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RESUM EXECUTIU I 
DESCRIPCIÓ GENERAL DE 
L’EMPRESA 
	
B.Unique	 serà	 una	 agència	 de	 comunicació	 especialitzada	 en	 el	 sector	 de	 la	 moda.	
L’agència	s’introduirà	en	el	mercat	català,	però	no	descarta	la	idea	de	treballar	al	mercat	
espanyol	si	té	demanda	d’empreses	espanyoles.		
	
Tot	 i	 la	 crisi	 econòmica	 i	 financera	 global	 que	 s’arrossega	 des	 del	 2008,	 la	 lleugera	
recuperació	que	s’està	vivint	s’estén	al	sector	tèxtil	i	de	la	confecció,	ja	que	el	creixement	
de	la	demanda	interna	va	afavorir	tots	els	mercats	tèxtils:	vestuari,	llar	i	usos	tècnics	o	
industrials.	

Així	doncs,	totes	aquelles	botigues	de	roba,	calçat	i	complements	que	ho	desitgin	podran	
contractar	els	diversos	serveis	de	B.Unique,	que	seran:	
	

v L’estratègia	de	comunicació	digital,	que	inclou	la	ideació	de	l’estratègia	digital,	la	
creació	o	renovació	de	la	pàgina	web	i	de	les	xarxes	socials,	la	creació	o	renovació	
del	 logotip,	 la	captura	 i	creació	de	continguts	–tant	 text,	com	àudio	 i	vídeo–	 i	
l’edició	i	la	publicació	de	continguts	durant	una	setmana.		

v Les	campanyes	publicitàries,	que	inclouran	la	ideació	de	l’estratègia	publicitària,	
la	selecció	i	el	contacte	amb	els	mitjans	on	incloure	les	campanyes,	la	creació	de	
l’estratègia	 i	 del	 contingut	 –anuncis	 televisius	 o	 per	 a	 premsa–	 i	 l’anàlisi	 de	
l’impacte	i	dels	resultats	de	la	campanya.		

v La	 funció	 de	 gabinet	 de	premsa,	 que	 inclouran	 la	 selecció	 i	 contacte	 amb	els	
mitjans	per	a	donar	a	conèixer	la	marca	del	client,	la	creació	i	enviament	de	notes	
de	premsa,	entrevistes	amb	els	mitjans	i	la	selecció	i	contacte	amb	els	influencers	
més	adequats.		

v La	organització	d’esdeveniments,	que	inclourà	el	contacte	amb	els	proveïdors	i	
l’encàrrec	dels	productes	necessaris,	la	selecció	i	reserva	del	lloc	on	es	portarà	a	
terme	 l’acte,	el	 contacte	amb	 les	persones	 convidades	 i	 la	nostra	presència	a	
l’acte	 per	 tal	 de	 controlar	 que	 tot	 surti	 a	 la	 perfecció	 i	 solucionar	 qualsevol	
imprevist	que	pugui	sorgir.	També	es	controlarà	tot	el	que	pugui	dir	la	premsa	o	
els	convidats	a	les	xarxes	socials	tant	durant	l’esdeveniment	com	posteriorment.		

	
Durant	el	primer	any	de	vida	de	l’agència	jo	seré	la	única	treballadora,	ja	que	vull	reduir	
els	costos	al	màxim	per	tal	que	l’agència	resulti	viable.	Per	aquesta	mateixa	raó,	durant	
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el	primer	any	treballaré	des	de	casa.	A	partir	del	segon	any,	però,	tenint	en	compte	que	
sí	 resultarà	viable	 i	 tindré	beneficis,	 llogaré	un	 local	al	carrer	Londres	de	 	Barcelona	 i	
contractaré	a	tres	professionals	més	relacionats	amb	els	serveis	que	ofereix	B.Unique:	
una	persona	especialitzada	en	màrqueting,	un	professional	de	les	relacions	públiques	i	
un	organitzador	d’esdeveniments.	
	
Espero	tenir	una	mitjana	de	set	clients	al	mes	durant	el	primer	any	de	l’agència,	però	
aquest	 nombre	 es	multiplicarà	 per	 quatre	 durant	 el	 segon	 any	 ja	 que	 cada	 un	 dels	
treballadors	 aportarà	 els	 seus	 propis	 clients.	 Així	 doncs,	 tenint	 en	 compte	 aquesta	
mitjana	de	clients	i	que	a	causa	de	l’estacionalitat	del	món	de	la	moda	el	nombre	variarà	
cada	mes,	el	resultat	ordinari	d’explotació	dóna	uns	beneficis	de	25.019,28€	al	final	del	
primer	 any.	 De	 cara	 al	 segon	 any,	 i	 amb	 la	 previsió	 de	 que	 el	 nombre	 de	 clients	 es	
multiplicarà	 per	 quatre,	 el	 resultat	 ordinari	 d’explotació	 dóna	 uns	 beneficis	 de	
143.822,02€.	
	
El	nom	de	l‘agència	havia	de	representar	els	valors	que	volia	transmetre	amb	la	meva	
marca.	Per	això,	he	triat	“Be	Unique”	perquè,	si	el	traduïm	de	l’anglès,	vol	dir	“Sigues	
únic/a”,	que	és	el	que	vull	aconseguir	que	sigui	cada	client	amb	el	pla	de	comunicació	
que	li	prepararé.	Per	fer-lo	més	personal,	però,	he	volgut	eliminar	la	E	de	“Be”	i	posar-hi	
un	punt.	A	més,	el	logotip	són	les	lletres	B	i	U	en	gran	perquè,	vist	des	de	lluny,	es	llegeix	
“B	U”,	que	és	l’abreviació	en	anglès	de	“Be	You”,	que	vol	dir	“Sigues	tu”.	En	resum,	he	
volgut	 jugar	 amb	 la	 idea	 de	 ser	 un	mateix	 i	 ser	 únic	 i	 d’aconseguir-ho	 gràcies	 a	 una	
agència	que	fa	plans	personalitzats	adaptats	a	cada	client,	alhora	que	transmetia	que	
aquests	eren	els	valors	i	els	objectius	de	l’agència.	
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PLA DE MÀRQUETING 
 

A. ANALISI DEL MERCAT OBJECTIU 
 

Delimitació geogràfica  
 
Segons	l’Informe	anual	sobre	la	indústria	a	Catalunya	2015,	elaborat	pel	Departament	
d’Empresa	i	Ocupació	de	la	Generalitat	de	Catalunya,	el	sector	tèxtil	va	representar	el	
3,8%	del	Producte	Interior	Brut	(PIB)	i	el	6,3%	de	l’ocupació	industrial	a	Catalunya	l’any	
2014.		

Aquestes	dades	són	superiors	a	les	d’Espanya,	on	el	negoci	de	la	moda	va	representar	el	
2,7%	del	PIB	i	el	4,2%	dels	llocs	de	treball	–133.775	treballadors	als	sectors	de	la	indústria	
tèxtil,	de	la	confecció,	el	cuir	i	el	calçat–,	segons	l’Informe	Sectorial	2015	elaborat	per	
CESCE.	 El	 sector	 de	 la	 moda	 va	 representar,	 a	 Espanya,	 el	 9,7%	 del	 total	 del	 teixit	
empresarial,	 amb	 el	 19%	 de	 les	 empreses	 de	 comerç	 i	 el	 10,6%	 de	 les	 empreses	
industrials.	

El	sector	català	té	un	pes	molt	important	en	el	conjunt	espanyol,	ja	que	és	la	comunitat	
que	més	aporta:	el	40%	del	volum	de	negoci	espanyol	correspon	a	Catalunya.	

Aquestes	 dades	 mostren	 la	 gran	 importància	 que	 té	 el	 sector	 de	 la	 moda	 a	 l’estat	
espanyol,	 però	 especialment	 a	 Catalunya,	 on	 durant	 el	 2015	 el	 sector	 tèxtil	 i	 de	 la	
confecció	va	veure	una	 lleugera	recuperació	en	el	creixement	de	 la	demanda	 interna	
que	va	afavorir	tots	els	mercats	tèxtils:	vestuari,	llar	i	usos	tècnics	o	industrials.	

Per	 aquests	motius,	 B.Unique	 serà	 una	 agència	 d’àmbit	 català,	 és	 a	 dir,	 autonòmic,	
durant	 els	 primers	 anys,	 però	 no	 descarta	 la	 idea	 de	 treballar	 a	 tota	 Espanya	 si	 té	
demanda	d’empreses	espanyoles.	
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I. Demanda 
 
Població 
 
Variables geogràfiques 
 
Segons	l’Idescat,	a	data	d’1	de	gener	del	2016,	Catalunya	té	una	superfície	de	32.108km2	
i	una	població	de	7.448.332	habitants.	La	província	que	concentra	el	nucli	més	gran	de	
població	 és	 Barcelona	 (5.489.294	 persones),	 tot	 i	 que	 amb	 una	 gran	 diferència	 la	
segueixen	 Tarragona	 i	 Girona,	 on	 viu	 un	 nombre	 relativament	 similar	 (791.248	 a	
Tarragona	 i	 739.607	 a	 Girona)	 i	 la	 província	menys	 poblada	 és	 Lleida,	 amb	 428.193	
habitants,	segons	dades	de	l’Idescat.	

Taula	1.	Població	de	Catalunya		

	

Nota.	Número	de	població	de	Catalunya	a	data	d’1	de	gener	de	2016.	Extret	de	la	pàgina	web	de	
l’Idescat.	Consultat	a	http://idescat.cat/pub/aec/245.	Llicència	CC.  
 
El	lloc	més	important	és	la	ciutat	de	Barcelona,	capital	de	la	comunitat,	ja	que	compta	
amb	una	gran	part	de	la	població:	hi	viuen	1.608.746	persones.	També	en	aquesta	ciutat	
es	situen	moltes	de	les	empreses	de	moda	que	poden	convertir-se	en	clients.		

 
Segmentació per sexe 
	
Segons	les	dades	més	recents	de	l’Idescat,	al	2016	Catalunya	hi	havia	3.652.339	homes,	
mentre	que	el	nombre	de	dones	era	de	3.795.993.	Per	tant,	hi	havia	143.654	dones	més	
que	homes.	
	
 
Segmentació per edat 
	
Com	 que	 el	 meu	 públic	 objectiu	 són	 les	 empreses	 de	 moda	 i	 les	 institucions	 que	
imparteixen	 algun	 tipus	 d’estudi	 de	 moda,	 l’edat	 de	 les	 persones	 individuals	 no	 té	
rellevància.		
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Tot	i	així,	he	buscat	les	dades	sobre	l’edat	de	les	persones	que	viuen	a	Catalunya	per	
conèixer	quin	segment	d’edat	és	més	nombrós	i	així	tenir	una	visió	general	de	la	població	
catalana.	
	
Taula	2.	Població	de	Catalunya	per	grups	d’edat	

	
	
Nota.	Número	de	població	de	Catalunya	a	data	d’1	de	gener	de	2016	classificada	en	grups	d’edat.	
Extret	de	la	pàgina	web	de	l’Idescat.	Consultat	a	http://idescat.cat/pub/aec/253.	Llicència	CC.			
	

 
Dades econòmiques 
	
Segons	les	dades	més	recents	de	l’Idescat,	a	l’any	2015	la	despesa	total	anual	de	les	llars	
va	ser	de	89.005,7	milions	d’euros.	Els	homes	van	ser	els	que	més	diners	van	gastar,	amb	
un	total	de	61.301,2	milions,	mentre	que	els	27.704,4	milions	restants	els	van	gastar	les	
dones.	
	
Cada	llar	va	gastar	una	mitjana	de	30.175€.	Els	homes	van	gastar	32.271€	de	mitjana	en	
el	consum	de	la	llar,	mentre	que	la	despesa	de	les	dones	va	ser	de	26.384€.	La	despesa	
mitjana	anual	per	persona	s’equilibra	en	els	dos	sexes,	sent	gairebé	idèntica.	Els	homes	
van	gastar	12.162€	de	mitjana	i	les	dones	12.168€.	
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Taula	3.	Despesa	mitjana	anual	de	les	llars	per	sexe	

	
	
Nota.	Despesa	mitjana	anual	de	les	llars	per	sexe	del	sustentador	principal.	Extret	de	la	pàgina	web	
de	l’Idescat.	Consultat	a	http://www.idescat.cat/pub/?id=edcl&n=2344.	Llicència	CC.			
	
La	despesa	en	articles	de	vestit	i	calçat	va	representar	el	5,2%	del	total	de	despesa	anual.	
En	les	dones,	aquest	percentatge	puja	unes	dècimes,	ja	que	el	5,4%	de	la	seva	despesa	
total	 va	 ser	 en	 vestit	 i	 calçat.	 El	 5,1%	 de	 la	 despesa	 dels	 homes	 va	 ser	 en	 aquests	
productes.		
	
Taula	4.	Despesa	total	anual	per	grans	grups	de	despesa	

	
	
Nota.	Despesa	total	anual	per	grans	grups	de	despesa	per	sexe	del	sustentador	principal.	Extret	de	
la	pàgina	web	de	l’Idescat.	Consultat	a	http://www.idescat.cat/pub/?id=edcl&n=2378.	Llicència	CC.			
	
Segons	les	últimes	dades	de	l’Idescat,	les	llars	van	gastar,	durant	l’any	2015,	una	mitjana	
de	1.555€	en	articles	de	vestir	i	calçat,	42€	més	que	durant	el	2014	–quan	la	mitjana	era	
de	1.513€–	i	79€	més	que	durant	el	2013	–on	la	mitjana	va	ser	1476–.		
	
Per	 persona,	 el	 consum	 també	 ha	 incrementat.	 Mentre	 que	 al	 2013	 cada	 persona	
gastava	una	mitjana	de	590€	a	l’any,	al	2014	va	pujar	fins	als	608€	i	al	2015	va	arribar	als	
627€.	Per	tant,	es	pot	veure	com	any	rere	any	el	consum	mitjà	d’articles	de	vestir	i	calçat	
ha	anat	augmentant.	
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Taula	5.	Despesa	mitjana	per	llar	i	persona	

	
	
Nota.	Despesa	mitjana	per	 llar	 i	persona	classificada	per	béns	de	primera	necessitat.	Extret	de	 la	
pàgina	 web	 de	 l’Idescat.	 Consultat	 a	 http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=d603.	
Llicència	CC.			
	
Si	desglossem	les	dades	anteriors	per	sexe,	veiem	que	la	despesa	mitjana	per	llar	recau	
més	en	els	homes,	que	van	gastar	més	diners	en	articles	de	vestit	i	calçat	–una	mitjana	
de	1.632€–	que	les	dones	–	una	mitjana	de	1.414€–.	
	
Taula	6.	Despesa	mitjana	per	llar	i	béns	de	primera	necessitat	

	
	
Nota.	Despesa	mitjana	per	llar	i	béns	de	primera	necessitat	dividit	per	sexe.	Extret	de	la	pàgina	web	
de	l’Idescat.	Consultat	a	http://www.idescat.cat/pub/?id=edcl&n=2394.	Llicència	CC.			
	
En	canvi,	en	les	dades	de	despesa	mitjana	per	persona	veiem	que	són	les	dones	les	que	
van	gastar	més	diners	en	articles	de	vestit	 i	calçat.	Mentre	que	elles	van	 invertir	una	
mitjana	de	652€	a	l’any,	els	homes	van	gastar,	de	mitjana,	615€.	
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Taula	7.	Despesa	mitjana	per	persona	i	béns	de	primera	necessitat	

	
	
Nota.	Despesa	mitjana	per	persona	i	béns	de	primera	necessitat	dividit	per	sexe.	Extret	de	la	pàgina	
web	de	l’Idescat.	Consultat	a	http://www.idescat.cat/pub/?id=edcl&n=2410.	Llicència	CC.			

 
 
Dades tecnològiques 
	
Internet	és,	a	dia	d’avui,	gairebé	indispensable	per	la	majoria	de	ciutadans	de	Catalunya.	
Tal	 com	es	veu	al	quadre	següent,	un	82,8%	de	 la	població	utilitza	 internet,	 i	el	81%	
l’utilitza	diàriament,	almenys	5	dies	per	setmana.	Els	joves	de	16	a	24	anys	són	els	que	
més	l’utilitzen	–un	97,5%–,	però,	en	general,	des	dels	16	fins	als	54,	l’ús	d’internet	no	
baixa	del	87,1%.	
	
Taula	8.	Ús	de	l’ordinador	i	d’Internet	

	
Nota.	Ús	de	l’ordinador	i	d’Internet	per	freqüència	i	grups	d’edat	l’any	2016.	Extret	de	la	pàgina	web	
de	l’Idescat.	Consultat	a	http://idescat.cat/pub/aec/617.	Llicència	CC.			
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Un	41,4%	dels	usuaris	catalans	compra	per	internet.	La	franja	d’edat	que	més	reconeix	
comprar	per	internet	és	la	dels	adults	entre	25	i	34	anys,	on	el	59,6%	compra	online.	
Igual	que	amb	l’ús	d’internet,	des	dels	16	fins	als	54	anys,	la	xifra	de	consumidors	online	
és	més	alta	que	la	mitjana,	mentre	que	les	persones	entre	55	i	74	anys	són	més	reticents	
a	fer	compres	online.		
	
Segons	l’estudi	FashionISDIgital,	realitzat	per	l’empresa	d’investigació	de	mercats	IPSOS,	
a	Espanya	“el	comprador	de	moda,	compra	també	en	digital.	El	perfil	és	molt	similar	en	
ambdós	 canals,	 tot	 i	 que	amb	 comportaments	diferents;	 com	a	mitjana,	 un	 terç	 són	
habituals	(una	compra	cada	un	o	dos	mesos)”.		
	
Segons	aquest	estudi,	els	homes	gasten	més	en	el	consum	online:	1,5	compres	al	més	
per	valor	de	129€,	habitualment	en	calçat	i	roba	d’esports	i	en	botigues	més	cares.	Les	
dones,	però	gasten	una	mitjana	de	92€	en	roba,	el	que	representa	un	40,2%	menys,	en	
una	sola	compra	i	més	barata,	especialment	en	samarretes,	camises	i	bruses.	Segons	la	
Neus	 Soler,	 professora	 col·laboradora	 d’Economia	 i	 Empresa	 de	 la	UOC	 i	 experta	 en	
tècniques	de	mercat,	gestió	comercial	i	màrqueting,	això	és	degut	a	que	“la	dona	és	més	
reticent	a	comprar	roba	perquè	l’interessa	palpar-la,	s’estima	més	emprovar-se-la	i	vol	
anar	més	sobre	segur”.	
	
Tot	això	servirà	per,	posteriorment,	conèixer	el	públic	al	que	hauré	d’adreçar	els	plans	
de	comunicació	creats	específicament	per	cada	empresa.	

 
Empreses 
 
Variables geogràfiques 
	
Al	 2016	 hi	 havia,	 segons	 l’Idescat,	 4.385	 empreses	 amb	 establiments	 a	 Catalunya	
dedicades	 al	 sector	 tèxtil,	 la	 confecció,	 el	 cuir	 i	 el	 calçat.	 Les	 empreses	 amb	 seu	 a	
Catalunya	dedicades	a	aquest	sector	eren	4.332	i	el	número	d’establiments	que	venien	
aquest	tipus	de	productes	era	de	4.786.	
	
Al	2015,	però,	el	número	d’empreses	del	sector	tèxtil	i	la	confecció	era	de	4.163,	segons	
l’Informe	anual	sobre	la	indústria	a	Catalunya	2015.	Això	es	tradueix	en	que	un	11,2%	
de	 la	 indústria	 catalana	corresponia	al	 sector	 tèxtil	 i	de	 la	 confecció.	Aquest	nombre	
d’empreses	 representava	 el	 28,2%	 sobre	 el	 sector	 a	 Espanya.	 A	 l’estat	 espanyol,	 el	
nombre	d’empreses	era	de	14.741.	
	
Segons	 el	 Cens	 d’Establiments	 Comercials	 de	 Catalunya,	 que	 recull	 el	 nombre	 total	
d’establiments	comercials	sigui	quin	sigui	el	tipus	de	producte	que	venguin,	Girona	és	la	
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gran	 ciutat	 catalana	 amb	 major	 densitat	 comercial:	 16,67	 comerços	 per	 cada	 1000	
habitants,	el	que	es	tradueix	en	1.638	establiments.	En	total,	a	la	demarcació	de	Girona	
hi	ha	11.346	comerços	i	1,7M	de	m2	de	superfície	comercial,	amb	una	densitat	comercial	
de	15,4	establiments/1000	habitants.	
	
