situació (actiu) 

ACTIU Mes Any 1 Any 2 Any 3 

Núm. Compte Setembre Import % Import % Import % 

  

IMMOBILITZAT 202,02 6,72% 10,58 0,35% -21,33 -0,71% 

IMMOBILITZAT 

INTANGIBLE 202,02 6,72% 10,58 0,35% -21,33 -1,02% 

202 Propietat industrial 159,53 5,31% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

204 Drets de traspàs 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

205 

Aplicacions 

informàtiques 74,40 2,48% 74,40 2,48% 74,40 2,48% 

280 

Amort. Acum. 

Immob. Immaterial -31,91 -1,06% -63,82 -2,12% -95,73 -3,18% 

  

IMMOBILITZAT 

MATERIAL 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

210 Terrenys 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

211 Construccions 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

213 Maquinària 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

215 Altres instal·lacions 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

216 Mobiliari 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

217 

Equips de processos 

informació 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

218 

Elements de 

transports 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

219 

Altre immobilitzat 

material 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

281 

Amort. Acum. 

Immob. Material 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

  

FIANCES I 

DIPÒSITS A LLARG 

TERMINI 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

260 

Fiances a llarg 

termini 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

265 

Dipòsits a llarg 

termini 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

  EXISTÈNCIES 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

3 Existències 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

  DEUTORS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

407 Bestrets a proveïdors 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

430 Clients 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

431 Efectes a cobrar 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

440 Deutors diversos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

460 

Bestrets 

remuneracions 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

470 

Hisenda Pública 

deutora 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

490 

Provisions per 

insolvències 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

  

INVERSIONS 

FINANCERES 

TEMPORALS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
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54 

Altres inversions 

financeres temporals 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

  

COMPTES 

FINANCERS 2803,98 93,28% 2995,42 99,65% 3027,33 100,71% 

551 

Comptes corrents 

amb socis 1241,70 41,31% 1923,09 63,98% 908,10 30,21% 

57 Tresoreria 1.562,28 51,97% 1.072,33 35,67% 2.119,23 70,50% 

  SUMA ACTIU 3.006,00 100,00% 3.006,00 100,00% 3.006,00 100,00% 
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6.5. Balanç de situació (passiu) 

 

 

L’actiu net és igual a la suma del patrimoni net i el passiu net i, per tant, les comptes estan 

justificades. Al balanç de situació s’aprecia que tot el patrimoni net (i el passiu) prové del 

capital social, i aquest es reflectit a l’actiu en l’immobilitzat intangible (al tractar-se d’una 

plataforma web no n’hi ha de tangible) i en els comptes financers, dividits entre la 

tresoreria i els comptes corrents que tinguin els socis promotors amb el capital social 

restant.  

PASSIU + 

PATRIMONI 

NET MES Any 1 Any 2 Any 3 

Núm. Compte Setembre Import % Import % Import % 

  PATRIMONI NET 3.006,00  100,00% 3.006,00  100,00% 3.006,00  100,00% 

100 Capital social 3.006,00  100,00% 3.006,00  100,00% 3.006,00  100,00% 

112-

114 Reserves 0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  0,00% 

120 Romanent 0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  0,00% 

121 

Resultat negatiu 

d'exercicis anteriors 0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  0,00% 

129 Pèrdues i guanys 0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  0,00% 

130 

Subvencions oficials 

de capital 0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  0,00% 

  

PASSIU NO 

CORRENT 0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  0,00% 

170 

Deutes a llarg term. 

amb ent. de crèdit 0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  0,00% 

174 

Efectes a pagar a 

llarg termini 0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  0,00% 

  PASSIU CORRENT 0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  0,00% 

400 Preoveïdors 0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  0,00% 

410 Creditors 0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  0,00% 

438 Bestretes de clients 0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  0,00% 

465 

Remuneracions 

pendent de 

pagament 0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  0,00% 

475 

Hisenda pública 

creditora 0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  0,00% 

476 

Organismes 

Seg.Social creditors 0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  0,00% 

520 

Deutes a curt term. 

amb ent. de crèdit 0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  0,00% 

  SUMA PASSIU 0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  0,00% 

 

PATRIMONI NET + 

PASSIU 3.006,00 100,00% 3.006,00 100,00% 3.006,00 100,00% 
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7. Valoració global 

7.1. Anàlisi DAFO43 

  

                                                           
43 Anàlisi de les característiques internes (Debilitats i Fortaleses), així com de les característiques 
externes (Amenaces i Oportunitats) 

• Molt difícil aconseguir grans beneficis econòmics amb un sistema d'ingressos per 
publicitat

• Gran inversió de temps

• Pocs treballadors

• Baix capital social

Debilitats

• La possible aparició d'una aplicació semblant si no s'aconsegueix fidelitzar i aconseguir 
usuaris ràpidament

• Haver de renunciar a seguir amb el projecte a mitjà termini si el capital s'acaba

Amenaces

• Producte molt especialitzat en un nínxol de mercat per explotar

• Molt poca competència

• Plataforma suculenta pels anunciants

• La patata brava està de moda

• Un equip format per gent jove que es coneix i que prioritza l'aprenantatge a través del 
projecte als beneficis econòmics

• Producte a l'avantguarda i adaptat al mercat actual (noves tecnologies i nous 
llenguatges)

• La capacitat d'arriscar i innovar

• Gran potencial en el mercat del turisme. La marca Barcelona.