En	segon	lloc	trobem	la	capital	de	Catalunya,	Barcelona,	amb	una	densitat	comercial	de	
16,24	 establiments/1000	 habitants.	 Barcelona	 és	 la	 ciutat	 amb	més	 establiments	 de	
Catalunya,	 en	 concret	 en	 té	 26.144.	 La	 segueix	 Lleida	 amb	 una	 densitat	 de	 15,87	
establiments/1000	habitants	i	un	total	de	2.192	establiments.		
	
A	la	taula	següent	es	pot	comprovar	el	número	d’establiments	i	 la	densitat	comercial	
dels	municipis	de	més	de	75.000	habitants.	
	
Taula	9.	Rànquing	de	l’oferta	comercial	per	a	municipis	de	més	de	75.000	habitants	

	
Nota.	Rànquing	de	l’oferta	comercial	per	a	municipis	de	més	de	75.000	habitants	l’any	2016.	Extret	
de	 la	 Sala	 de	 premsa	 de	 la	 Generalitat	 de	 Catalunya.	 Consultat	 a	
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/299640/ca/girona-gran-ciutat-
catalana-major-densitat-comercial-cens-destabliments-comercials-catalunya.do.		
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El	Cens	d’Establiments	Comercials	de	Catalunya	classifica	 les	dades	dels	establiments	
per	 sectors	 d’activitat.	 Les	 botigues	 de	 roba,	 calçat	 i	 complements	 s’inclourien	 en	
l’equipament	de	la	persona,	el	qual	representa	el	18,26%	dels	establiments,	amb	un	total	
de	18.501	i	una	superfície	de	venda	de	1.641.136	(el	12,34%	de	la	superfície).	
	
Taula	10.	Oferta	comercial	per	tipus	d’activitat	a	Catalunya	

	
Nota.	Oferta	comercial	per	tipus	d’activitat	a	Catalunya	l’any	2016.	Extret	de	la	Sala	de	premsa	de	la	
Generalitat	 de	 Catalunya.	 Consultat	 a	
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/299640/ca/girona-gran-ciutat-
catalana-major-densitat-comercial-cens-destabliments-comercials-catalunya.do.		
	
	
Dades econòmiques 
 
Tal	com	es	pot	veure	al	quadre	de	l’Informe	anual	sobre	la	indústria	a	Catalunya	2015,	
el	volum	de	negoci	del	sector	tèxtil	 i	 la	confecció	va	ser	de	3.868,3	milions	d’euros	al	
2014.	 Això	 representa	 un	 3%	 sobre	 la	 indústria	 catalana	 i	 un	 40%	 sobre	 el	 sector	 a	
Espanya,	on	es	van	facturar	9.676,4	milions	d’euros.	
	
El	sector	va	ocupar	a	26.489	persones	al	2014	a	Catalunya,	això	es	tradueix	en	que	el	
6,3%	dels	treballadors	de	la	indústria	catalana	pertanyien	a	aquest	sector	i	que	el	32,1%	
dels	 ocupats	 del	 sector	 tèxtil	 a	 Espanya	 eren	 catalans.	 A	 Espanya,	 el	 nombre	 de	
treballadors	en	aquest	sector	era	de	82.593.	
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El	Valor	Afegit	Brut	(VAB)	del	sector	va	ser	de	1.107,4	milions	d’euros	a	Catalunya,	el	que	
representa	un	3,8%	sobre	el	total	de	la	indústria	catalana	i	un	43,2%	sobre	el	sector	a	
Espanya.	A	l’estat	espanyol,	el	VAB	va	ser	de	2.561,7	milions	d’euros.	
	
A	 Catalunya,	 al	 2015	 les	 exportacions	 del	 sector	 tèxtil	 i	 la	 confecció	 van	 arribar	 als	
4.801,9	milions	d’euros;	això	és	el	7,8%	de	les	exportacions	de	la	indústria	catalana	i	el	
34,9%	de	les	exportacions	del	sector	a	l’estat	espanyol,	on	les	exportacions	van	arribar	
als	13.758,9	milions	d’euros.	
	
Taula	11.	Dades	del	sector	tèxtil	i	la	confecció		

	
	
Nota.	Dades	del	sector	tèxtil	i	la	confecció	a	Catalunya	i	Espanya.	Extret	de	l’Informe	anual	sobre	la	
indústria	 a	 Catalunya.	 Consultat	 a	
http://coneixement.accio.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=7b22080a-a0cd-4684-
bc5e-eee00b100561&groupId=30582	
	
A	més,	segons	les	últimes	dades	del	Centre	d’Informació	Tèxtil	i	de	la	Confecció	(CITYC),	
“la	conjuntura	del	sector	tèxtil	i	de	la	confecció	espanyola	evoluciona	favorablement	en	
xifra	de	negocis,	producció,	preus	industrials,	comerç	exterior,	treball,	inversió	i	vendes	
comercials”.		
	
	
Dades tecnològiques 

Segons	 l’Observatori	 de	 la	 PIMEC	 (Micro,	 Petita	 i	Mitjana	 Empresa	 de	 Catalunya),	 a	
Catalunya,	aproximadament	un	25%	de	les	micro	empreses	tenien	pàgina	web	al	2015.	
Aquest	nombre	s’ha	mantingut	constant	des	de	l’any	2011,	variant	poques	dècimes.	Tot	
i	que	encara	és	un	nombre	molt	petit,	hi	ha	molta	diferència	amb	la	resta	d’empreses,	
on	més	d’un	80%	de	les	empreses	compten	amb	lloc	web	propi.	Des	de	l’any	2011,	el	
número	 de	 petites	 i	 mitjanes	 empreses	 amb	 pàgines	 webs	 si	 que	 ha	 augmentat	 en	
gairebé	un	10%.	
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No	totes	aquestes	empreses,	però,	utilitzen	internet	per	comprar	i	vendre	productes.	
Un	20%	de	les	micro	empreses	compraven	per	internet	l’any	2015,	mentre	que	al	2011	
només	 ho	 feien	 un	 11%.	 La	 resta	 d’empreses	 que	 compraven	 també	 va	 augmentar,	
passant	del	25%	al	2011	al	35%	al	2015.		
	
El	 número	 d’empreses	 que	 venien	 per	 internet	 és	 inferior.	 Mentre	 que	 les	 micro	
empreses	que	venien	per	internet	al	2011	eren	únicament	el	2%,	al	2015	va	pujar	fins	al	
5%.	La	resta	d’empreses	que	venien	representen	un	nombre	major,	però	tampoc	molt	
significatiu.	Al	2011	venien	per	internet	un	16%	aproximadament,	però	al	2015	va	arribar	
fins	gairebé	el	25%.	Això	vol	dir	que	1	de	cada	4	petita	o	mitjana	empresa	de	Catalunya	
ven	online.	
	
Taula	12.	Nombre	d’empreses	a	Catalunya	amb	lloc	web	i	comerç	electrònic	

	
Nota.	Nombre	d’empreses	a	Catalunya	amb	lloc	web	i	comerç	electrònic.	Extret	de	la	pàgina	web	de	
la	 PIMEC.	 Consultat	 a	
https://www.pimec.org/sites/default/files/documents_pagines/tic_observatori_pimec.pdf		
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Institucions 
 
Les	següents	institucions	són	algunes	de	les	més	reconegudes	que	imparteixen	cursos,	
graus,	postgraus	i	màsters	relacionats	amb	l’àmbit	de	la	moda,	per	tant,	totes	elles	són	
susceptibles	 de	 ser	 públic	 objectiu.	 Totes	 es	 troben	 a	 la	 ciutat	 de	 Barcelona.	 A	
continuació	 s’especifiquen	 les	 dades	més	 rellevants	 de	 cada	 un	 dels	 centres,	 posant	
especial	èmfasi	en	els	esdeveniments	que	organitzen	i	pels	quals	podrien	necessitar	els	
serveis	 d’una	 agència	 de	 comunicació	 especialitzada	 en	 el	 sector	 de	 la	 moda	 com	
B.Unique:	

1. Institut	Català	de	la	Moda	(ICM):	Porta	més	de	35	anys	formant	als	alumnes	en	
els	diversos	camps	del	sector	de	la	moda.	Alguns	dels	seus	graus,	com	els	Estudis	
Superiors	en	Disseny	de	Moda,	finalitzen	amb	desfilades	amb	les	creacions	dels	
alumnes.	

2. IED	 Barcelona	 Escola	 Superior	 de	 Disseny:	 L’Istituto	 Europeu	 di	 Design	 va	
començar	a	Milà	l’any	1966,	tot	i	que	actualment	compta	amb	11	centres	situats	
a	Itàlia,	Espanya	i	Brasil.	Tal	com	diu	la	seva	pàgina	web,	l’IED	“ha	realitzat	200	
esdeveniments	 a	 la	 seva	 seu	 de	 Barcelona,	 dels	 quals	 el	 80%	 ha	 sigut	 per	 a	
estudiants,	el	15%	han	sigut	creats	amb	i	per	a	empreses	i	el	5%	eren	específics	
de	premsa	a	Barcelona	i	Internacional.”	

3. Felicidad	Duce	–	Escola	de	Moda	de	LCI	Barcelona:	Va	néixer	l’any	1928	gràcies	
a	Felicidad	Duce.	Des	de	l’any	2000,	entrega	el	Premi	a	la	Moda	Felicidad	Duce,	
“un	 guardó	 que	 anualment	 premia	 la	 trajectòria	 professional	 de	 figures	
rellevants	 del	 món	 del	 disseny	 i	 la	 moda.”	 El	 centre	 també	 organitza	 altres	
esdeveniments,	 com	 el	 festival	 Prospect	 Design,	 exposicions,	 el	 cicle	 de	
conferències	 DI55ECCIONS,	 esmorzars	 amb	 professionals	 de	 diverses	 àrees	 i	
workshops,	és	a	dir,	tallers	pràctics.	

4. Idep	Barcelona	–	Escola	Superior	d’Imatge	 i	Disseny:	Va	començar	a	 impartir	
estudis	de	Disseny	Gràfic,	Fotografia	i	Moda	al	1981,	però	no	es	van	convertir	en	
titulacions	universitàries	fins	al	2005	quan	es	va	associar	amb	la	Universitat	Abat	
Oliba	CEU.	Realitzen	diversos	esdeveniments	 al	 llarg	de	 l’any,	 com	 l’exposició	
dels	alumnes	del	Postgrau	d’Il·lustració	Aplicada	al	Disseny,	tot	i	que	la	majoria	
tenen	 lloc	 fora	 del	 centre.	 Tot	 i	 no	 organitzar-los,	 també	participen	 en	 altres	
esdeveniments	com	el	Festival	de	Fotografia	Emergent	de	Barcelona,	Art	Photo	
BCN.	

5. Escola	 Superior	 de	 Disseny	 i	 Art	 Llotja:	 És	 l’escola	 de	 disseny	 més	 antiga	
d’Espanya,	 a	més	 de	 ser	 un	 dels	 pocs	 centres	 públics.	 Cada	 any	 fan	 diversos	
esdeveniments,	com	exposicions	internes,	conferències	o	fires.	Aquest	any	s’ha	
celebrat,	també,	la	primera	edició	del	Premi	Art	Byblio,	en	col·laboració	amb	Arts	
Libris	Barcelona,	la	Fira	Internacional	de	l’Edició	Contemporània.	

6. Centro	Universitario	de	diseño	de	Barcelona	BAU:	És	una	de	 les	escoles	més	
noves,	 ja	 que	 va	 ser	 fundada	 l’any	 1989.	 També	 organitzen	 i	 participen	 en	
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diverses	 activitats,	 com	 exposicions	 internacionals,	 concursos	 i	 altres	
esdeveniments	relacionats	amb	la	moda	i	el	disseny.	

7. Elisava	–	Escuela	Universitaria	de	Barcelona	Diseño	e	Ingeniería:	Fundat	al	1961,	
Elisava	 és	 un	 centre	 adscrit	 a	 la	 Universitat	 Pompeu	 Fabra	 que	 “promou	
l’educació,	el	coneixement,	la	investigació	i	el	desenvolupament	en	l’àmbit	del	
disseny,	la	enginyeria	i	la	comunicació.”	L’escola	entrega	anualment	els	Premis	
ei!,	que	homenatgen	als	alumnes	amb	millors	expedients	acadèmics	i	els	millors	
Treballs	Finals	de	Grau	(TFG).	També	organitzen	l’Exposició	Premis	ei!,	en	la	qual	
s’exposen	els	TFG.	

8. Escuela	 Superior	 de	 Diseño	 de	 Barcelona	 (ES	 design):	 Els	 alumnes	 d’aquest	
centre	especialitzat	en	disseny	finalitzen	els	seus	estudis	amb	una	doble	titulació:	
la	 de	 l’ES	 design	 i	 el	 Títol	 Propi	 de	 la	 Universitat	 Internacional	 de	 València.	
Participen	 en	 alguns	 esdeveniments,	 com	 la	 primera	 edició	 del	 PRE-BLANC	
Madrid.	

9. Blanquerna	–	Universitat	Ramon	Llull:	La	universitat	privada	Ramon	Llull	ofereix	
el	 Màster	 en	 Comunicació	 de	 Moda	 en	 col·laboració	 amb	 la	 passarel·la	
barcelonina	 080	 Barcelona	 Fashion.	 Al	 tractar-se	 d’una	 universitat	 on	
s’imparteixen	tot	tipus	d’estudis,	no	s’organitzen	esdeveniments	centrats	en	el	
sector	de	la	moda.	

10. Universitat	Pompeu	Fabra	(UPF):	Igual	que	l’anterior,	la	UPF	és	una	universitat	
on	s’imparteixen	tot	tipus	d’estudis.	Aquesta,	però,	és	pública.	Com	en	el	cas	de	
Blanquerna,	tot	i	que	la	universitat	si	realitza	diversos	actes	i	esdeveniments,	no	
estan	vinculats	al	món	de	la	moda.	

Tots	 aquests	 centres,	 organitzin	 esdeveniments	 o	 no,	 requereixen	 estratègies	
comunicatives	i	publicitàries	per	donar	a	conèixer	els	seus	programes	d’estudis	i	captar	
el	màxim	nombre	d’estudiants.		
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II. Oferta 
 
Segons	el	portal	web	de	Barcelona	és	moda,	a	Barcelona	i	 les	seves	rodalies	hi	ha	71	
agències	 de	 premsa,	 comunicació	 i	 relacions	 públiques,	 però	 no	 totes	 elles	 estan	
especialitzades	en	moda.	Totes	es	troben	a	la	ciutat	de	Barcelona,	excepte	tres:	una	es	
troba	 a	 Premià	 de	 Dalt,	 una	 altra	 a	 Sant	 Cugat	 del	 Vallès	 i	 la	 última	 està	 ubicada	 a	
Hospitalet	de	Llobregat.	Tot	i	que	no	es	dediquen	totes	exclusivament	a	l’àmbit	de	la	
moda,	totes	elles	són	la	meva	competència	directa,	ja	que	el	meu	públic	objectiu	també	
pot	acudir	a	elles	per	contractar	els	serveis	de	comunicació	que	requereixi.	

En	general,	el	sector	del	mercat	en	el	que	competeixen	les	agències	de	comunicació	té	
un	 grau	 de	 concentració	 alt,	 ja	 que	 tot	 i	 que	 hi	 ha	 un	 gran	 nombre	 d’agències	 que	
competeixen	 en	 aquest	 mercat,	 n’hi	 ha	 algunes	 que	 s’emporten	 més	 clients	 i	
reconeixement,	i	per	tant,	concentren	la	major	part	del	mercat.	

Tot	seguit	analitzaré	tres	de	les	agències	de	comunicació	especialitzades	en	moda	més	
rellevants	de	Barcelona.	Crec	important	dir	que,	tot	i	haver	demanat	una	entrevista	amb	
cada	una	d’elles	per	poder-les	analitzar	de	primera	mà,	només	me	l’han	concedit	Piazza	
Comunicación	i	Equipo	Singular,	motiu	pel	qual	la	informació	que	apareix	a	continuació	
de	XXL	Comunicación	l’he	extret	exclusivament	de	la	seva	pàgina	web.	

XXL Comunicación 
 
És	una	de	les	agències	de	comunicació	i	relacions	públiques	més	rellevants	d’Espanya.	
Amb	seu	a	Barcelona	i	a	Madrid,	ofereix	diversos	serveis	de	comunicació	per	a	empreses	
del	sectors	de	la	moda	i	els	accessoris,	la	bellesa	i	el	lifestyle.			

Alex	Estil·les	va	crear	aquesta	agència	al	1996	i	a	la	seva	pàgina	web	expliquen	que	el	
seu	equip	de	treball	està	format	per	gent	 jove,	multicultural	 i	creativa.	Sota	 l’eslògan	
Brands	 in	 action,	 XXL	 Comunicación	 va	 néixer	 per	 “satisfer	 la	 creixent	 demanda	 de	
serveis	 de	 comunicació	 per	 a	 les	 empreses	 de	 moda	 que	 desitjaven	 promoure	 i	
posicionar	la	seva	imatge	i	les	seves	marques.”		
	
Els	serveis	que	ofereix	són:	

• Comunicació	estratègica	
• Premsa	
• Relacions	públiques	
• Showroom	
• Campanyes	de	publicitat	
• Producció	d’esdeveniments	
• Comunicació	digital	/	xarxes	socials	
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“Tant	si	busca	arribar	a	un	líder	de	moda	o	a	una	premsa	regional,	XXL	Comunicación	
pot	transmetre	amb	èxit	el	seu	missatge.	Des	de	la	col·locació	de	productes,	sessions	
fotogràfiques	de	moda	o	la	comunicació	corporativa	fins	al	recolzament	d’una	celebrity,	
passarel·les	 i	 tot	 tipus	 d’esdeveniments,	 XXL	 Comunicación	 ofereix	 els	 resultats	
necessaris	per	l’èxit	de	qualsevol	projecte”	expliquen	a	la	seva	pàgina	web.	
Els	seus	20	anys	d’experiència	els	ha	proporcionat	clients	tan	importants	com	Hermes	
París,	Andrés	Sardà,	Tom	Ford	Eyewear,	Fred	Perry,	G-Star,	Custo	Barcelona,	Hugo	Boss,	
Dirk	 Bikkembergs,	 Dsquared2,	 H&M,	 Roberto	 Cavalli,	 Rosa	 Clarà	 o	 les	 passarel·les	
barcelonines	080	Barcelona	Fashion	i	Barcelona	Bridal	Week.	
	
La	seva	comunicació	es	basa	en	la	seva	pàgina	web	i	les	xarxes	socials,	on	tenen	perfil	a	
Facebook,	Twitter	i	Instagram.	
	
Els	 serveis	de	XXL	Comunicación	no	 tenen	un	preu	 fixe,	 ja	que	a	 la	 seva	pàgina	web	
afirmen	 que	 “s’adapten	 als	 diferents	 pressupostos	 dels	 seus	 clients	 donant	 lloc	 a	
diversos	 projectes	 interessants	 i	 fomentant	 sinèrgies	 a	 través	 de	 patrocinis	 i	 co-
brandings	amb	la	finalitat	d’augmentar	el	coneixement	de	marca	i	la	seva	exposició	entre	
els	diferents	públics.”	
	

Piazza Comunicación 
 
És	una	agència	de	comunicació	i	relacions	públiques	especialitzada	en	moda,	bellesa	i	
lifestyle	que	va	néixer	al	2010	a	Barcelona,	tot	i	que	al	2016	va	traslladar	la	seva	oficina	
principal	a	Madrid.	“La	seu	de	Madrid	és	molt	més	gran	perquè,	al	final,	tots	els	mitjans	
de	comunicació	de	moda	i	bellesa,	el	món	social	 i	 les	presentacions	es	fan	a	Madrid”		
explica	l’Ariadna	Hosta,	una	de	les	treballadores	de	Piazza	Comunicación.	Entre	les	dues	
seus	compten	amb	uns	20	professionals	de	diversos	àmbits,	però	els	pilars	fonamentals	
són	la	gent	que	s’encarrega	de	la	part	digital,	els	directors	de	comunicació	sèniors	que	
porten	comptes	d’altres	empreses	i	la	gent	de	producció.	També	compten	amb	júniors	
o	becaris.		
	
Els	serveis	que	ofereixen	segons	la	seva	pàgina	web	són	els	següents:	

• Comunicació	
• Relacions	públiques	
• Digital	
• Producció	
• Accions	especials	
• Responsabilitat	Social	Corporativa:	Piazza	Comunicación	participa	amb	diverses	

organitzacions	sense	ànim	de	lucre	com	la	Fundació	Àfrica	Digna.		
• Showroom	
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L’Ariadna	diu	que	tot	i	que	abans	amb	la	premsa	tradicional	ja	n’hi	havia	prou,	ara	on	
has	d’estar	és	online.	“Has	d’estar	online,	ja	sigui	en	mitjans	digitals,	en	xarxes	socials,	a	
través	 de	 concursos	 amb	 influencers,	 amb	 bloggers,	 amb	 instragramers,	 canals	 de	
Youtube...	 una	mica	 tot	 el	mitjà	online.	 L’estratègia	 gira	molt	 a	 nivell	 de	 fer	 accions	
online,	 perquè,	 a	 més,	 cada	 vegada	més	 el	 canal	 de	 vendes	 de	 les	 marques	 és	 l’e-
commerce,	és	online.	Sobretot	les	noves	marques,	que	neixen	muntant	una	web	i	venent	
per	 allà.	Molta	 estratègia	 de	 comunicació	 ara	 és	 dirigida	 a	 generar	 tràfic	 al	 punt	 de	
venda,	que	en	aquest	 cas	és	online.”	Tot	 i	 així,	 també	explica	que	 la	part	de	mitjans	
tradicionals	també	és	important,	perquè	al	client	li	agrada	veure’s	en	una	entrevista	a	
una	revista	o	un	suplement	dominical	o	veure-hi	un	dels	seus	productes.	
	
La	seva	comunicació	es	basa	també	en	el	món	digital:	la	seva	pàgina	web	i	els	seus	perfils	
de	 Facebook,	 Twitter,	 Instagram,	 Youtube	 i	 Pinterest.	 També	 fan	 “comunicació	 o	
branding,	en	mitjans	de	màrqueting	i	comunicació,	en	mitjans	online,	com	pot	ser	un	
Marketing	News,	un	Puro	Marketing,	després	també	hi	ha	una	altra	web	que	es	diu	Piar	
Comunicación.	Aquí	està	bé	estar,	perquè	les	marques	entren	i	pot	haver	un	rànquing	
de	 les	 10	 millors	 agències	 de	 lifestyle	 a	 Barcelona.	 És	 convenient	 estar	 en	 aquests	
rànquings	i	en	aquests	llocs	perquè	tens	més	possibilitats	de	que	et	toquin,	clar.	També	
es	 generen	 entrevistes	 a	 la	 directora.	 [...]	 Al	 final,	 nosaltres	 també	 som	una	marca	 i	
també	 necessitem	 ser	 visibles.	 Inclús	 hi	 ha	 altres	 formes	 a	 part	 d’estar	 a	 aquestes	
plataformes	digitals	de	màrqueting	i	branding.	Nosaltres	també	ens	posem	molt	en	el	
que	són	produccions	d’editorials	de	moda.”	
	
Actualment	tenen	entre	uns	30	i	uns	35	clients,	però	l’Ariadna	diu	que	“varia	dia	a	dia	
perquè	entra	un,	surt	un	altre,	de	sobte	entren	projectes	puntuals...	L’agència	es	manté	
per	clients	fixes	que	paguen	un	fee	mensual,	que	és	un	treball	del	dia	a	dia,	tens	a	un	
equip	que	està	treballant	per	tu,	dues	o	tres	persones,	 i	després	hi	ha	coses	que	van	
sortint.	 Esdeveniments	 puntuals	 d’inauguracions	 de	 botigues,	 de	 restaurants	 i	 tal,	 o	
projectes	d’uns	sis	mesos,	que	normalment	solen	ser	restaurants	que	obre	i	el	que	volen	
és	posar-se	de	moda.”		
	
Entre	els	seus	clients	podem	trobar	marques	com	Swarovski,	Viceroy,	UGG	Australia,	
Steve	Madden,		Loewe,	Brutus,	Dom	Perignon,	Tous	i	el	prestigiós	grup	empresarial	Puig,	
on	es	troben	marques	pròpies	Carolina	Herrera,	Nina	Ricci,	Paco	Rabanne	o	Jean	Paul	
Gaultier	i	llicències	com	Prada,	Valentino	o	Comme	Des	Garçons.	
	
Els	serveis	que	ofereix	Piazza	Comunicació	no	tenen	un	preu	fixe.	“Depèn	del	volum	de	
feina	que	es	contracti,	del	personal	que	es	vagi	a	posar	a	disposició	de	la	marca	i	una	
mica	del	feeling	que	tu	puguis	tenir	del	tipus	de	marca	que	és.	No	és	el	mateix	estar	
parlant	d’un	Swarovski	que	és	un	gegant,	són	30.000	treballadors	a	nivell	mundial,	que	
saps	que	pots	demanar-li	una	mica	més	[...]	Tenim	de	4.000-5.000€	al	mes	i	de	1.000€	al	
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mes.	Depèn	de	si	porten	xarxes	socials,	si	també	van	a	mitjans	digitals.	Va	una	mica	per	
aquí.	Menys	de	1.000-1.500€	no	y	no	sol	ser	més	de	4.500€	més	o	menys,	les	empreses	
ja	internacionals.”	

L’entrevista	completa	a	l’Ariadna	Hosta	es	pot	trobar	a	l’Annex.	

	

Equipo Singular 
	
Aquesta	agència	de	comunicació	i	relacions	públiques	integrada	la	van	crear	un	grup	de	
sis	persones	al	1996.	“Amb	dos	artistes,	dos	experts	en	màrqueting	i	relacions	públiques,	
un	financer	i	un	gestor,	érem	realment	un	equip	singular”,	va	afirmar	Paco	Caro,	un	dels	
fundadors,	 a	 l’entrevista	 que	 va	 concedir	 al	 portal	 Modaes	 en	 motiu	 del	 seu	 XX	
aniversari.	
	
Repartits	 entre	 les	 seves	 seus	 de	 Barcelona	 i	Madrid,	 Equipo	 Singular	 té	més	 de	 60	
professionsals	 de	 diversos	 àmbits.	 “Amb	 nosaltres	 treballen	 diversos	 tipus	 de	
professionals:	 des	 de	 periodistes,	 copys,	 dissenyadors	 digitals	 i	 dissenyadors	 web,	
creatius...”	 diu	 en	 Xavier	 Oliver,	 director	 financer	 i	 de	 recursos	 humans	 d’Equipo	
Singular.	
	
Segons	la	seva	pàgina	web,	aquests	són	els	serveis	que	ofereixen:	

• Estratègia	
• Mitjans	i	continguts	
• Relacions	externes	
• Màrqueting	digital	i	social	media	
• Esdeveniments	
• Sponsoring		

	
La	 seva	comunicació	es	basa	en	“redaccionals	a	premsa	digital	 i	 en	paper,	 les	 xarxes	
socials	i	el	networking.”	
	
En	Xavier	Oliver	diu	que	es	dirigeixen	a	“multinacionals	o	empreses	nacionals	amb	una	
facturació	superior	a	10	milions	d’euros”.	Per	això,	entre	els	seus	clients	podem	veure	
noms	tan	importants	com	Abercrombie	&	Fitch,	Delpozo,	DKNY,	Lancôme,	Louis	Vuitton,	
Mango,	Pronovias,	Rolex,	Versace,	Women’s	Secret	i	la	desfilada	080	Barcelona	Fashion.	
“Actualment,	devem	estar	treballant	amb	uns	60	clients.”	
	
A	diferència	de	Piazza	Comunicación,	Equipo	Singular	té	“unes	tarifes	de	preu	fixes	que	
s’estableixen	segons	les	hores	de	dedicació	al	projecte	i	els	perfils	implicats.”	
	
L’entrevista	completa	a	en	Xavier	Oliver	es	pot	trobar	a	l’Annex.	
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III. Proveïdors i intermediaris 
 
Comptaré	 com	a	proveïdor	 amb	Apple,	 ja	 que	 tant	 l’ordinador	 com	 la	 impressora	 la	
compro	a	la	seva	empresa,	amb	Media	Markt,	que	és	on	adquiriré	la	càmera	fotogràfica,	
i	 amb	 Adobe	 i	Microsoft,	 companyies	 a	 les	 quals	 pagaré	 per	 les	 llicències	 dels	 seus	
programes	i	aplicacions.		

Respecte	a	la	pàgina	web,	també	seran	proveïdors	Wordpress,	per	la	plataforma	en	sí	
de	la	web,	i	CDmon,	per	al	domini.		

Per	a	donar	a	conèixer	B.Unique	al	gran	públic	 i,	en	especial,	als	clients	potencials,	 la	
millor	manera	és	fer-ho	publicitat-me	a	les	principals	revistes	i	pàgines	web	del	sector	
de	 la	 moda.	 A	 continuació	 es	 mostra	 una	 taula	 amb	 les	 tarifes	 publicitàries	 de	 les	
principals	revistes	de	moda	i	el	nombre	d’audiència	de	la	revista	en	paper	i	de	visitants	
al	mes	a	la	pàgina	web.	Cal	dir	que	el	cost	d’impressió	del	billboard	és	sobre	mil,	és	a	dir,	
mil	impressions	a	la	web	de	la	revista	Cosmopolitan	costarien	65€.	

Taula	13.	Nombre	d’empreses	a	Catalunya	amb	lloc	web	i	comerç	electrònic	

Revista	 Anunci	 1	
pàgina	

Anunci	 ½	
pàgina	

Audiència	 Billboard	 Visitants/mes	

Clara	 14.110€	 9.230€	 330.000	 -	 -	

Cosmopolitan	 18.600€	 13.950€	 504.000	 65€	 472.336	

Divinity	 10.350€	 7.200€	 405.000	 50€	 1.522.000	

Elle	 18.900€	 14.175€	 521.000	 75€	 2.352.731	

Glamour	 18.700€	 16.200€	 632.000	 40€	 1.809.182	

Harper’s	
Bazaar	

14.000€	 10.500€	 66.000	 75€	 717.799	

InStyle	 14.210€	 10.660€	 107.767	 -	 -	

Marie	Claire	 14.300€	 11.400€	 179.000	 50€	 590.720	

Telva	 21.700€	 15.600€	 469.000	 115€	 2.272.200	

Vogue	 20.000€	 17.700€	 991.000	 42€	 4.444.346	

Woman	 17.200€	 12.990€	 302.000	 60€	 1.258.643	

Nota.	Elaboració	pròpia.	
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Per	 tant,	 les	 revistes	 o	 pàgines	 web	 de	 les	 revistes	 també	 es	 convertiran	 en	 un	
intermediari.	 El	 tipus	 de	 publicitat	 que	 utilitzarà	 B.Unique	 es	 detalla	 al	 punt	 C	 IV	
(Comunicació)	a	l’apartat	de	Publicitat.	

Aquests	eren	els	meus	proveïdors	com	a	agència,	a	partir	d’ara	enumeraré	els	proveïdors	
que	puc	necessitar	per	als	serveis	que	ofereixo	als	clients.	

Els	meus	clients	poden	voler	una	aplicació	web	o	pel	telèfon	mòbil	de	la	seva	empresa	o	
institució.	Per	això,	he	de	comptar	amb	professionals	que	s’encarreguin	d’aquesta	tasca.	
Yeeply	 és	 la	 plataforma	 adequada	 per	 trobar	 el	 programador	 que	més	 s’ajusti	 a	 les	
demandes	 dels	 clients,	 ja	 que	 compta	 amb	 tota	 una	 cartera	 de	 programadors	
especialitzats	 en	 diversos	 sistemes	 operatius	 (iOS,	 Android,	 Windows	 Phone)	 per	
assegurar	el	millor	professional.	

També	puc	necessitar	els	serveis	d’un	programador	o	dissenyador	web.	Creative	Symbol	
està	 format	 per	 persones	 i	 agències	 especialitzats	 en	 la	 programació,	 el	 disseny	 i	
l’estratègia	de	les	pàgines	web,	per	tant,	seran	perfectes	per	a	aquesta	tasca.	En	aquesta	
línia,	també	puc	requerir	els	serveis	d’un	dissenyador	gràfic.	La	majoria	són	freelance,	
per	tant,	contactaré	amb	aquell	que	sigui	més	adient	per	la	feina	que	tingui.	Alguns	dels	
dissenyadors	 gràfics	 amb	 els	 quals	 puc	 treballar	 són	 Bernat	 Font,	 Xavi	 Paisal	 o	 Sara	
Mompart.	

Per	 a	 un	 dels	 serveis	 que	 ofereixo	 i	 que	 detallaré	 més	 endavant,	 el	 d’organització	
d’esdeveniments,	necessitaré	tot	un	seguit	de	proveïdors	per	tal	de	que	els	actes	que	
prepari	surtin	a	la	perfecció.		

Un	dels	serveis	que	hauré	de	contractar	per	els	esdeveniments	que	ho	requereixin	és	el	
del	càtering.	Per	això,	tinc	diverses	opcions	de	càterings	segons	el	menjar	que	ofereixen,	
el	pressupost	o	el	lloc	on	serveixen:	

v Vilaflorida	Catering	
v Or&Events	Catering	
v Melo	Catering	
v Catering	La	Cassola	
v Tradizionalia	
v Jeyrs	Eventos	
v Home	Chef	
v Càtering	Sauleda	
v La	Placeta	
v La	Hacienda	del	hogar	gallego	
v Càtering	Bosch	
v Los	Extremeños	
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Pot	ser	que	algun	esdeveniment	requereixi	d’un	fulletó	informatiu,	tant	per	al	propi	acte	
com	 per	 repartir	 per	 alguna	 botiga	 o	 per	 la	 gent	 del	 carrer	 informant	 sobre	
l’esdeveniment.	Per	això,	necessitaré	una	impremta.	Saxoprint	és	una	impremta	online	
on	 es	 poden	 imprimir	 flyers	 de	 gran	 qualitat	 o	 carpetes	 personalitzades	 amb	 els	
documents	necessaris	a	un	preu	econòmic.	

Si	l’esdeveniment	a	organitzar	és	una	desfilada,	també	necessitaré	models	que	llueixin	
la	roba	del	meu	client.	Per	això,	contactaré	amb	una	o	més	agències	per	trobar	el	tipus	
de	model	més	 adequat	 per	 al	 tipus	 de	 roba	 que	 es	 vulgui	 presentar.	 Algunes	 de	 les	
agències	 de	 models	 més	 reconegudes	 de	 Barcelona	 i	 a	 les	 quals	 acudiré	 quan	 hagi	
d’organitzar	una	passarel·la	són	Fifth	Avenue,	Elite	Barcelona	i	World	Talents	Models.	

Per	 a	 una	 desfilada,	 l’element	 més	 important	 és	 la	 imatge.	 Per	 això,	 perruquers	 i	
maquilladors	són	imprescindibles.	Per	aquest	motiu	he	de	comptar	també	amb	agències	
de	maquillatge	i	perruqueria	que	creïn	el	millor	 look	per	a	cada	outfit.	Algunes	de	les	
millors	agències	de	Barcelona	són	Kasteel	i	Style	Agency.	

La	 música	 també	 és	 un	 aspecte	 fonamental	 en	 qualsevol	 esdeveniment.	 Per	 això,	
BeMyDJ	és	la	solució	perfecta.	A	aquesta	pàgina	web	podré	triar	el	DJ	més	adequat	o	
l’estil	de	música	més	adient	i	ells	s’encarreguen	d’assignar	el	millor	DJ.	Però	per	poder	
posar	 música	 s’han	 de	 tenir	 els	 pertinents	 drets	 musicals.	 A	 Espanya,	 l’entitat	 que	
s’encarrega	de	gestionar	els	drets	musicals	és	la	SGAE	(Sociedad	General	de	Autores	y	
Editores)	 i	 és	 a	 aquesta	 entitat	 a	 la	 qual	 m’hauré	 d’adreçar	 per	 aconseguir-los.	 Les	
llicències	 que	 més	 utilitzaré	 seran	 la	 de	 desfilades	 de	 models	 i	 la	 de	 presentacions	
comercials.	

També	 és	 molt	 important	 la	 il·luminació.	 Per	 això,	 he	 de	 tenir	 en	 compte	 diverses	
empreses	de	lloguer	de	material	d’il·luminació	per	assegurar-me	que	tot	surti	perfecte.	
Amb	alguns	 focus	 tradicionals	no	n’hi	ha	prou;	 sovint	 requeriré	una	 il·luminació	més	
original	que	 inclogui	 tecnologia	LED,	garlandes,	 lletres	gegants	amb	 llum,	cortines	de	
llum,	canons	de	seguiment,	etc.	Algunes	de	les	empreses	que	lloguen	aquest	tipus	de	
material	són	Sound	System,	Ilsotec,	Moonlight	Iluminación	o	Light	Luminia.	

Un	altre	element	decoratiu	que	pot	ser	necessari	són	les	flors.	Per	aquest	motiu,	he	de	
comptar	amb	floristeries	especialitzades	en	la	decoració	d’esdeveniments,	com	Singular	
Envit	o	Atmòsfera.	

El	lloc	on	celebrar	l’esdeveniment	és	un	dels	elements	imprescindibles,	ja	que	sense	un	
espai	on	celebrar-lo,	no	es	pot	portar	a	terme	cap	acte.	Això	dependrà	totalment	de	la	
població	on	el	client	vulgui	celebrar-lo,	però	tinc	en	compte	el	directori	online	Evento	
Plus	 per	 agafar	 idees	 per	 als	 diversos	 esdeveniments	 i	 desfilades	 que	 em	 poden	
encarregar.	
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Perquè	 quedi	 constància	 i	 recordar	 un	 esdeveniment	 és	 necessari	 un	 fotògraf	 que	
n’immortalitzi	els	moments.	Per	això,	contactaré	amb	Barcelona	Fotògraf,	una	agència	
que	 reuneix	 a	 fotògrafs	 professionals	 especialitzats	 en	 esdeveniments	 i	 fotògrafs	 de	
moda.	També	s’encarreguen	de	fer	vídeos	personalitzats.	

Actualment,	 però,	 si	 hi	 ha	 una	 estratègia	 publicitària	 que	 realment	 funciona	 per	
aconseguir	augmentar	les	vendes	és	que	els	influencers	promocionin	aquell	producte	o	
servei.	Per	això,	conèixer	els	i	 les	bloggers,	instagramers,	youtubers,	vloggers,	viners	 i	
microinfluencers	de	referència	en	el	sector	de	la	moda	és	fonamental	per	a	aconsellar	
als	clients	quin	és	el	més	adient	perquè	promocioni	el	seu	producte.	

Tot	 i	 que	 aquests	 són	 els	 elements	 imprescindibles,	 la	 llista	 de	 proveïdors	 anirà	
augmentant	en	funció	de	les	demandes	de	cada	client	i	del	seu	pressupost,	ja	que	segons	
els	diners	dels	que	disposi	hauré	de	contractar	una	empresa	proveïdora	o	una	altra.	Cal	
dir,	per	tant,	que	tots	aquests	serveis	no	correran	a	càrrec	de	B.Unique,	sinó	del	client.		
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IV. Altres components del mercat 
 
A	part	de	tots	els	elements	analitzats,	en	el	mercat	en	el	que	es	troba	immersa	la	meva	
agència,	 igual	 que	 en	 qualsevol	 altre	 mercat,	 hi	 ha	 altres	 components	 que	 actuen	
beneficiant,	 perjudicant,	 condicionant	 o	 simplement	 modificant	 la	 feina	 de	 les	
empreses.	

Per	exemple,	un	element	a	tenir	en	compte	és	l’estacionalitat.	Segons	l’Institut	d’Estudis	
Catalans	(IEC),	l’estacionalitat	és	la	“sèrie	de	valors	que	pren	una	variable	temporal,	que	
inclou	les	fluctuacions	esdevingudes	en	les	diverses	estacions	de	l’any	o	en	períodes	més	
curts”.	En	el	món	de	la	moda,	l’estacionalitat	pren	una	importància	vital:	la	roba,	el	calçat	
i	els	complements	que	et	posaràs	dependrà	totalment	de	l’època	de	l’any	en	la	que	et	
trobis.	Per	això,	 les	botigues	que	venen	aquests	productes	canvien	el	 seu	stock	molt	
sovint.		