• Plataforma contínuament canviant segons les sensacions dels usuaris

Fortaleses

• La possibilitat de convertir-se en l'aplicació de moda

• El mercat de les startups cada cop té més inversors

Oportunitats
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7.2. Conclusions 

Ens trobem davant una nova iniciativa especialitzada, emmarcada en l’àmbit de les noves 

tecnologies i que pretén fusionar allò tradicional amb allò més nou. Nascuda amb la 

intenció de cobrir una necessitat del mercat, barnabrava.cat adopta la forma d’una startup, 

el que li permet adaptar-se i reubicar-se segons el feedback que rep dels seus usuaris. 

Aquests, els usuaris, són en el fons la pedra angular d’aquest projecte. No només el 

producte es modificarà segons les seves reaccions i gustos, sinó que serà una plataforma 

d’intercanvi d’opinions sobre una afició en comú: la de les patates braves. 

Tot i això l’equip de barnabrava.cat treballarà també el seu llenguatge dins la pàgina web 

i l’app. Aquest serà fresc, amè i molt, molt multimèdia, provant d’aprofundir al màxim 

l’experiència de l’internauta. Per aquest motiu sempre intentarà afegir opcions 

tecnològiques en formes de ginys o productes audiovisuals que estiguin a l’avantguarda 

tècnica. 

En el món tecnològic però, el mercat de les aplicacions per dispositius mòbils i les pàgines 

webs és un ecosistema en el qual és molt difícil aconseguir èxit. Hi ha molta oferta 

d’aquest tipus de productes i de molta qualitat. 

No obstant, barnabrava.cat neix conscient de la seva naturalesa. És una startup i, com a 

tal, és una inversió que econòmicament tant pot sortir bé com malament. Però no deixa 

de ser això, una inversió. Una inversió de diners, temps i esforç, que pot no aconseguir 

generar molts ingressos, però l’equip promotor inicia aquest projecte convençut que 

suposarà un gran aprenentatge professional, però també personal, així com un iniciació 

en l’àmbit laboral i de l’emprenedoria, un concepte clau per un país que necessita de 

moltes persones amb idees innovadores. 

Aquest pla d’empresa destaca principalment per això, el que en un principi era una 

senzilla idea que semblava utòpica ara mateix està més a prop que mai de convertir-se en 

una realitat, amb la creació de barnabrava.cat. Així doncs, la matèria primera hi és. 

Tot i això, també s’observa un gran escull per aquest tipus d’iniciatives. La falta d’una 

legislació que faciliti encara més la creació d’startups¸ de ben segur està impedint a molts 

joves emprenedors, com els membres d’aquest equip promotor, a portar les seves idees 

embrionàries un pas més enllà, de l’interior de la seva consciència a la realitat física del 

mercat tecnològic. 
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La dificultat de la comptabilitat que ha de portar una empresa d’aquestes característiques, 

que a priori es presumeixen simples, és de llarg superior als coneixements que pot tenir 

un jove normal, i la pròpia legislació sembla empènyer als emprenedors a haver de 

recórrer als serveis d’un comptable professional. Sens dubte una barrera més que deixa a 

grans iniciatives sense la possibilitat de convertir-se en d’ús públic. 

L’equip de barnabrava.cat, d’altra banda, està desitjant poder seguir fent passos endavant 

per la consolidació del seu projecte. Un repte que afronten amb motivació i nerviosisme, 

ja que per fi, després d’haver acabat els estudis, tenen l’oportunitat de posar en pràctica 

el que han aprés, i quina millor manera que fer-ho que per compte pròpia amb un projecte 

emprenedor. 

La il·lusió és poder unir els coneixements dels quatre socis i reflectir-ho en un producte. 

L’objectiu, aprendre en el procés creatiu i en el temps de vida de barnabrava.cat, així com 

sentir que el seu projecte ha estat d’utilitat, com a mínim, a algun dels seus usuaris. 

L’esperança, que de cares a l’estiu del 2016 barnabrava.cat sigui d’ús comú entre els joves 

que es trobin a Barcelona i, si tot va bé, que el projecte creixi i doni cabuda a tanta gent 

interessada en el projecte com es pugui, fent d’aquesta una iniciativa que pugui aglutinar 

a joves d’arreu amb ganes d’innovar, ajudar i aprendre.    
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