Tot	i	que	els	productes	que	es	venen	a	les	grans	superfícies	i	al	comerç	de	proximitat	
canvien	els	seus	productes	poques	setmanes	abans	de	que	sigui	el	moment	de	posar-te-
les,	les	grans	firmes	de	luxe	presenten	les	seves	col·leccions	en	l’estació	de	l’any	inversa.	
Així,	mentre	que	a	les	setmanes	de	la	moda	del	febrer	es	presenten	les	col·leccions	per	
a	la	pròxima	tardor-hivern,	al	mes	d’abril	les	botigues	de	proximitat	posen	a	la	venda	la	
roba	d’estiu,	i	quan	a	l’agost	es	comença	a	vendre	la	roba	d’hivern	a	les	botigues,	a	les	
setmanes	de	la	moda	del	setembre	desfilen	les	col·leccions	per	a	la	pròxima	primavera-
estiu.	 En	 els	 últims	 temps,	 a	 més,	 moltes	 de	 les	 grans	 firmes	 han	 decidit	 realitzar	
col·leccions	 creuer,	 és	 a	 dir,	 col·leccions	 entre	 temporades,	 per	 augmentar	 les	 seves	
vendes.	

Aquests	canvis	en	la	oferta	impliquen	noves	campanyes	i	editorials	de	moda	un	mínim	
de	dues	vegades	a	l’any,	quan	cada	botiga	presenta	les	noves	col·leccions.	

A	més,	també	cal	comptar	amb	els	períodes	de	rebaixes	i	campanyes	concretes	com	la	
de	Nadal	o	la	del	Black	Friday.		

Aquestes	particularitats	del	món	de	 la	moda	beneficiarien	a	 la	meva	agència,	 ja	que	
generen	necessitats	constants	de	donar	a	conèixer	 les	 seves	col·leccions,	productes	 i	
promocions	al	públic.	

En	 el	 cas	 de	 les	 institucions,	 els	 períodes	 en	 el	 que	 s’obren	 les	 inscripcions	 per	 a	
matricular-se	 en	 els	 estudis	 que	 imparteixen	 serien	 el	 moment	 clau	 en	 el	 que	
necessitarien	un	pla	de	comunicació.	

Les	 agències	 de	 comunicació	 a	 Catalunya	 no	 tenen	 restriccions	 a	 l’hora	 d’entrar	 i	
competir	en	el	mercat.	Tot	i	així,	la	Generalitat	potencia	el	Clúster	Català	de	la	moda,	
que	tot	i	ser	un	clúster	d’empreses	de	moda,	també	potencia	la	comunicació	del	propi	
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clúster	o	de	les	empreses	associades	amb	l’ajuda	d’agències	de	comunicació,	per	tant,	
si	que	hi	ha	algun	tipus	d’intervenció	administrativa.	

Cal	dir,	però	que	tot	i	que	la	Generalitat	ofereix	subvencions	als	mitjans	de	comunicació,	
les	 agències	 de	 comunicació	 no	 entren	 en	 aquestes	 ajudes:	 únicament	 s’ofereixen	
subvencions	a	la	premsa,	als	mitjans	digitals,	a	la	ràdio,	a	la	televisió	i	a	iniciatives	que	
contribueixin	 al	 foment	 del	 periodisme	 i	 a	 l’enfortiment	 de	 l’espai	 català	 de	
comunicació.	

Un	 altre	 component	 del	mercat	 que	 està	 trepitjant	molt	 fort	 són	 els	 influencers.	 Els	
primers	a	ser	realment	seguits	per	un	gran	nombre	de	persones	eren	els	bloggers,	però	
actualment	els	que	tenen	més	èxit	són	els	 instagramers,	youtubers,	vloggers	 i	viners.	
Compten	amb	milers	i,	fins	i	tot,	milions	de	seguidors	a	les	xarxes	socials	i	a	plataformes	
com	Youtube	o	Vine,	on	són	autèntics	creadors	de	tendències,	especialment	en	l’àmbit	
de	 la	 moda,	 on	 les	 influencers	 i	 les	 marques	 estan	 molt	 relacionades.	 Crec	 molt	
important	conèixer	els	influencers	i	totes	les	tendències	del	moment	en	el	sector	de	la	
moda	per	no	quedar-me	enrere	en	un	món	en	el	que	la	originalitat	és	molt	important.		
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V. Anàlisi de la situació. DAFO 

	

Debilitats Com	que	és	una	agència	de	nova	creació, al	principi	resultarà	difícil	
aconseguir	clients.

Dificultats	de	donar-se	a	conèixer	per	l'alt	pressupost.

Inversió	d'un	pressupost	inicial	elevat	per	la	posada	a	punt	de	l'agència.

Els	resultats	no	es	veuen	a	curt	termini.

Una	única	persona	per	realitzar	tota	la	feina.
No	tenir	una	oficina	on	els	clients	puguin	acudir	de	forma	presencial	
(durant	el primer	any).
Poca	confiança	pel	gran	públic	en	una	persona	jove	que	té	una	empresa	sola.

Amenaces Competència	directa	d'altres	agències	ja	consolidades.

Cada	vegada	la	gent	és	més	autodidacta	i	deixa	de	contractar	determinats	
serveis.	Per	exemple,	la	gestió	i	actualització	de	les	xarxes	socials.

Fortaleses Com	que	el	mercat	no	és	molt	ampli	(autonòmic),	gran	coneixement	sobre	
ell	per	prendre	les	decisions	correctes.

Especialització	en	un	únic	àmbit	de	treball,	la	moda.

Al	treballar	des	de	casa,	no	hi	han	despeses	de	lloguer	(durant	el	primer
any).

No	hi	ha	grans	despeses:	ni	de	productes	ni	de	distribució.

Flexibilitat	d'horari.

Preus	inferiors	a	la	competència.

Oportunitats El	sector	de	la	moda	té	un	gran	pes	en	el	mercat	català.

Hi	ha	més	de	4.000	empreses	d'aquest	sector	a	Catalunya,	moltes	d'elles	
són	clients	potencials.

Grans	canvis	que	requereixen	de	noves	campanyes	(col·leccions	de	cada	
temporada,	Nadal,	Black	Friday,	etc.)
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B. SELECCIÓ DEL PÚBLIC OBJECTIU 
 
El	públic	objectiu	de	B.Unique	són	les	empreses	del	sector	de	la	moda	tant	físiques	com	
d’e-commerce,	 que	 venen	 productes	 com	 roba,	 calçat	 o	 complements.	 Tot	 i	 que	
qualsevol	empresa	que	vengui	aquest	tipus	de	producte	és	susceptible	de	ser	client	de	
B.Unique,	el	públic	objectiu	són,	presumiblement,	petites	 i	mitjanes	empreses,	sovint	
empreses	que	acaben	de	sortir	al	mercat	i	que	no	tenen	una	estratègia	definida,	ja	que	
les	grans	empreses	compten	amb	gabinets	de	comunicació	propis.		

Degut	 a	 l’auge	 del	 comerç	 electrònic	 i	 la	 comunicació	 a	 través	 del	 món	 digital,	 les	
botigues	 físiques	 cada	 cop	 es	 veuen	més	 obligades	 a	 estar	 presents	 en	 aquest	món	
online,	per	tant,	botigues	físiques	sense	presència	a	 internet	són	part	del	meu	públic	
objectiu.	D’altres	sí	que	compten	amb	perfils	a	les	xarxes	socials	o	amb	pàgina	web,	però	
no	li	saben	treure	profit.	Aquestes	botigues	també	són	grans	candidates	a	convertir-se	
en	clients	de	B.Unique.	

Altres	clients	potencials	són	aquelles	botigues	que	volen	expandir-se,	és	a	dir,	aquelles	
que	tenen	més	d’una	botiga,	ja	sigui	a	la	mateixa	ciutat	o	a	diverses	localitats,	i	volen	
donar-se	a	conèixer	a	més	consumidors.	

En	definitiva,	les	botigues	de	tot	Catalunya	en	les	condicions	anteriors	són	el	meu	públic	
objectiu.	Al	principi	és	difícil	tenir	un	gran	nombre	de	clients.	A	més,	potser	hi	ha	clients	
que	contracten	un	servei	i	d’altres	que	en	contracten	més	d’un.	Per	això,	més	que	en	
clients,	 em	 fixaré	 el	meu	objectiu	 basant-me	en	 encàrrecs.	 Crec	 que	pot	 ser	 un	bon	
objectiu	aconseguir,	de	mitjana,	quatre	encàrrecs	al	mes.	Això	significaria	un	total	de	48	
encàrrecs	al	llarg	del	primer	any	de	vida	de	B.	Unique.		

El	número	de	clients,	i	per	tant,	d’encàrrecs,	variarà	segons	l’època	de	l’any.	Per	tant,	
tot	i	que,	de	mitjana	espero	tenir	quatre	encàrrecs	al	mes,	el	més	probable	és	que	en	
èpoques	 com	 el	 Nadal,	 el	Black	 Friday	 o	 de	 llançament	 de	 les	 noves	 col·leccions	 de	
primavera-estiu	i	de	tardor-hivern	aquest	nombre	augmenti	i,	pel	contrari,	la	resta	de	
mesos	el	nombre	d’encàrrecs	disminueixi.	

Aquests	eren	els	consumidors	finals	de	la	meva	agència	de	comunicació,	però	també	és	
probable	que	tingui	algun	consumidor	institucional,	com	poden	ser	les	institucions	que	
imparteixen	algun	curs	de	moda	descrites	a	l’anàlisi	del	mercat	objectiu.	Tot	i	així,	aquest	
tipus	de	clients	no	seran	tan	comuns	com	les	botigues.		
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C. ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING 
 
B.Unique	 seguirà	 una	 estratègia	 de	mercat	 concentrada.	 Segons	 el	 llibre	Gestión	 de	
empresas	 de	 comunicación	 (De	 Mateo,	 Bergés	 i	 Sabater	 2009),	 una	 estratègia	
concentrada	“desenvolupa	un	producte	i	un	pla	de	màrqueting	dirigit	a	un	sol	segment	
del	mercat.	[...]	És	una	estratègia	que	permet	explotar	nínxols	de	mercat	poc	atesos	per	
les	empreses	amb	major	quota	de	mercat.”	

	

I. Producte/servei 
 
El	 servei	 que	 ofereix	 la	 meva	 agència	 són	 plans	 de	 comunicació	 específics	 i	
individualitzats,	fets	conjuntament	amb	el	client.	Actualment,	per	aconseguir	que	la	gent	
et	conegui	cal	estar	a	Internet.	Per	això,	la	comunicació	digital	i	les	xarxes	socials	són	un	
dels	grans	pilars	a	qualsevol	negoci,	ja	que	cada	vegada	es	compra	més	de	forma	online.	
Crear	 una	 pàgina	web	 si	 el	 client	 no	 en	 té	 o	 renovar-la	 si	 ja	 disposa	 d’una,	 crear	 o	
actualitzar	les	xarxes	socials	imprescindibles	per	a	qualsevol	negoci	i	procurar	que	estigui	
el	més	ben	posicionat	possible	seran	les	tasques	principals	de	la	comunicació	digital.	

Les	 campanyes	publicitàries	 són	una	gran	eina	perquè	una	empresa	de	moda	doni	a	
conèixer	els	seus	productes.	Per	això	la	creació	d’aquest	tipus	de	campanyes	i	la	selecció	
dels	mitjans	i	suports	on	publicar-les	serà	un	altre	dels	punts	forts	de	la	meva	empresa.	
Aquí	entra	en	joc	un	altre	dels	serveis	imprescindibles	d’una	agència	de	comunicació:	
actuar	de	nexe	entre	les	empreses	i	els	mitjans	de	comunicació.	

Una	 de	 les	 estratègies	 publicitàries	 que	 més	 s’està	 utilitzant	 actualment	 és	 que	 els	
influencers	promocionin	un	determinat	producte	o	servei.	Per	això,	la	funció	de	gabinet	
de	premsa	també	consistirà	en	contactar	amb	els	i	les	bloggers,	instagramers,	youtubers,	
vloggers,	 viners	 i	 microinfluencers	 de	 referència	 del	 sector	 de	 la	 moda	 perquè	
promocionin	el	producte	o	servei	del	client.	

La	 organització	 d’esdeveniments	 també	 és	 essencial	 en	 el	 món	 de	 la	 moda.	
Presentacions	de	productes,	 desfilades,	 rodes	de	premsa	 i	 altres	 esdeveniments	que	
congregaran	a	la	gent	més	adient	per	al	producte	i/o	servei	que	vulgui	promocionar	el	
client	serà	un	altre	dels	serveis	de	la	meva	agència.	

En	 definitiva,	 ofereixo	 una	 comunicació	 estratègica	 que	 consistirà	 en	 crear	 una	
estratègia	de	comunicació	completa	que	 inclourà,	 si	el	 client	ho	desitja,	 tots	aquests	
elements	per	tal	d’aconseguir	els	seus	objectius.	De	forma	resumida,	són	els	següents:	
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Els	 principals	 elements	 tangibles	 de	 B.Unique	 són	 la	 pròpia	 marca,	 el	 logotip	 i	
l’estructura	i	la	navegabilitat	de	la	pàgina	web,	ja	que	són	els	únics	aspectes	que	entren	
pels	sentits.	Com	a	elements	intangibles	es	poden	considerar	els	plans	de	comunicació	
que	ofereix	i	la	percepció	que	el	públic	tindrà	de	l’agència.	

El	meu	objectiu	comercial	és	la	venda	d’aquests	serveis	a	les	empreses	i	institucions	de	
moda,	ja	sigui	de	forma	individual	–un	únic	servei–	o	de	forma	conjunta.	Com	ja	he	dit	
al	punt	B	(Selecció	del	públic	objectiu),	el	meu	objectiu	és	aconseguir	una	mitjana	de	4	
encàrrecs	 –un	 encàrrec	 de	 cada	 servei	 al	mes–,	 que	 es	 traduirien	 en	 un	 total	 de	 48	
encàrrecs	a	l’any,	tot	i	que	aquests	nombres	variarien	segons	l’època	de	l’any	a	causa	de	
l’estacionalitat.	Explicaré	amb	més	detall	els	objectius	comercials	al	punt	D	(Definició	
dels	objectius	comercials).	

	

	

	

	

	

	

	

Comunicació	digital Pàgina	web

Xarxes	socials

Campanyes	publicitàries

Gabinet	de	premsa

Organització	d'esdeveniments
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II. Preu 
 
La	idea	inicial	era	establir	els	preus	en	base	als	costos	de	la	meva	empresa	i	en	base	a	la	
competència,	 per	 tal	 de	 fixar	 un	 preu	 coherent	 amb	 el	 que	 s’ofereix	 actualment	 al	
mercat.	 Per	 aquesta	 raó,	 vaig	 contactar	 amb	 les	 tres	 agències	 de	 comunicació	
especialitzades	en	moda,	però	Piazza	Comunicación	és	la	única	agència	que	m’ha	revelat	
les	seves	tarifes,	per	tant,	únicament	conec	els	seus	preus.	Per	això,	he	preferit	establir	
els	preus	en	base	als	costos	de	la	meva	pròpia	empresa.	No	obstant,	les	tarifes	que	he	
establert	són	inferiors	a	les	de	Piazza	Comunicación,	motiu	pel	qual	considero	que	són	
uns	preus	competitius	que	m’ajudaran	a	fer-me	un	lloc	en	el	mercat.	

Els	preus	que	es	mostren	a	continuació	són	el	preu	estàndard	que	tindria	cada	servei,	
però	es	podria	adaptar	al	client.	Per	exemple,	es	podria	ajustar	el	preu	si	el	client	fos	una	
empresa	petita	amb	pocs	recursos.	També	cal	dir	que	aquest	preu	és	el	que	el	client	ha	
de	pagar	a	B.Unique	per	la	realització	del	servei,	és	a	dir,	pel	temps	invertit	en	la	creació	
i	desenvolupament	de	cada	servei.	En	els	casos	de	les	campanyes	publicitàries	o	de	la	
organització	d’esdeveniments,	en	els	que	es	requeriran	el	lloguer	o	compra	de	diversos	
elements	o	l’ajuda	d’un	servei	extern	com	maquilladors,	models	o	DJs,	el	client	haurà	de	
pagar	 tot	 allò	 que	 requereixi	 l’esdeveniment	o	 campanya.	 Per	 tant,	 B.Unique	 farà	 el	
pressupost	del	que	costarà	la	realització	de	l’esdeveniment	o	campanya	i	el	client	haurà	
de	pagar	aquest	pressupost	a	més	del	preu	del	servei	que	idearà	i	gestionarà	B.Unique.	

v La	 comunicació	 digital	 tindrà	 un	 preu	 de	 690€,	 que	 inclouran	 la	 ideació	 de	
l’estratègia	digital,	la	creació	o	renovació	de	la	pàgina	web	i	de	les	xarxes	socials,	
la	creació	o	renovació	del	logotip,	la	captura	i	creació	de	continguts	–tant	text,	
com	àudio	i	vídeo–	i	 l’edició	i	 la	publicació	de	continguts	durant	una	setmana.	
També	explicaria	com	han	de	fer	els	continguts	perquè	els	puguin	començar	a	
actualitzar	ells	mateixos.		

v Les	campanyes	publicitàries	tindran	un	preu	de	890€,	que	inclouran	la	ideació	de	
l’estratègia	publicitària,	la	selecció	i	el	contacte	amb	els	mitjans	on	incloure	les	
campanyes,	la	creació	de	l’estratègia	i	del	contingut	–anuncis	televisius	o	per	a	
premsa–	i	l’anàlisi	de	l’impacte	i	dels	resultats	de	la	campanya.		

v La	funció	de	gabinet	de	premsa	tindrà	un	cost	de	490€,	que	inclouran	la	selecció	
i	contacte	amb	els	mitjans	per	a	donar	a	conèixer	la	marca	del	client,	la	creació	i	
enviament	 de	 notes	 de	 premsa,	 entrevistes	 amb	 els	 mitjans	 i	 la	 selecció	 i	
contacte	amb	els	influencers	més	adequats.		

v La	organització	d’esdeveniments	serà	el	servei	més	car:	tindrà	un	preu	de	990€.	
Aquests	 inclouran	 el	 contacte	 amb	 els	 proveïdors	 i	 l’encàrrec	 dels	 productes	
necessaris,	la	selecció	i	reserva	del	lloc	on	es	portarà	a	terme	l’acte,	el	contacte	
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necessaris,	la	selecció	i	reserva	del	lloc	on	es	portarà	a	terme	l’acte,	el	contacte	
amb	les	persones	convidades	i	 la	nostra	presència	a	l’acte	per	tal	de	controlar	
que	 tot	 surti	 a	 la	 perfecció	 i	 solucionar	 qualsevol	 imprevist	 que	 pugui	 sorgir.	
També	es	controlarà	tot	el	que	pugui	dir	la	premsa	o	els	convidats	a	les	xarxes	
socials	tant	durant	l’esdeveniment	com	posteriorment.		

Com	a	agència	de	comunicació,	no	obtindria	cap	ingrés	per	publicitat,	 ja	que	la	meva	
pàgina	web	 únicament	 servirà	 perquè	 em	 puguin	 conèixer,	 	 explicar	 els	 serveis	 que	
ofereix	B.Unique	i	contactar	amb	els	clients.	Per	tant,	no	he	d’establir	cap	preu	per	a	
publicitat.	

	

	

III. Distribució  
 
Al	tractar-se	d’una	agència	de	comunicació	on	es	treballa	de	forma	personal	amb	els	
clients	–i	on	els	clients	són	empreses	individuals,	és	a	dir,	cada	pla	de	comunicació	anirà	
dirigit	a	una	única	empresa–,	no	hi	haurà	despeses	de	distribució.	Cap	dels	serveis	que	
ofereix	B.Unique	requereix	cap	tipus	de	distribució.	
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IV. Comunicació 
 
Per	tal	de	que	B.Unique	guanyi	visibilitat	i	es	faci	un	lloc	en	el	mercat,	implantaré	unes	
polítiques	de	comunicació	basades	en	el	tipus	de	clients	de	l’agència,	el	mercat	en	el	que	
actua	i	els	objectius	de	l’agència.	
 
Venda personal 

La	venda	personal	és	una	tasca	important	perquè	una	empresa	de	nova	creació	es	doni	
a	conèixer.	Pel	tipus	de	clients	que	tindré	(les	empreses	i	institucions	de	moda)	i	el	tipus	
de	servei	que	oferiré,	molt	basat	en	 la	comunicació	digital,	 l’eina	en	 la	qual	centraré	
aquesta	tasca	és	el	correu	electrònic.	Jo	mateixa	m’ocuparé	d’elaborar	un	correu	que	
contingui	una	breu	explicació	dels	serveis	que	ofereix	B.Unique	i	el	billboard	que	apareix	
pròximament	 a	 l’apartat	 de	 Publicitat.	 Els	 receptors	 d’aquest	 correu	 seran	 les	
institucions	 anomenades	 anteriorment	 i	 el	 màxim	 nombre	 possible	 de	 botigues	 i	
empreses	 de	 moda,	 començant	 per	 les	 de	 la	 ciutat	 de	 Barcelona.	 Aquesta	 tasca	
s’allargarà	durant	el	primer	any	de	vida	de	B.Unique,	ja	que	al	ser	un	servei	per	correu	
electrònic,	no	té	cap	cost.	

He	descartat	realitzar	trucades	informant	dels	serveis	de	l’agència	ja	que	comporta	un	
temps	molt	més	elevat	i	perquè	la	imatge	del	correu	és	molt	més	fàcil	de	recordar	que	
una	trucada	telefònica.	També	perquè	el	correu	queda	enregistrat	al	servidor	i	el	client	
podrà	accedir-hi	sempre	que	vulgui	per	trobar	les	dades	de	contacte	de	B.Unique.	Per	
les	mateixes	raons	descarto	la	venda	personal	porta	a	porta.	

Per	tant,	com	que	la	venda	personal	la	realitzaré	exclusivament	per	correu	electrònic,	
serà	totalment	gratuïta,	és	a	dir,	no	hi	hauré	d’invertir	diners.		

Promoció de vendes 

Tot	i	que	en	un	principi	crec	que	cada	client	contractarà	únicament	un	servei,	els	clients	
que	vulguin	contractar-ne	més	d’un	es	beneficiaran	un	descompte	del	10%	sobre	el	preu	
total.	

També	he	de	contemplar	que,	tot	i	que	no	sigui	ben	bé	una	promoció,	en	les	empreses	
petites	 que	 no	 puguin	 fer	 front	 al	 cost	 del	 servei	 de	 B.Unique	 ajustaré	 el	 preu	 per	
adaptar-lo	al	seu	pressupost.	

Publicitat 

Un	anunci	publicitari	a	les	principals	revistes	de	moda	seria	la	millor	publicitat	possible	
per	a	la	meva	agència,	ja	que	és	el	mitjà	de	referència	del	sector	de	la	moda,	on	marques,	
celebritats	 i	 persones	 importants	 del	 món	 de	 la	 moda	 i	 persones	 apassionades	 per	
aquest	món	es	troben	en	un	únic	espai,	encara	que	sigui	sobre	paper.	Un	cartell	a	les	
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principals	pàgines	web	d’aquestes	revistes	de	moda	també	seria	una	bona	opció.	Per	a	
això,	crec	que	la	millor	opció	és	un	billboard,	un	megabanner	de	970x250	píxels	de	mida	
que	es	col·loca	habitualment	a	la	capçalera	de	la	pàgina	web.	Aquest	tipus	de	publicitat	
és,	 en	 alguns	 casos,	 interactiva,	 oferint	 a	 l’usuari	 més	 informació	 o	 algun	 tipus	 de	
contingut	audiovisual	que	crida	la	seva	atenció.	

Tenint	 en	 compte	 les	 tarifes	 publicitàries	 explicades	 al	 punt	 A	 III	 (Proveïdors	 i	
intermediaris),	 i	que	amb	la	resta	d’aspectes	de	la	comunicació	B.Unique	no	invertirà	
diners,	he	decidit	que	el	més	adient	és	la	impressió	dels	billboards	a	les	pàgines	webs	de	
les	revistes	del	sector.	Degut	a	que	les	revistes	Clara	i	InStyle	no	han	fet	pública	la	tarifa	
dels	billboards,	el	de	B.Unique	s’imprimirà	a	la	resta	de	pàgines	web	de	les	revistes	de	
moda.	

El	billboard	que	apareixeria	a	les	webs	esmentades	seria	el	següent:	

	

Figura	1.	Billboard	publicitari	de	B.Unique.	Elaboració	pròpia.		

La	impressió	de	1000	billboards	de	B.Unique	a	cada	una	de	les	pàgines	web	suposaria	
un	cost	total	de	572€.	

Tal	com	diu	l’Ariadna	Hosta	de	Piazza	Comunicación,	també	és	molt	important	estar	a	
mitjans	 online	 de	 màrqueting,	 com	 Marketing	 News,	 Puro	 Marketing	 o	 Piar	
Comunicación.	Per	això,	redactaria	i	enviaria	notes	de	premsa	a	aquest	tipus	de	web.		

Un	 dels	 meus	 objectius	 a	 llarg	 termini	 serà	 estar	 als	 rànquings	 de	 millors	 agències	
especialitzades	 en	moda	 d’aquestes	 webs	 de	màrqueting,	 ja	 que,	 com	 diu	 l’Ariadna	
Hosta,	si	estàs	en	aquests	rànquings	tens	més	possibilitats	de	que	els	clients	contactin	
amb	tu.	Per	a	això,	hauré	de	ser	molt	constant	en	la	meva	feina	i	fer	els	millors	plans	de	
comunicació	possible,	per	tal	que	els	clients	parlin	bé	de	B.Unique	i	els	portals	web	de	
màrqueting	se’n	facin	ressò.	

Degut	a	que	no	hi	ha	cap	canal	de	televisió	o	ràdio	que	estigui	especialitzat	en	el	sector	
de	 la	 moda,	 no	 considero	 convenient	 invertir	 en	 publicitat	 per	 un	 mitjà	 televisiu	 o	
radiofònic.	
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Relacions públiques 

Les	relacions	públiques	es	basaran,	des	del	primer	moment,	en	l’actualització	constant	i	
la	interactivitat	amb	els	usuaris	de	les	xarxes	socials	de	B.Unique.	Per	això,	els	perfils	de	
Facebook,	 Twitter,	 Instagram	 i	 LinkedIn	 seran	 imprescindibles,	 tant	 per	 presentar	
l’agència	en	els	seus	inicis	com	per	mantenir-se	en	el	mercat.		

Tot	i	que	sovint	les	empreses	fan	festes	inicials	per	donar-se	a	conèixer,	considero	que	
el	cost	d’una	festa	seria	massa	elevat,	ja	que	el	lloguer	del	local,	el	càtering,	els	decorats	
i,	 sobretot,	 les	 persones	 famoses	 suposarien	 uns	 diners	 que,	 al	 començament	 del	
projecte,	B.Unique	no	es	pot	permetre.		

Per	tant,	després	d’analitzar	les	millors	estratègies	de	comunicació	possibles	per	donar	
a	 conèixer	 la	 meva	 agència,	 el	 pressupost	 total	 de	 comunicació	 serà	 de	 572€,	 que	
correspondran	a	la	impressió	dels	billboards	a	les	principals	pàgines	web	de	les	revistes	
del	sector	de	la	moda.	
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D. DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS COMERCIALS 
 
Els	objectius	comercials	de	B.Unique	pel	que	fa	al	número	de	vendes	tenen	en	compte	
l’anàlisi	del	mercat	en	el	qual	es	situa	l’empresa,	 la	competència	 i	els	seus	clients	 i	el	
públic	objectiu.	En	funció	d’aquests	elements	he	establert,	tal	com	he	dit	al	punt	B	–
Selecció	del	públic	objectiu–,	que	al	llarg	del	primer	any	de	vida	de	B.Unique	espero	tenir	
una	mitjana	de	quatre	encàrrecs	al	mes.	Això	significaria	un	total	de	48	encàrrecs	durant	
el	primer	any.		

Per	part	de	la	demanda,	hi	haurà	clients	que	contractaran	únicament	un	servei	i	d’altres	
que	contractaran	més.	A	més,	l’estacionalitat	jugarà	un	paper	molt	important,	ja	que	a	
les	èpoques	de	canvi	de	 temporada	 i	 les	dates	assenyalades	com	el	Nadal	o	el	Black	
Friday	el	nombre	de	clients	augmentarà.	Així	doncs,	durant	els	mesos	de	març,	abril,	
agost,	 setembre,	 novembre	 i	 desembre	 el	 nombre	 de	 clients	 i,	 per	 tant,	 de	 serveis	
contractats,	augmentarà.	

Dels	quatre	encàrrecs	que	he	estimat	que	contractarien	cada	mes,	espero	que	cada	un	
sigui	 un	 servei	 diferent	 de	 B.Unique,	 és	 a	 dir,	 que	 cada	 mes	 contractin	 un	 pla	 de	
comunicació	 digital,	 la	 creació	 d’una	 campanya	 publicitària,	 la	 funció	 de	 gabinet	 de	
premsa	i	la	organització	d’un	esdeveniment.	Tenint	en	compte	el	preu	estàndard	de	cada	
servei,	explicat	al	punt	C	II	(Preu),	cada	mes	tindria	uns	ingressos	de	3.060€.	Tot	i	així,	
com	ja	he	dit	anteriorment	aquests	quatre	encàrrecs	al	mes	seria		la	mitjana	de	l’any,	ja	
que	 en	 les	 èpoques	 de	 llançament	 de	 col·leccions	 o	 de	 dates	 assenyalades	 aquest	
nombre	podria	augmentar.	Per	això,	 tal	 com	es	pot	veure	al	punt	B	del	Pla	Financer	
(Pressupost	 d’explotació),	 l’objectiu	 comercial	 que	 espero	 obtenir	 és	 un	 benefici	 de	
6.301,84€.	

De	cara	al	segon	any,	espero	que	el	nombre	de	clients	augmenti	en	gran	mesura,	ja	que	
cada	 un	 dels	 professionals	 als	 quals	 contractaré	 aportarà	 la	 seva	 pròpia	 cartera	 de	
clients.	Per	tant,	la	previsió	de	cara	al	segon	any	és	que	tant	el	nombre	d’encàrrecs	i	el	
de	 clients	 com	 els	 ingressos	 es	 multipliquin	 per	 quatre.	 De	 nou,	 aquest	 nombre	 és	
estimat,	 ja	 que	 es	 probable	 que	 alguns	 dels	 treballadors	 tinguin	més	 clients	 que	 els	
altres.	Per	a	realitzar	el	pressupost	d’explotació	del	segon	any,	però,	utilitzaré	les	dades	
del	pressupost	del	primer	any	multiplicades	per	quatre,	per	tal	de	tenir	algun	punt	de	
referència.	Per	tant,	 la	previsió	inicial	pel	segon	any	és	de	59.200,98€,	tal	com	es	pot	
veure	al	punt	D	del	Pla	Financer	(Pressupost	d’explotació).	

	

	

	



 

 38 

PLA D’OPERACIONS 
 

A. PLA DE PRODUCCIÓ 
	
Segons	la	classificació	que	s’estableix	en	el	llibre	Gestión	de	empresas	de	comunicación	
(De	Mateo,	Bergés	i	Sabater	2009),	la	meva	agència	tindria	uns	processos	de	producció	
intermitents,	ja	que	no	produiria	en	sèrie	sinó	de	forma	única	i	personal,	amb	treballs	
fets	per	encàrrec	i,	per	tant,	només	en	el	moment	que	una	empresa	es	posés	en	contacte	
per	demanar	un	pla	de	comunicació.	
	
Les	 autores	 també	 diferencien	 entre	 processos	 de	 producció	 simple	 i	 de	 producció	
múltiple.	En	el	cas	de	B.Unique	seria	una	producció	múltiple,	ja	que	realitzaria	diversos	
serveis	per	a	un	mateix	encàrrec,	com	crear	una	estratègia	de	comunicació	digital	i	una	
campanya	de	publicitat	per	un	mitjà	de	premsa	escrita.		
	
A	 continuació	 s’exposen,	 cronològicament,	 les	 fases	 del	 cicle	 productiu	 que	 seguiria	
B.Unique.	
Totes	elles	requeriran	del	factor	humà,	és	a	dir,	les	faré	jo	mateixa,	utilitzant	els	recursos	
de	producció	que	especifico	en	el	següent	punt:	equipaments	(ordinador,	impressora,	
càmera...),	 programes	 informàtics	 (d’Adobe	 i	 d’Office),	 material	 d’oficina,	 telèfon,	
connexió	a	internet,	etc.	De	cara	al	segon	any	espero	contractar	a	tres	treballadors	més,	
per	tant,	les	fases	les	realitzarem	entre	els	quatre.	Tots	els	recursos	són	propis.	
	
Segons	el	tipus	i	el	número	de	serveis	que	contracti	el	client,	el	temps	que	invertiré	en	
cada	projecte	variarà.	Si	només	desitja	renovar	la	seva	pàgina	web,	el	temps	estimat	serà	
d’una	setmana,	en	canvi,	 si	 vol	organitzar	un	esdeveniment	per	 la	presentació	d’una	
nova	col·lecció,	el	temps	serà	molt	major.	
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1.	Ideació	de	l'estratègia

2.	Creació	/	renovació	de	la	pàgina	
web

Disseny	web	i	eines	de	gestió	de	la	web

Selecció	de	continguts

Creació	/	renovació	del	logotip

Captura	i	creació	de	continguts:	text,	àudio	i	vídeo

Canvi	de	formats

Edició	i	publicació	de	continguts

3.	Creació	/	renovació	de	les	
xarxes	socials

Selecció	de	continguts

Captura	i	creació	de	continguts:	text,	àudio	i	vídeo

Canvi	de	formats

Edició	i	publicació	de	continguts

4.	Creació	i	desenvolupament	de	les	campanyes

5.	Selecció	i	contacte	amb	els	mitjans	on	incloure	campanyes	
publicitàries

6.	Selecció	i	contacte	amb	les	persones que	han	de	promocionar	els	productes		
(influencers)

7.	Organització	d'esdeveniments Contacte	amb	els	proveïdors	i	encàrrec	dels	productes	
necessaris

Selecció	i	reserva	del	lloc	on	es	portarà	a	terme

Contacte	amb	les	persones	convidades

8.	Memòria	final	del	projecte	i	inclusió	al	portafoli	de	B.Unique
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B. RESUM DE RECURSOS DE PRODUCCIÓ I COSTOS 
	

I. Localització 
	
Com	que	posar	una	empresa	en	funcionament	és	una	gran	inversió	monetària	que	sovint	
no	presenta	els	 resultats	a	 curt	 termini,	durant	el	primer	any	 treballaré	des	de	casa.	
D’aquesta	manera,	 en	el	moment	que	em	 traslladi	 al	 local	 podré	 fer	 front	 al	 lloguer	
mensual	i	a	l’adquisició	del	mobiliari	amb	els	diners	que	haurà	generat	l’empresa	durant	
el	primer	any	de	vida,	i	no	caldrà	demanar	un	préstec	més	elevat	a	un	banc.	Tanmateix,	
així	podré	comprovar	que	l’empresa	funciona	i	que	la	inversió	en	el	lloguer,	mobiliari	i,	
probablement,	més	personal,	està	totalment	justificada	pel	creixement	de	l’agència.	
	
Així	 doncs,	 amb	 aquesta	 previsió	 d’entrar	 en	 el	 primer	 aniversari	 de	 l’agència,	m’he	
decidit	 per	 un	 local	 situat	 al	 carrer	 Londres	 71,	 a	 l’Antiga	 Esquerra	 de	 l’Eixample	 de	
Barcelona.	La	ciutat	comtal	és	el	millor	lloc	per	situar	B.Unique,	ja	que	una	gran	part	del	
meu	públic	objectiu	es	troba	a	Barcelona.	Està	ubicat	molt	a	prop	de	l’Avinguda	Diagonal,	
un	dels	carrers	més	importants	de	la	ciutat,	i	del	transport	públic:	es	pot	arribar	des	dels	
Ferrocarrils	de	la	Generalitat	–parada	Provença–,	des	del	metro	–parades	Hospital	Clínic	
o	Diagonal–,	amb	Tramvia	–parada	Francesc	Macià–	i	amb	autobús	–Diagonal	479	amb	
Corte	Inglés	A–.					
	
Aquest	és	el	local	perfecte	per	B.Unique,	ja	que	és	el	més	econòmic	de	la	zona	i	és	molt	
ampli:	consta	de	120	m2	dels	quals	100	són	útils,	està	situat	a	peu	de	carrer,	amb	una	
cuina	totalment	equipada,	un	lavabo	i	un	petit	pati	interior,	amb	el	terra	de	parquet	i	
aire	condicionat.	És	un	local	diàfan	que	es	pot	distribuir	en	3	o	5	habitacions,	però	per	
tal	de	treballar	en	equip	en	el	moment	que	hi	hagi	més	personal,	prefereixo	que	sigui	un	
espai	obert.	També	té	una	sala	separada	per	un	gran	vidre	que	es	podria	fer	servir	com	
a	sala	de	reunions	per	quan	vinguessin	els	clients.	A	més,	compta	amb	una	A	al	certificat	
energètic,	és	a	dir,	consumeix	poc	i	és	energèticament	molt	eficient.	Tot	això	per	només	
600€	al	mes	des	del	portal	immobiliari	Idealista.	Cal	especificar	que	s’ha	de	pagar	una	
fiança	de	tres	mesos.		
	
Estèticament	és,	també,	del	meu	gust:	minimalista,	amb	el	terra	d’un	to	gris	fosc	i	les	
parets	blanques.	Per	tant,	no	hauria	de	fer	reformes,	simplement	moblar-lo	i	decorar-lo	
per	entrar	a	treballar.		
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Figura	2.	 Imatge	de	 la	oficina	on	 s’instal·larà	B.Unique.	 Extret	del	portal	web	 Idealista.	Copyright	
Idealista.	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura	3.	 Imatge	de	 la	oficina	on	 s’instal·larà	B.Unique.	 Extret	del	portal	web	 Idealista.	Copyright	
Idealista.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura	4.	Imatge	de	sala	de	reunions	de	B.Unique.	Extret	del	portal	web	Idealista.	Copyright	Idealista.	
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II. Inversions de capital fix 
 
Adquisició de mobiliari 
 
Tot	i	que	durant	el	primer	any	treballaré	des	de	casa	i,	per	tant,	no	hauré	de	comprar	
mobiliari,	si	que	el	necessitaré	pel	moment	en	el	que	traslladi	B.Unique	a	la	oficina	de	
Barcelona	comentada	anteriorment.		
	
Com	 que,	 amb	 el	 temps,	 l’agència	 creixerà,	 el	més	 probable	 serà	 que	 necessiti	més	
personal	que	m’ajudin	a	atendre	als	clients	i	a	crear	els	plans	de	comunicació.	Per	això,	
en	el	moment	del	trasllat	estimo	que	B.Unique	comptarà	amb	quatre	treballadors,	 jo	
mateixa	inclosa.	Per	això,	compraré	mobiliari	per	a	quatre	persones,	tot	i	que	el	nombre	
de	 treballadors	dependrà	 totalment	de	 les	necessitats	de	 l’empresa	 i,	per	 tant,	en	el	
moment	 de	 la	 compra	 veuré	 si	 realment	 cal	 mobiliari	 per	 a	 quatre	 persones	 o	 en	
necessito	per	a	més	o	per	a	menys.	
	
Tenint	això	en	compte,	el	mobiliari	que	compraré	per	a	 la	futura	oficina	de	B.Unique	
serà	de	l’empresa	sueca	Ikea.	En	primer	lloc,	són	imprescindibles	les	taules	per	a	cada	
treballador.	Per	això,	he	escollit	el	model	Malm	en	blanc,	un	escriptori	amb	un	calaix	i	
dues	petites	lleixes	tancades	on	guardar	el	material	necessari.	A	més	compta	amb	una	
lleixa	sota	el	tauler	per	poder	recollir	els	cables	i	allargadors.	És	un	escriptori	molt	ampli,	
amb	espai	per	a	tenir	l’ordinador	i	diverses	carpetes	i	altre	material	d’oficina.	Té	un	preu	
de	149€,	per	tant,	si	en	comprés	quatre	costarien	596€.	També	compraré	quatre	cadires	
giratòries	del	model	Lillhöjden,	també	en	color	blanc.	Cada	una	val	69,99€,	per	tant,	les	
quatre	costarien	279,96€.	
	
Necessitaria	també	una	taula	gran	per	a	la	sala	de	reunions.	He	triat	la	taula	Bekant,	una	
taula	per	a	unes	deu	persones,	de	color	blanc.	Aquesta	té	un	preu	de	557€.	Per	a	aquesta	
taula	compraria	deu	cadires	del	model	Leifarne,	la	qual	té	un	preu	de	54,95€/unitat.	Per	
tant,	les	deu	cadires	em	costarien	549,50€.	
	
També	 compraria	 dues	 prestatgeries	 del	 model	 Kallax	 en	 color	 blanc,	 les	 quals	 em	
costarien,	 en	 total,	 178€.	 Aquí	 s’anirien	 guardant	 les	 memòries	 finals	 dels	 plans	 de	
comunicació	dels	clients	 i	 servirien	 també	per	donar	vida	a	 l’oficina,	posant	plantes	 i	
altres	elements	decoratius	a	conjunt	amb	l’espai.	
	
També	he	de	pensar	en	la	il·luminació.	Pel	sostre	compraré	cinc	panells	LED	sense	fil	del	
model	Floalt,	quatre	d’ells	per	l’espai	central	i	un	per	la	sala	de	reunions.	Cada	un	té	un	
preu	 de	 129€,	 per	 tant,	 els	 cinc	 em	 costaran	 645€.	 Aquests	 panells	 són	 d’intensitat	
regulable	i	de	baix	consum,	per	això	són	ideals	per	a	la	oficina	de	B.Unique.	Per	a	les	
taules	de	l’espai	central	posaré,	també,	una	làmpada	de	treball	del	model	Svirvel.	Cada	
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un	val	29,99€,	és	a	dir,	els	quatre	em	costaran,	en	total,	119,96€.	
	
En	total,	el	mobiliari	per	a	la	futura	oficina	de	B.Unique	tindria	un	cost	de	2.925,42€.	
	
Adquisició d’equipaments 
	
Un	bon	ordinador	és	indispensable	per	treballar	en	el	món	digital.	Per	això,	invertiré	en	
un	iMac	de	21,5	polzades	amb	un	processador	de	1,6	GHz	i	1TB	d’emmagatzematge	que	
val	 1.279€.	 Un	 altre	 equipament	 important	 és	 una	 impressora,	 és	 un	 requisit	
indispensable	que	funcioni	sense	cables	perquè	sigui	el	més	còmode	possible.	Per	això,	
adquiriré	la	impressora	e-All-in-One	HP	ENVY	7640,	una	de	les	més	noves	del	mercat	i	
que	 imprimeix	 fotografies	 amb	 qualitat	 de	 laboratori.	 A	 més,	 també	 ofereix	 la	
possibilitat	d’enviar	els	documents	escanejats	per	correu	electrònic,	una	funció	molt	útil	
per	tenir-ho	tot	digitalitzat	i	emmagatzemat	a	l’ordinador	de	treball.	Aquesta	impressora	
costa	199,95€.	
	
També	és	 important	 tenir	 una	bona	 càmera	 fotogràfica,	 ja	que	els	 clients	 em	poden	
demanar	que	faci	algun	vídeo	o	les	fotografies	dels	productes	per	la	seva	pàgina	web.	
Per	això,	compraré	la	Canon	EOS	1300D,	una	càmera	reflex	que	realitza	fotos	i	vídeos	
amb	una	gran	qualitat	d’imatge	i	que	compta	amb	connexió	WIFI	gràcies	a	la	qual	es	pot	
controlar	la	càmera	des	de	l’app	de	Canon	instal·lada	al	mòbil	i	enviar	automàticament	
les	 fotografies	 i	 vídeos.	 Tot	 i	 ser	 una	 càmera	 d’ús	 professional,	 no	 té	 un	 preu	
extremadament	alt,	 val	 399€.	A	més,	 comprant	 la	 càmera	a	 la	botiga	d’informàtica	 i	
electrònica	Media	Markt,	la	càmera	ve	amb	un	pack	que	inclou	l’objectiu	EF-S	18-55mm,	
una	motxilla	per	a	guardar	la	càmera,	una	corretja	i	una	targeta	SD	de	16GB	de	capacitat.	
Per	a	completar	el	kit	de	fotografia,	compraré,	també	a	Media	Markt,	el	trípode	ESPOD	
CX	203AP	de	la	marca	Vanguard.	Aquest	té	un	preu	de	59,90€.	
	
El	preu	total	dels	equipaments	del	primer	any	de	B.Unique	és	de	1.937,85€.	Tots	aquests	
equipaments	es	pagaran	al	comptat	amb	els	diners	rebuts	del	préstec	bancari.	
	
Cal	especificar	que	aquest	seria	l’equipament	que	necessitaria	durant	el	primer	any	de	
vida,	en	el	qual	treballaria	jo	sola.	En	el	moment	que	em	traslladés	a	l’oficina	del	carrer	
Londres	 de	 Barcelona	 i	 contractés	 a	 més	 personal,	 hauria	 de	 comprar,	 mínim,	 tres	
ordinadors	 més,	 considerant	 l’estimació	 de	 que	 B.Unique	 comptaria	 amb	 quatre	
treballadors.	Per	tant,	comprant	tres	iMac	més	del	mateix	model,	i	tenint	en	compte	que	
cada	un	té	un	preu	de	1.279€,	de	cara	al	segon	any	hauré	d’invertir	3.837€	més.	
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III. Costos del capital fix 
	
Per	a	calcular	els	costos	del	capital	fix,	he	de	calcular	l’amortització	de	l’equipament	i	el	
mobiliari.	Degut	a	que	durant	el	primer	any	jo	seré	la	única	treballadora	i	ho	faré	des	de	
casa,	únicament	calcularé	l’amortització	de	l’equipament	que	necessitaré	durant	aquest	
primer	any.	L’amortització	del	mobiliari	i	de	l’equipament	de	la	resta	de	personal	que	
contractaria	la	calcularia	a	partir	del	segon	any	de	vida	de	B.Unique.	
	
Valor	de	compra	del	bé	–	10%	valor	residual		

			Temps		
	
El	 temps	 són	4	anys	en	el	 cas	dels	equipaments,	7	en	el	 cas	del	 transport	 i	 10	en	el	
mobiliari.	
	

- iMac:	1.279€	-10%	÷	4	=	287,77€	
- Impressora:	199,95€	-10%	÷	4	=	44,99€	
- Càmera:	399€	-10%	÷	4	=	89,77€	
- Trípode:	59,90€	-10%	÷	4	=	13,48€	

	
Així	 doncs,	 el	 total	 de	 les	 amortitzacions	 del	 capital	 fix	 durant	 el	 primer	 any	 és	 de	
436,01€.	
	
A	partir	del	segon	any,	però	hauré	de	tenir	en	compte	l’amortització	dels	tres	ordinadors	
dels	treballadors.	L’amortització	d’un	iMac	és	de	287,77€,	per	tant,	hauré	de	sumar	la	
dels	tres	ordinadors	que	adquiriria	pels	tres	treballadors,	que	és	863,31€.	L’amortització	
total	dels	equipaments	durant	el	segon	any	serà,	en	total,	de	1.299,32€.	
	
També	a	partir	del	segon	any	hauré	de	calcular	l’amortització	del	mobiliari:	
	

- Taules:	596€	-10%	÷	10	=	53,64€	
- Cadires:	279,96€	-10%	÷	10	=	25,20€	
- Taula	de	reunions:	557€	-10%	÷	10	=	50,13€		
- Cadires	sala	de	reunions:	549,50€	-10%	÷	10	=	49,45€	
- Prestatgeries:	178€	-10%	÷	10	=	16,02€	
- Panells	LED:	645€	-10%	÷	10	=	58,05€	
- Làmpades:	119,96€	-10%	÷	10	=	10,80€	

	
En	 total,	 l’amortització	 del	 mobiliari	 és	 de	 263,29€.	 Per	 tant,	 l’amortització	 total,	
comptant	els	equipaments	i	el	mobiliari,	a	partir	del	segon	any	serà	de	1.562,61€.	
	
	



 

 45 

IV. Costos d’aprovisionament 
	
Material d’oficina 
 

• Tinta		
o Producte:	HP	62XL	alta	capacitat	negre	
o Proveïdor:	HP	
o Tarifa:	37,90€/unitat	

	
o Producte:	HP	62XL	alta	capacitat	tricolor	
o Proveïdor:	HP	
o Tarifa:	42,89€/unitat	

	
o Preu	total:	80,79€	al	mes	

	
• Paper	d’oficina	

o Producte:	Paper	Double	A	A3	80gr	500h	Premium	
o Proveïdor:	Makro	Paper	
o Tarifa:	6,87€/unitat	(500	fulls/unitat)	
o Preu	total:	13,74€	al	mes	(dues	unitats	=	1000	fulls)	

	
• Bolígrafs	

o Producte:	Plus	+	Basic	Negro	
o Proveïdor:	Makro	Paper	
o Tarifa:	0,13€/unitat	
o Preu	total:	1,30€	al	mes	(10	unitats)	

	
• Arxivadors	

o Producte:	Caixa	arxivador	cartró	Plus	Office	AZ	gris	jaspiat	natural	
o Proveïdor:	Makro	Paper	
o Tarifa:	0,46€/unitat	
o Preu	total:	1,38€	al	mes	(3	unitats)	

	

En	total,	el	cost	mensual	per	la	compra	del	material	d’oficina	és	de	97,21€.	

	

	



 

 46 

V. Costos de personal 
	
Com	ja	he	dit	anteriorment,	durant	el	primer	any	de	vida	de	B.Unique	no	tindria	costos	
de	 personal	 perquè	 la	 única	 treballadora	 seria	 jo	 mateixa.	 Però	 si	 l’agència	 creix,	
necessitaré	 personal	 que	m’ajudi	 a	 atendre	 a	 tots	 els	 clients.	 Per	 això,	 contractaria	
persones	amb	perfils	diferents	al	meu,	per	tal	de	complementar	el	nostre	treball	i	oferir	
un	millor	servei	als	clients.	
	
Concretament,	buscaria	a	un	professional	de	les	relacions	públiques,	a	un	professional	
del	màrqueting	i	a	un	organitzador	d’esdeveniments.	La	feina	del	relacions	públiques	i	
la	del	professional	del	màrqueting	seria	complementària:	haurien	d’estar	pendents	del	
que	s’està	fent	en	relació	a	la	comunicació	a	la	resta	de	les	empreses	de	moda	i	agències	
de	 comunicació	 per	 no	 quedar-nos	 enrere	 i	 pensar	 en	 estratègies	 innovadores.	 El	
professional	del	màrqueting,	a	més,	vigilaria	l’aspecte	del	posicionament	(SEO)	i	ajudaria	
en	 la	 ideació	de	 les	 estratègies	 dels	 clients.	 El	 relacions	públiques	hauria	 de	 ser	 una	
persona	amb	experiència	i	que	hagués	treballat	amb	gent	de	diversos	sectors,	ja	que	així	
aportaria	 molts	 contactes.	 Per	 últim,	 l’organitzador	 d’esdeveniments	 s’encarregaria,	
justament,	d’això:	crear	les	millors	presentacions	i	desfilades	per	als	clients.	Per	tant,	jo	
m’encarregaria	de	la	part	de	gabinet	de	premsa,	és	a	dir,	d’estar	en	contacte	permanent	
amb	els	mitjans	de	comunicació	i	amb	els	clients,	a	més	de	donar	llum	verda	a	la	resta	
de	treballadors	en	les	seves	tasques.	Tot	i	així,	tots	treballaríem	coordinats	i	informant	
de	tot	el	que	fem,	ja	que	tots	participaríem	en	tots	els	plans	de	comunicació	i	hem	de	
saber	tots	els	detalls	de	cada	un.	
	
L’horari	dels	treballadors	i,	per	tant,	de	B.Unique	(a	excepció	de	quan	hi	hagi	algun	dels	
esdeveniments	que	organitzem	pels	clients,	que	poden	ser	fora	de	l’horari	laboral)	seria	
de	 10:00	 hores	 a	 14:00	 i	 de	 15:00	 a	 19:00,	 és	 a	 dir,	 vuit	 hores	 diàries	 de	 dilluns	 a	
divendres.	Per	no	haver	de	fer	hores	extres,	si	hi	ha	planificat	un	esdeveniment	en	cap	
de	setmana	el	dilluns	següent	el	personal	treballaria	únicament	al	matí.	Jo,	però,	si	que	
treballaria	per	si	rebéssim	trucades	o	correus	electrònics	dels	clients.	
	
En	relació	al	sou,	els	tres	professionals	estarien	inclosos	en	el	nivell	salarial	3	segons	el	
Conveni	Col·lectiu	de	Publicitat	2015-2016	publicat	al	Boletín	Oficial	del	Estado	(BOE).	
Per	tant,	tots	tres	percebran	el	sou	mensual	acordat	pel	Ministeri	de	Treball	i	Seguretat	
Social	del	govern	espanyol	en	aquest	nivell,	que	és	de	1.505,55€.	
	
Segons	aquest	mateix	conveni,	els	directors	de	les	empreses	s’inclouen	en	el	nivell	1.	Per	
tant,	tal	com	es	mostra	a	la	taula	salarial	extreta	del	Conveni,	el	meu	sou	mensual	seria	
de	1.777,40€.	
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Taula	14.	Taules	salarials	pels	anys	2015	i	2016	

	
Nota.	Taules	salarials	pels	anys	2015	i	2016.	Extret	del	Boletín	Oficial	del	Estado	(BOE).	Consultat	a	
http://www.fesugt.es/documentos/pdf/comunicacion-cultura-
graficas/convenios/publicidad/convenio_empresas_de_publicidad16.pdf		
	
Per	 tant,	 tenint	 en	 compte	 els	 sous	 dels	 tres	 treballadors	 de	 B.Unique	 i	 el	 meu,	 la	
despesa	total	mensual	en	sous	seria	de	6.294,05€,	els	quals	inclouen	les	pagues	extres.	
	
Com	a	empresària	individual,	cotitzaré	a	la	Seguretat	Social	a	través	del	Règim	Especial	
de	 Treballadors	 per	 Compte	 Propi	 o	 Autònoms	 (RETA).	 Tal	 com	 diu	 el	 document	 El	
empresario	individual,	elaborat	per	la	Direcció	General	d’Indústria	i	de	la	Petita	y	Mitjana	
Empresa,	en	aquest	règim	els	pagaments	de	la	cotització	són	mensuals	i	s’estableix	una	
base	 mínima	 de	 cotització	 –893,10€	 mensuals–	 i	 una	 base	 màxima	 –3.642,00€	
mensuals–.	El	tipus	de	cotització	general	és	de	29,80%,	el	qual	inclou	les	prestacions	per	
incapacitat	temporal.	
	
Per	 tant,	 el	 tipus	 de	 cotització	 general	 tant	 del	 meu	 sou	 com	 del	 sou	 dels	 meus	
treballadors	seria	de	29,80%.	Això	vol	dir	que	la	meva	cotització	a	 la	Seguretat	Social	
serà	de	529,66€	i	la	de	la	resta	de	personal	de	B.Unique	serà	de	448,65€	per	persona.	
Per	 tant,	el	 cost	mensual	de	Seguretat	Social	 serà	de	529,66€	durant	el	primer	any	 i	
1.875,61€	a	partir	del	segon.	
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VI. Altres costos de producció 
	
Comunicacions 
	
Tenir	 accés	 a	 internet	 és	 fonamental	 per	 al	 funcionament	 de	 la	 meva	 agència	 de	
comunicació.	 Per	 això,	 he	 decidit	 contractar	 els	 serveis	 de	 Movistar,	 ja	 que	 és	
l’operadora	líder	a	Espanya	i	la	que	disposa	de	més	clients	de	telefonia	fixa,	de	telefonia	
mòbil	i	d’internet.	Tot	i	que	disposa	de	diferents	paquets	de	serveis,	el	que	més	s’adapta	
a	les	meves	necessitats	és	el	de	Fibra	Òptica	50MB,	que	inclou:	
	

• Fibra	Òptica	50MB	
• Trucades	il·limitades	a	fixes	i	550	minuts/mes	a	mòbils	
• Assistència	tècnica	
• Router	wifi	gratis	

Aquest	 pack	 té	 un	 preu	 de	 14,90€/mes,	 als	 quals	 s’hauria	 d’incloure	 17,40€/mes	 de	
quota	de	línia.	Per	tant,	la	telefonia	i	l’Internet	tindran	un	preu	total	de	32,30€	al	mes.	
	
Cal	distingir	entre	els	costos	inicials	i	els	de	l’exercici	pel	que	fa	a	la	comunicació.	Tenint	
en	compte	que	l’oferta	contractada	amb	Movistar	inclou	l’alta	de	línia	i	la	instal·lació	del	
router,	el	cost	inicial	serà	de	0	euros,	serà	gratuït.	Pel	que	fa	al	cost	que	l’agència	haurà	
d’afrontar	durant	 l’exercici	 per	 les	 trucades	de	 telèfon	 i	 l’ús	d’Internet	 correspon	als	
32,30€	al	mes	que	s’haurà	de	pagar	a	Movistar.	
	
Aquest	cost	no	variaria	en	el	moment	que	l’agència	es	traslladés	a	l’oficina	del	carrer	
Londres,	es	mantindria	constant.	
	
Subministraments 
	
Les	despeses	en	subministraments,	és	a	dir,	en	aigua,	gas	i	electricitat,	són	ineludibles,	
tant	en	el	primer	any	en	el	qual	treballaré	des	de	casa	com	en	el	moment	que	em	traslladi	
a	Barcelona.	Tot	i	així,	variaran	una	mica.	
	
D’una	banda,	tant	el	subministrament	d’electricitat	com	el	del	gas	els	tinc	contractats	
amb	Gas	Natural	Fenosa.	La	llum	correspon	a	la	tarifa	plana	Luz	Media,	que	inclou	fins	a	
4.000	kWh	a	l’any	i	té	un	preu	de	54€	al	mes.	La	tarifa	del	gas	és	Gas	Media,	inclou	fins	
a	9.000	kWh	a	l’any	i	costa	45€	al	mes.	Aquesta	despesa	es	mantindria	igual,	ja	que	les	
tarifes	de	Gas	Natural	són	les	mateixes	per	a	totes	les	ciutats.	Mensualment,	per	tant,	
hauria	de	pagar	99€.	
	
En	l’aigua,	però,	si	que	canviarà.	Jo	visc	a	Calella,	una	ciutat	del	Maresme,	a	la	província	
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de	Barcelona.	Per	tant,	durant	el	primer	any	pagaria	la	tarifa	de	subministrament	d’aigua	
de	 Calella,	 que	 és	 de	 47,34€	 cada	 dos	mesos	 per	 a	 usos	 domèstics.	 En	 aquest	 preu	
s’inclouen	 tots	 els	 costos	 fixos	 relacionats.	 En	 el	 moment	 que	 B.Unique	 s’instal·li	 a	
l’oficina	 de	 Barcelona,	 però,	 passaré	 a	 pagar	 les	 taxes	 d’Aigües	 de	 Barcelona,	 que	
inclouen:	
	

- El	cànon	d’aigua	a	Aigües	de	Barcelona,	on	la	tarifa	general	és	de	0,1654	€/m3		
- La	taxa	de	clavegueram,	que	és	de	0,1529	€/m3	durant	els	primers	12	m3/mes	i	

0,2294	€/m3	si	són	més	de	12	m3/mes	
- La	 Taxa	 Metropolitana	 de	 Tractament	 de	 Residus	 Municipals	 (TMTR)	 que	 es	

calcula	en	funció	de	l’Impost	d’activitats	econòmiques	
- L’IVA	 del	 subministrament	 i	 el	 cànon	 de	 l’aigua	 del	 10%	 sobre	 el	 total	 de	 la	

factura	
	
El	cost	estricte	pel	subministrament	i	consum	d’aigua	variarà	en	funció	del	consum	que	
faci	B.Unique.	A	l’annex	s’inclou	el	document	d’Aigües	de	Barcelona	on	s’especifiquen	
les	tarifes	del	servei	i	la	resta	de	conceptes	impositius.	En	general,	però,	contemplo	fer	
una	despesa	aproximada	de	50€	en	cada	factura,	que	es	paga	cada	dos	mesos.	
	
Cal	comptar,	a	més,	que	inicialment	hauria	de	pagar	els	drets	de	subministrament	i	la	
fiança	de	l’aigua.	Aquest	import	només	l’hauria	de	pagar	un	cop,	i	serà	de	59,74€	pels	
drets	de	subministrament	i	73,20€	per	la	fiança.		
	
Transport 
	
Com	que	disposo	de	vehicle	propi,	no	crec	necessari	en	invertir	en	un	cotxe	de	l’agència.	
Per	 tant,	 les	 despeses	 de	 transport	 seran,	 bàsicament,	 de	 benzina.	 Al	 tanc	 de	
combustible	del	meu	vehicle	hi	caben	47	litres	de	benzina,	per	tant,	suposant	que	degut	
els	viatges	a	 les	empreses	dels	clients	hagi	d’omplir	dues	vegades	al	mes	el	dipòsit,	 i	
tenint	en	compte	que,	actualment,	el	preu	de	la	benzina	a	la	gasolinera	Campsa	és	de	
1,259€,	hauria	de	destinar-hi	118,35€	al	mes.	
	
A	més,	com	que	 l’agència	de	comunicació	és	d’àmbit	català,	no	preveig	 la	necessitat	
d’haver	d’invertir	en	bitllets	de	tren	o	d’avió.	
 
Serveis externs 
	
Per	poder	tenir	una	agència	de	comunicació,	és	indispensable	tenir	una	pàgina	web	i	un	
domini	que	identifiqui	a	la	web	amb	la	teva	marca	i	que	puguis	recordar	fàcilment.	Per	
això,	registraré	el	domini	amb	CDmon,	un	proveïdor	de	serveis	d’Internet	especialitzat	
en	el	 registre	de	dominis	 i	 serveis	DNS	per	a	usuaris	 i	professionals.	Crec	que	el	més	
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adient	és	un	domini	.com,	ja	que	és	el	més	important	arreu	del	món	–l’estàndard	global	
a	 Internet–	 i,	 en	general,	 desperta	 confiança.	A	CDmon,	 l’alta	del	domini	 .com	costa	
12,45€,	el	mateix	preu	que	té	la	seva	renovació	anual.		
	
La	pàgina	web	la	crearé	a	Wordpress,	ja	que	amb	els	seus	plans	pots	afegir	el	teu	domini	
i	fer	una	pàgina	web	professional	que,	a	més,	té	molts	avantatges	com	la	optimització	
SEO,	que	permetrà	posicionar-me	millor	als	cercadors,	i	els	plugins	de	xarxes	socials.	El	
pla	que	més	s’adapta	a	les	necessitats	de	la	meva	agència	és	el	Business,	especialment	
dissenyat	 per	 a	 petites	 empreses,	 i	 que	 costa	 24,92€	 al	 mes,	 tot	 i	 que	 es	 factura	
anualment.	Per	tant,	el	preu	a	pagar	serà	299,04€	anuals.	
	
Per	 treballar	 l’edició	 de	 fotografies	 i	 vídeos,	 la	 creació	 de	 logotips	 i	 altres	 aspectes	
relacionats	amb	 la	comunicació	digital,	pagaré	 la	 llicència	Adobe	Creative	Cloud,	que	
segons	 la	 pàgina	web	 oficial	 d’Adobe,	 incorpora	 totes	 les	 seves	 aplicacions.	 La	 llista	
concreta	 d’aplicacions	 i	 una	 breu	 explicació	 de	 per	 a	 què	 serveixen	 es	 pot	 trobar	 a	
l’annex.	
	
Una	llicència	de	totes	les	aplicacions	té	un	preu	de	60,49€	al	mes,	que	inclouen	també	
la	 meva	 pròpia	 pàgina	 web	 de	 portafolis,	 tipografies	 premium	 i	 20	 GB	
d’emmagatzematge	al	núvol.	
	
També	és	important	tenir	programes	d’edició	de	textos,	de	presentació	de	diapositives	
i	de	fulls	de	càlcul.	Per	això,	també	necessitaré	la	llicència	Office	365	Empresa	Premium,	
que	té	un	cost	de	10,50€	al	mes	i	que	inclou	un	gran	nombre	de	programes.	Un	breu	
resum	dels	programes	que	ofereix	i	la	seva	funció	també	es	pot	trobar	a	l’annex.	
	
Aquesta	 llicència	 inclou	 també	una	 gran	 capacitat	 d’emmagatzematge	 (1	 TB	 per	 l’ús	
d’arxius	i	50	GB	pel	correu	electrònic),	videoconferència	en	alta	definició	i	les	aplicacions	
instal·lades	simultàniament	a	l’ordinador,	la	tauleta	i	el	telèfon	mòbil.	
	
Per	tant,	mensualment	hauré	de	pagar	70,99€	en	concepte	de	llicència	de	programari	
informàtic.	Anualment,	hauré	de	pagar,	a	més,	311,49€	pel	domini	i	la	pàgina	web.	
	
La	 resta	 de	 serveis	 externs	 que	 contractaria	 no	 serien	 per	 a	 B.Unique,	 sinó	 per	 als	
diversos	esdeveniments	que	m’encarreguessin	els	clients,	tal	com	he	explicat	al	punt	A	
III	(Proveïdors	i	intermediaris)	del	Pla	de	màrqueting.	Per	tant,	com	que	aquests	serveis	
no	 els	 pagaria	 B.Unique	 –aniran	 a	 càrrec	 del	 client–,	 no	 és	 convenient	 tornar-los	 a	
especificar	en	aquest	punt.	
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VII. Costos de comercialització 
 

Distribució 
 
B.Unique	no	 tindrà	 cap	despesa	en	distribució,	 ja	 que	els	 plans	de	 comunicació	 se	 li	
presentaran	al	client	de	forma	personal	i	presencial.	
	
Comunicació empresarial 
	
La	comunicació	empresarial	externa	es	basaria,	principalment,	en	les	xarxes	socials.	Avui	
en	dia	són	imprescindibles	per	donar-te	a	conèixer	 i	aconseguir	més	clients.	Per	això,	
durant	 tota	 la	 jornada	 laboral	 i	 durant	els	esdeveniments	que	organitzés	pels	 clients	
encara	que	sigui	fora	de	l’horari	laboral	les	xarxes	socials	de	B.Unique	estaran	actives.	
En	aquest	tipus	de	comunicació	no	hi	hauria	cap	tipus	de	despesa.	
	
On	 si	 que	hauria	 d’invertir	 diners	 seria	 en	 la	 publicitat.	 Tal	 com	he	dit	 al	 punt	 de	 la	
Publicitat	al	Pla	de	màrqueting,	he	decidit	imprimir	el	billboard	de	B.Unique	a	les	pàgines	
web	 de	 les	 principals	 revistes	 del	 sector	 de	 la	moda.	 En	 total,	 la	 impressió	 de	 1000	
billboards	a	cada	una	de	les	pàgines	web	suposarà	un	cost	de	572€.	En	principi,	aquest	
cost	només	el	pagaria	una	vegada,	a	 l’inici	de	 l’activitat	empresarial,	però	 si	 aquesta	
estratègia	 funciona	 i	en	algun	moment	el	nombre	de	clients	baixa,	 la	podria	tornar	a	
utilitzar.	
	
A	l’inici	de	l’activitat	empresarial	no	em	plantejo	realitzar	cap	esdeveniment	per	donar	
a	conèixer	 l’agència,	 ja	que	el	cost	seria	molt	elevat.	Tot	 i	així,	potser	em	plantejaria	
realitzar	una	festa	pels	clients	i	pels	possibles	clients	de	B.Unique	quan	ja	comptés	amb	
prou	recursos	per	a	organitzar-la.	Això	serviria,	alhora,	per	donar	les	gràcies	als	clients	
que	 ja	 haguessin	 confiat	 en	 B.Unique	 i	 perquè	 els	 possibles	 clients	 veiessin	 el	 tipus	
d’esdeveniment	 que	 organitzem	 i	 pensessin	 en	 nosaltres	 en	 el	moment	 que	 ells	 en	
volguessin	fer	un.	
	
En	el	moment	que	B.Unique	comptes	amb	més	personal,	 la	comunicació	empresarial	
interna	 seria	 molt	 fluïda,	 ja	 que	 un	 nombre	 tan	 petit	 de	 gent	 treballant	 de	 forma	
conjunta	 en	 cada	 un	 dels	 projectes	 implicaria	 una	 estreta	 relació	 i	 una	 bona	
comunicació.	
	
Per	tant,	els	únics	costos	de	comunicació	empresarial	que	contemplo	són	els	572€	de	la	
publicitat	en	les	pàgines	web	de	les	revistes	de	moda.	
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VIII. Costos generals d’administració 
	
Per	poder-me	dedicar	totalment	als	plans	de	comunicació	que	realitzaré	pels	clients,	he	
decidit	 contractar	 a	 l’Assessoria	 Edac,	 que	 ofereix	 serveis	 de	 comptabilitat,	 gestoria	
online,	assessoria	fiscal,	laboral	i	jurídica	i	assegurances,	entre	d’altres.	Aquests	serveis	
són	 els	 que	 més	 m’interessen	 per	 B.Unique,	 ja	 que	 jo	 no	 tinc	 els	 coneixements	
necessaris.	
	
D’una	banda,	ofereixen	assessoria	per	a	autònoms,	amb	la	presentació	d’impostos	i	la	
comptabilitat	incloses,	per	un	preu	a	partir	dels	40€	al	mes.	
	
Tot	i	que	no	serà	un	servei	recurrent,	si	necessités	assessoria	jurídica	la	podria	contractar	
directament	a	Edac,	ja	que	compten	amb	advocats	especialitzats	en	diverses	àrees	que	
em	podrien	ajudar	amb	qualsevol	problema	o,	fins	i	tot,	procediment	judicial	que	pogués	
ocórrer.	
	
En	aquesta	mateixa	assessoria	puc	contractar	l’assegurança	del	local	pel	moment.	I	és	
que	Catalana	Occidente	compta	amb	un	departament	propi	dins	de	l’Assessoria	Edac	i	
és	 qui	 s’encarrega	 de	 les	 assegurances.	 L’assegurança	 del	 local	 em	 suposaria	 una	
despesa	de	300€	anuals.	
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ESTRUCTURA 
ORGANITZATIVA DE 
L’EMPRESA 
A. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL DE L’EMPRESA 
 
Durant	 el	 primer	 any	 de	 B.Unique	 no	 caldrà	 organitzar	 i	 delimitar	 les	 àrees	 o	
departaments	perquè,	al	ser	jo	mateixa	la	única	treballadora,	jo	realitzaré	tota	la	feina	i	
disposaré	de	tots	els	recursos	de	l’agència.	
	
A	partir	del	segon	any,	però,	en	el	que	tinc	la	previsió	de	que	hi	hagi	tres	treballadors	
més,	 per	 tant,	 sí	 que	 haurà	 d’haver	 una	 organització	 per	 tal	 de	 que	 els	 plans	 de	
comunicació	siguin	perfectes.		
	
Si	el	 client	únicament	vol	 contractar	un	servei,	 com	 la	organització	d’esdeveniments,	
serà	 la	 persona	 encarregada	 d’aquest	 servei	 qui	 li	 oferirà,	 però	 si	 vol	 una	 estratègia	
integrada	que	consti	de	més	d’un	servei,	cadascú	aportarà	la	seva	especialitat.	Per	tant,	
el	més	probable	és	que	tots	acabem	participant	en	tots	els	projectes.	
	
Al	tractar-se	d’un	treball	creatiu,	no	caldrà	l’assignació	de	recursos.	Cadascú	disposarà	
del	seu	ordinador	per	treballar	en	el	projecte	que	se	li	hagi	encarregat.	L’únic	aspecte	
que	 caldrà	 organització	 serà	 el	 cotxe,	 ja	 que	 només	 disposem	 d’un	 –el	meu	 vehicle	
propi–,	però	només	caldrà	avisar	del	dia	i	l’hora	a	la	qual	es	necessita.	En	el	cas	que	dos	
treballadors	el	necessitessin	en	el	mateix	moment,	un	dels	dos	disposaria	d’un	bitllet	per	
anar	fins	al	lloc	en	transport	públic.	
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B. RELACIONS DE JERARQUIA I COORDINACIÓ 
DINS DE L’EMPRESA 
	
Com	 ja	 he	 dit	 anteriorment,	 durant	 el	 primer	 any	 de	 vida	 de	 B.Unique	 la	 única	
treballadora	de	l’agència	seria	jo,	per	tant,	no	hauria	de	compartir	el	poder	de	decisió	ni	
assignar	recursos	a	cap	altre	persona.	En	el	moment	que	contracti	a	més	personal,	però,	
si	que	ens	haurem	d’organitzar	per	tal	de	fer	els	millors	plans	de	comunicació	possibles	
pels	nostres	clients.	
	
El	 model	 organitzatiu	 que	 seguiríem	 seria	 el	 model	 de	 direcció	 col·legiada,	 ja	 que	
considero	que	els	plans	de	comunicació	sortirien	millor	si	 tots	aportéssim	els	nostres	
coneixements,	 que	 serien	 d’àmbits	 diferents,	 i	 prenguéssim	 les	 decisions	 de	manera	
conjunta.	Així	 doncs,	 tot	 i	 que	 cadascú	 s’ocuparia	d’un	aspecte	 concret	del	projecte,	
tothom	en	sabria	tots	els	detalls,	amb	l’objectiu	que	el	resultat	fos	homogeni	i	tingués	
una	 concordança.	 Segons	 el	 llibre	Gestión	de	 empresas	 de	 comunicación	 (De	Mateo,	
Bergés	i	Sabater	2009),	els	avantatges	que	ofereix	aquest	model	d’organització	són	els	
següents:	
	

v La	coordinació	entre	els	responsables	de	cada	tasca	és	fàcil	i	s’acceptaran	millor	
les	decisions	preses	entre	tots	sobre	un	aspecte	que	es	coneix	i	s’ha	discutit.	

v No	 hi	 ha	 accions	 particulars	 divergents	 perquè	 tothom	 coneix	 els	 objectius	
generals	i	la	planificació.	

v Els	membres	es	solidaritzen	i	responsabilitzen	del	que	succeeix	a	l’empresa	sense	
necessitat	d’incentius	especials.	

 
Per	aquests	motius,	crec	que	seguir	el	model	de	direcció	col·legiada	és	la	millor	opció	
per	a	B.Unique.	
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PLA FINANCER 
	

A. PRESSUPOST DE CAPITAL 
	
	

Finançament	 Inversió	
Concepte	 Import	 Concepte	 Import	

	
Recursos	propis	

	

	
500€	

	

Despeses:	despeses	de	
constitució	i	posada	en	

funcionament	

	
0,00€	

	
Crèdits*	

	
10.000€	

Immobilitzat	immaterial	
Patents	i	marques	

Software	informàtic	
Altres	

	
136,09€	

0,00€	
0,00€	

	
	
	
	

Préstecs*	

	
	
	
	

0,00€	

Immobilitzat	material	
Terrenys	i	construccions	

Instal·lacions	
Maquinària	

Mobiliari	
Hardware	
Càmera	

Elements	de	transport	

	
0,00€	
0,00€	
0,00€	
0,00€	

1.478,95€	
458,90€	

0,00€	
Subvencions	 0,00€	 Existències	 0,00€	

Resultats	d’exercicis	
anteriors	

0,00€	 Altres	
	

0,00€	

	 Saldo	inicial	de	tresoreria	 6.526,06€	
TOTAL	RECURSOS	 10.500€	 TOTAL	INVERSIONS	+	

SALDO	INICIAL	de	tresoreria	
10.500€	

	
	
Per	tal	de	posar	en	marxa	B.Unique,	demanaré	un	Crèdit	Negocis	10’	de	10.000€	al	banc	
online	ING	Direct.	Tot	i	que	el	total	que	hauré	d’invertir	per	a	començar	amb	l’empresa	
és	 de	 3.873,94€,	 crec	 important	 disposar	 de	 la	 resta	 del	 crèdit	 per	 si	 sorgís	 algun	
imprevist	no	contemplat	i	que	hagués	de	pagar.			
	
El	Tipus	d’Interès	Nominal	(TIN)	anual	per	a	autònoms	a	aquesta	entitat	bancària	és	del	
6,95%	i	la	Taxa	Anual	Equivalent	(TAE)	és	del	7,40%.	Per	tant,	per	al	crèdit	de	10.000€	
hauré	d’abonar	60	quotes	mensuals	 –és	 a	dir,	 l’hauré	 retornat	 al	 cap	de	5	 anys–	de	
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197,78€	cada	una.	També	hauré	de	pagar	una	comissió	d’obertura	del	0,50%,	és	a	dir,	
em	suposarà	un	cost	de	50€	més.	L’import	total	del	crèdit	serà	de	11.916,57€.	Tot	i	així,	
al	ser	un	crèdit	només	pagaré	interessos	per	la	part	que	utilitzi.	Per	tant,	les	despeses	
financeres	que	hauré	de	comptabilitzar	al	pressupost	d’explotació	seran	31,40€.	
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B. PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ 
Primer	any	 Gener	 Febrer	 Març	 Abril	 Maig	 Juny	
Ingressos	

Vendes	producte/servei	
Vendes	publicitat	
Altres	ingressos	
-	Descomptes	

	
1.180,00€	

0,00€	
0,00€	
0,00€	

	
2.070,00€	

0,00€	
0,00€	
0,00€	

	
3.950,00€	

0,00€	
0,00€	
0,00€	

	
4.840,00€	

0,00€	
0,00€	

158,00€	

	
3.060,00€	

0,00€	
0,00€	
0,00€	

	
4.640,00€	

0,00€	
0,00€	

118,00€	
TOTAL	 1.180,00€	 2.070,00€	 3.950,00€	 4.682,00€	 3.060,00€	 4.522,00€	

Despeses	
Compres	

Sous	
Seguretat	Social	

Comissions	
Lloguers	

Transports	
Subministraments	

Comunicacions	
Serveis	externs	
Amortitzacions	

Publicitat,	promocions	
Altres	despeses	

	
97,21€	

1.777,40€	
529,66€	

0,00€	
0,00€	

118,35€		
99,00€	
32,30€	
70,99€		
0,00€		

572,00€	
40,00€	

	
97,21€	

1.777,40€	
529,66€	

0,00€	
0,00€	

118,35€	
281,94€	
32,30€	
70,99€	
0,00€	
0,00€	
40,00€	

	
97,21€	

1.777,40€	
529,66€	

0,00€	
0,00€	

118,35€	
99,00€	
32,30€	
70,99€	
0,00€	
0,00€	

40,00€	

	
97,21€	

1.777,40€	
529,66€	

0,00€	
0,00€	

118,35€	
149,00€	
32,30€	
70,99€	
0,00€	
0,00€	
40,00€	

	
97,21€	

1.777,40€	
529,66€	

0,00€	
0,00€	

118,35€	
99,00€	
32,30€	
70,99€	
0,00€	
0,00€	
40,00€	

	
97,21€	

1.777,40€	
529,66€	

0,00€	
0,00€	

118,35€	
149,00€	
32,30€	
70,99€	
0,00€	
0,00€	

40,00€	
TOTAL	 3.336,91€	 2.947,85€	 2.764,91€	 2.814,91€	 2.764,91€	 2.814,91€	

Resultat	d’explotació	 	–2.156,91€		 –877,85€	 1.185,09€	 1.867,09€	 295,09€	 1.707,09€	
-Despeses	financeres	 31,40€	 31,40€	 31,40€	 31,40€	 31,40€	 31,40€	
RESULTAT	ORDINARI	

D’EXPLOTACIÓ	
–2.188,31€	 –909,25€	 1.153,69€	 1.835,69€	 263,69€	 1.675,69€	
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Primer	any	 Juliol	 Agost	 Setembre	 Octubre	 Novembre	 Desembre	 TOTAL	
Ingressos	

Vendes	producte/servei	
Vendes	publicitat	
Altres	ingressos	
-	Descomptes	

	
2.070,00€	

0,00€	
0,00€	
0,00€	

	
2.070,00€	

0,00€	
0,00€	
0,00€	

	
5.830,00€	

0,00€	
0,00€	

188,00€	

	
3.060,00€	

0,00€	
0,00€	
0,00€	

	
4.050,00€	

0,00€	
0,00€	

118,00€	

	
5.530,00€	

0,00€	
0,00€	

158,00€	

	
42.350,00€	

0,00€	
0,00€	

740,00€	
TOTAL	 2.070,00€	 2.070,00€	 5.642,00€	 3.060,00€	 3.932,00€	 5.372,00€	 41.610,00€	

Despeses	
Compres	

Sous	
Seguretat	Social	

Comissions	
Lloguers	

Transports	
Subministraments	

Comunicacions	
Serveis	externs	
Amortitzacions	

Publicitat,	promocions	
Altres	despeses	

	
97,21€	

1.777,40€	
529,66€	

0,00€	
0,00€	

118,35€		
99,00€	
32,30€	
70,99€	
0,00€	
0,00€	
40,00€	

	
97,21€	

1.777,40€	
529,66€	

0,00€	
0,00€	

118,35€		
149,00€	
32,30€	
70,99€	
0,00€	
0,00€	
40,00€	

	
97,21€	

1.777,40€	
529,66€	

0,00€	
0,00€	

118,35€	
99,00€	
32,30€	
70,99€	
0,00€	
0,00€	
40,00€	

	
97,21€	

1.777,40€	
529,66€	

0,00€	
0,00€	

118,35€	
149,00€	
32,30€	
70,99€	
0,00€	
0,00€	
40,00€	

	
97,21€	

1.777,40€	
529,66€	

0,00€	
0,00€	

118,35€	
99,00€	
32,30€	
70,99€	
0,00€	
0,00€	

40,00€	

	
97,21€	

1.777,40€	
529,66€	

0,00€	
0,00€	

118,35€	
149,00€	
32,30€	

382,48€	
436,01€	

0,00€	
40,00€	

	
1.166,52€	

21.328,80€	
6.355,92€	

0,00€	
0,00€	

1.420,20€	
1.620,94€	
387,60€	

1.163,37€	
436,01€	
572,00€	
480,00€	

TOTAL	 2.764,91€	 2.814,91€	 2.764,91€	 2.814,91€	 2.764,91€	 3.562,41€	 34.931,36€	
Resultat	d’explotació	 –694,91€	 –744,91€	 2.877,09€	 245,09€	 1.167,09€	 1.809,59€	 6.678,64€	
-Despeses	financeres	 31,40€	 31,40€	 31,40€	 31,40€	 31,40€	 31,40€	 376,80€	
RESULTAT	ORDINARI	

D’EXPLOTACIÓ	
–726,31€	 –776,31€	 2.845,69€	 213,69€	 1.135,69€	 1.778,19€	 6.301,84€	
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C. PRESSUPOST DE CAPITAL 
	

Finançament	 Inversió	
Concepte	 Import	 Concepte	 Import	

	
Recursos	propis	

	

	
500€	

Despeses:	despeses	de	
constitució	i	posada	en	

funcionament	

	
0,00€	

	
Crèdits*	

	
10.000€	

Immobilitzat	immaterial	
Patents	i	marques	

Software	informàtic	
Altres	

	
136,09€	

0,00€	
0,00€	

	
	
	

Préstecs*	

	
	
	

0,00€	

Immobilitzat	material	
Fiança	

Instal·lacions	
Maquinària	

Mobiliari	
Hardware	
Càmera	

Elements	de	transport	

	
1.800€	
0,00€	
0,00€		

2.925,42€	
5.315,95€	
458,90€	

0,00€	
Subvencions	 0,00€		 Existències	 0,00€	

Resultats	d’exercicis	
anteriors	

6.301,84€	 Altres	
	

0,00€	

	 Saldo	de	tresoreria	 6.165.48€	
TOTAL	RECURSOS	 16.801,84€	 TOTAL	INVERSIONS	+	

SALDO	INICIAL	de	
tresoreria	

16.801,84€	
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D. PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ 
Segon	any	 Gener	 Febrer	 Març	 Abril	 Maig	 Juny	
Ingressos	

Vendes	producte/servei	
Vendes	publicitat	
Altres	ingressos	
-	Descomptes	

	
12.240,00€	

0,00€	
0,00€	

394,00€	

	
8.280,00€	

0,00€	
0,00€	

236,00€	

	
15.800,00€	

0,00€	
0,00€	

434,00€	

	
19.360,00€	

0,00€	
0,00€	

552,00€	

	
12.240,00€	

0,00€	
0,00€	

276,00€	

	
18.560,00€	

0,00€	
0,00€	

434,00€	
TOTAL	 11.846,00€	 8044,00€	 15.366,00€	 18.808,00€	 11.964,00€	 18.126,00€	

Despeses	
Compres	

Sous	
Seguretat	Social	

Comissions	
Lloguers	

Transports	
Subministraments	

Comunicacions	
Serveis	externs	
Amortitzacions	

Publicitat,	promocions	
Altres	despeses	

	
97,21€	

6.294,05€	
1.875,61€		

0,00€	
600,00€	
118,35€	
99,00€	
32,30€	
70,99€	
0,00€	
0,00€	
40,00€	

	
97,21€	

6.294,05€	
1.875,61€		

0,00€	
600,00€	
118,35€	
149,00€	
32,30€	
70,99€	
0,00€	
0,00€	
40,00€	

	
97,21€	

6.294,05€	
1.875,61€		

0,00€	
600,00€	
118,35€	
99,00€	
32,30€	
70,99€	
0,00€	
0,00€	

40,00€	

	
97,21€	

6.294,05€	
1.875,61€		

0,00€	
600,00€	
118,35€	
149,00€	
32,30€	
70,99€	
0,00€	
0,00€	
40,00€	

	
97,21€	

6.294,05€	
1.875,61€		

0,00€	
600,00€	
118,35€	
99,00€	
32,30€	
70,99€	
0,00€	
0,00€	
40,00€	

	
97,21€	

6.294,05€	
1.875,61€		

0,00€	
600,00€	
118,35€	
149,00€	
32,30€	
70,99€	
0,00€	
0,00€	

40,00€	
TOTAL	 9.227,51€	 9.277,51€	 9.227,51€	 9.277,51€	 9.227,51€	 9.277,51€	

Resultat	d’explotació	 2.618,49€	 –1.233,51€	 6.138,49€	 9.530,49€	 2.736,49€	 8.848,49€	
-Despeses	financeres	 31,40€	 31,40€	 31,40€	 31,40€	 31,40€	 31,40€	
RESULTAT	ORDINARI	

D’EXPLOTACIÓ	
2.587,09€	 –1.264,91€	 6.107,09€	 9.499,09€	 2.705,09€	 8.817,09€	
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Segon	any	 Juliol	 Agost	 Setembre	 Octubre	 Novembre	 Desembre	 TOTAL	
Ingressos	

Vendes	producte/servei	
Vendes	publicitat	
Altres	ingressos	
-	Descomptes	

	
8.280,00€	

0,00€	
0,00€	
0,00€	

	
8.280,00€	

0,00€	
0,00€	

158,00€	

	
23.320,00€	

0,00€	
0,00€	

592,00€	

	
12.240,00€	

0,00€	
0,00€	

236,00€	

	
16.200,00€	

0,00€	
0,00€	

354,00€	

	
22.120,00€	

0,00€	
0,00€	

472,00€	

	
176.920,00€	

0,00€	
0,00€	

4.138,00€	
TOTAL	 8.280,00€	 8.122,00€	 22.728,00€	 12.004,00€	 15.846,00€	 21.648,00€	 172.782,00€	

Despeses	
Compres	

Sous	
Seguretat	Social	

Comissions	
Lloguers	

Transports	
Subministraments	

Comunicacions	
Serveis	externs	
Amortitzacions	

Publicitat,	promocions	
Altres	despeses	

	
97,21€	

6.294,05€	
1.875,61€		

0,00€	
600,00€	
118,35€	
99,00€	
32,30€	
70,99€	
0,00€	
0,00€	
40,00€	

	
97,21€	

6.294,05€	
1.875,61€		

0,00€	
600,00€	
118,35€	
149,00€	
32,30€	
70,99€	
0,00€	
0,00€	
40,00€	

	
97,21€	

6.294,05€	
1.875,61€		

0,00€	
600,00€	
118,35€	
99,00€	
32,30€	
70,99€	
0,00€	
0,00€	
40,00€	

	
97,21€	

6.294,05€	
1.875,61€	

0,00€	
600,00€	
118,35€	

149€	
32,30€	
70,99€	
0,00€	
0,00€	
40,00€	

	
97,21€	

6.294,05€	
1.875,61€		

0,00€	
600,00€	
118,35€	
99,00€	
32,30€	
70,99€	
0,00€	
0,00€	

40,00€	

	
97,21€	

6.294,05€	
1.875,61€		

0,00€	
600,00€	
118,35€	
149,00€	
32,30€	

382,48€	
1.562,61€	

0,00€	
340,00€	

	
1.166,52€	

75.528,60€	
22.507,32€	

0,00€	
7.200,00€	
1.420,20€	
1.488,00€	
387,60€	

1.163,37€	
1.562,61€	

0,00€	
780,00€	

TOTAL	 9.227,51€	 9.277,51€	 9.227,51€	 9.277,51€	 9.227,51€	 11.451,61€	 113.204,22€	
Resultat	d’explotació	 –947,51€	 –1.155,51	 13.500,49€	 2.726,49	 6.618,49€	 10.196,39€	 59.577,78€	
-Despeses	financeres	 31,40€	 31,40€	 31,40€	 31,40€	 31,40€	 31,40€	 376,80€	
RESULTAT	ORDINARI	

D’EXPLOTACIÓ	
–978,91€	 –1.186,91€	 13.469,09€	 2.695,09€	 6.587,09€	 10.164,99€	 59.200,98€	
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ESTRUCTURA JURÍDICA-
ECONÒMICA I TRÀMITS DE 
CONSTITUCIÓ 
 
B.Unique	 serà	 exclusivament	 propietat	 meva,	 per	 tant,	 seré	 jo	 com	 a	 empresària	
individual	o	autònoma	la	titular	d’aquesta	empresa.	Segons	les	autores	de	Gestión	de	
empresas	de	comunicación	(De	Mateo,	Bergés	i	Sabater	2009),	un	empresari	individual	
no	té	límits	de	capital	invertit,	ja	que	és	el	seu	propi	capital	personal	i	no	un	capital	social	
independent	el	que	constitueix	l’empresa.	
	
Per	tant,	tindré	una	responsabilitat	personal	i	il·limitada	davant	de	tercers.	Això	implica	
que	si	l’agència	té	algun	tipus	de	deute,	jo	com	a	titular	hauré	de	respondre	amb	tots	els	
meus	béns,	no	només	amb	els	de	l’empresa.	
	
Com	a	empresària	individual	no	és	necessari	que	inscrigui	B.Unique	al	Registre	Mercantil	
ni	al	Registre	de	Propietat	 Intel·lectual	–tot	 i	que	aquest	últim	si	que	veig	convenient	
sol·licitar-lo–però	si	són	necessaris	altres	tràmits	per	a	posar-la	en	marxa.	
	
El	més	senzill	és	crear	la	meva	empresa	per	internet.	Això	es	pot	fer	mitjançant	el	Portal	
de	l’Autònom	que	es	pot	trobar	a	la	pàgina	web	de	CIRCE	(Centro	de	Información	y	Red	
de	 Creación	 de	 Empresas),	 pàgina	 gestionada	 pel	 Ministeri	 d’Economia,	 Indústria	 i	
Competitivitat.	Així	doncs,	hauré	d’omplir	el	DUE	(Document	Únic	Electrònic),	el	qual	
engloba	els	formularis	necessaris	per	la	creació	de	l’empresa.	Un	cop	enviat,	el	Sistema	
de	Tramitació	Telemàtica	(STT)	dirigeix	directament	el	document	a	tots	els	organismes	i	
administracions	corresponents.	El	DUE	inclou	els	tràmits	en	la	Seguretat	Social	 i	en	la	
Comunicació	de	l’inici	d’activitat	a	l’Agència	Tributària.	Aquest	procés	no	té,	en	principi,	
cap	cost.	
	
Tot	 i	que	s’ha	de	 tramitar	de	 forma	complementària,	 també	sol·licitaré	 la	 reserva	de	
Marca	o	Nom	Comercial	a	l’Oficina	Espanyola	de	Patents	i	Marques,	per	tal	d’evitar	que	
terceres	persones	puguin	utilitzar	la	marca	B.Unique.	Això	té	un	preu	de	122,89€,	segons	
el	document	Signos	distintivos.	Tasas	2017	elaborat	per	la	Oficina	Espanyola	de	Patents	
i	Marques.	 Aquest	 document	 s’adjunta	 a	 l’Annex	 del	 treball.	 També	 s’han	 de	 pagar	
13,20€	per	la	tramitació	de	l’expedient	de	sol·licitud.	El	registre	de	B.Unique,	per	tant,	
tindrà	un	preu	de	136,09€.	
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En	el	moment	que	contracti	a	més	treballadors	m’hauré	d’inscriure	com	a	empresària	a	
la	Tresoreria	General	de	la	Seguretat	Social	(TGSS),	tal	com	diu	el	Portal	de	l’Autònom.	
Una	vegada	inscrita,	se	m’assignarà	el	Codi	de	Compte	de	Cotització	Principal	(CCC),	per	
identificar	 i	 controlar	 les	 meves	 obligacions	 al	 Règim	 Especial	 de	 Treballadors	 per	
Compte	Propi	o	Autònoms	(RETA).	A	més,	també	hauré	de	sol·licitar	el	Codi	de	Compte	
de	 Cotització	 de	 cada	 província	 a	 les	 que	 treballi,	 per	 tant,	 l’hauré	 de	 sol·licitar	 a	
Barcelona,	Tarragona,	Lleida	i	Girona.	
	
Per	últim,	he	de	tenir	en	compte	dues	llicències	pel	moment	en	el	que	em	traslladi	a	la	
oficina	del	carrer	Londres	de	Barcelona.	Per	tal	de	poder-hi	treballar,	hauré	de	tramitar	
la	Llicència	d’Activitats	i	instal·lacions	i	obres,	per	tal	de	que	l’ajuntament	aprovi	el	local	
on	hi	haurà	l’activitat	comercial,	i	la	Llicència	d’activitats,	que	haurà	d’autoritzar	l’ús	de	
la	oficina.	
	
Tot	 i	que	hauré	de	fer	aquests	tràmits	per	tal	de	B.Unique	pugui	arrencar,	 l’únic	que	
hauré	de	pagar	seran	els	136,09€	de	la	reserva	de	Marca	o	Nom	Comercial.	
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CONCLUSIONS 
 
Després	 de	 realitzar	 l’estudi	 del	mercat	 en	 el	 qual	 s’introduiria	 l’agència,	 establir	 els	
serveis	que	oferiria	i	la	seva	política	de	preu,	calcular	tots	els	costos	que	em	suposarien	
la	 seva	 posada	 en	 funcionament	 i	 la	 seva	 activitat	 diària	 i	 fer	 un	 pla	 financer	 per	
comprovar	si	resultava	o	no	viable,	he	arribat	a	un	seguit	de	conclusions.	
	
L’objectiu	d’aquest	pla	empresarial	era	crear	una	agència	de	comunicació	especialitzada	
en	 el	 sector	 de	 la	moda.	 Aquesta	 agència	 havia	 d’oferir	 plans	 de	 comunicació	 a	 les	
botigues	i	empreses	de	roba,	calçat	i	complements	–especialment	a	les	petites	i	mitjanes	
empreses–	per	tal	que	aquestes	augmentessin	les	seves	vendes	i	la	seva	visibilitat.		
	
El	 creixement	de	 la	demanda	 interna	en	 tots	els	mercats	 tèxtils	 –vestuari,	 llar	 i	 usos	
tècnics	 o	 industrials–	 va	 afavorir	 una	 lleugera	 recuperació	 en	 el	 sector	 tèxtil	 i	 de	 la	
confecció	 en	 l’últim	any,	motiu	 pel	 qual	 crec	 que	 és	 un	 gran	moment	per	 crear	 una	
agència	especialitzada	en	aquest	sector.	A	aquesta	època	de	recuperació	econòmica	se	
li	suma	l’auge	de	les	noves	tecnologies,	una	eina	avui	imprescindible	per	les	empreses	
per	ser	conegudes	i	augmentar	les	vendes.	La	necessitat	de	les	botigues	d’introduir-se	
en	aquest	món	digital	i	de	saber-lo	gestionar	ofereix	a	una	agència	de	comunicació	com	
la	meva	una	gran	oportunitat.	
	
També	és	important	destacar	que	les	noves	tècniques	publicitàries	d’èxit,	que	exigeixen	
ser	el	més	original	possible	per	destacar	entre	la	multitud	i	inclouen	el	contacte	amb	les	
noves	persones	de	referència	per	al	gran	públic,	els	influencers,	també	són	elements	que	
afavoreixen	a	una	agència	de	comunicació	per	la	dificultat	de	les	empreses	i	botigues	de	
fer-ho	elles	mateixes.	
	
Per	aquests	motius,	crec	que	és	un	bon	moment	per	crear	B.Unique,	una	agència	de	
comunicació	que	pot	arribar	a	una	gran	part	del	sector	gràcies	a	la	diversitat	de	serveis	
que	ofereix.	
	
Després	de	la	realització	del	pla	empresarial,	a	més,	crec	que	B.Unique	és	viable,	ja	que,	
segons	el	pressupost	d’explotació,	obtindré	beneficis	tant	al	final	del	primer	any	–el	qual	
finalitzarà	 amb	 6.301,84€–	 com	 al	 final	 del	 segon	 any	 –en	 el	 qual	 aconseguiré	
59.200,98€–.	 La	 poca	 inversió	 que	 requereix	 l’agència	 a	 l’inici	 de	 la	 seva	 posada	 en	
funcionament	és,	també,	un	gran	al·licient.	
	
En	general,	l’execució	del	pla	empresarial	m’ha	sigut	molt	útil	per	conèixer	què	s’ofereix	
actualment	al	mercat	 i	què	hi	falta,	és	a	dir,	per	tenir	constància	de	les	debilitats,	 les	
amenaces,	les	fortaleses	i	les	oportunitats	de	l’agència.	També	m’ha	servit	per	prendre	
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les	millors	 decisions	 possibles	 sobre	 tots	 els	 aspectes	 que	 envolten	 la	 creació	 d’una	
agència	de	comunicació.	
	
Tot	i	que	hi	ha	molts	aspectes	que	fan	viable	l’agència,	també	hi	ha	grans	dificultats.	La	
principal	dificultat	és	que	les	agències	funcionen,	sobretot,	gràcies	a	la	confiança	dels	
clients	i	B.Unique	encara	no	en	tindrà	perquè	és	una	agència	de	nova	creació.	Per	això,	
a	 l’inici	 serà	molt	 important	 donar-me	a	 conèixer	 i	 treballar	molt	 per	 guanyar-me	 la	
confiança	dels	clients.	
	
Un	altre	obstacle	per	B.Unique	és	que	ja	hi	ha	moltes	agències	de	comunicació,	però	
sobretot,	que	n’hi	ha	algunes	molt	fortes	que	concentren	la	major	part	del	mercat.	Per	
això,	hauria	de	centrar-me	en	petites	i	mitjanes	empreses	que	tenen	pressupostos	més	
limitats	i,	per	tant,	no	es	poden	permetre	fer	front	als	preus	de	les	grans	agències.	
	
Per	últim,	voldria	esmentar	la	motivació	que	m’ha	portat	a	fer	aquest	Treball	Final	de	
Grau	(TFG).	La	meva	intenció	era	fer	un	treball	més	centrat	en	el	periodisme,	analitzant	
algun	aspecte	de	la	professió,	però	per	diverses	raons	vaig	haver	de	realitzar	un	projecte	
empresarial.	Així	doncs,	tot	i	no	ser	el	meu	objectiu,	vaig	fer	el	pla	empresarial	que	més	
s’adaptava	als	meus	gustos	i	al	camp	del	periodisme	al	qual	em	vull	dedicar.	
	
Una	de	les	meves	passions	és	la	moda.	Tenia	clar	que	el	projecte	que	creés	havia	d’estar	
relacionat	amb	la	moda.	Com	que	el	meu	objectiu	és	treballar	en	una	revista	d’aquest	
àmbit,	com	per	exemple	la	Vogue,	la	meva	idea	inicial	va	ser	crear	una	revista	de	moda.	
Però	vaig	descartar	aquesta	idea	perquè,	econòmicament,	em	resultava	inviable,	ja	que	
una	revista	impresa	té	grans	despeses	a	les	quals	no	podria	fer	front	a	l’hora	d’iniciar	el	
projecte	 jo	 sola.	 Per	 això,	 vaig	 decidir	 que	 era	 molt	 més	 viable	 fer	 una	 agència	 de	
comunicació	especialitzada	en	aquest	sector.	D’aquesta	manera,	podria	treballar	en	el	
camp	de	 la	moda	mà	a	mà	amb	 les	botigues	 i	 empreses	 i,	 alhora,	 estar	 en	 contacte	
permanent	amb	les	revistes	del	sector.	Tot	això	mentre	porto	a	terme	un	projecte	que,	
com	queda	demostrat	amb	aquest	treball,	té	projecció	de	futur.	
	
Crec	que	la	realització	d’aquest	TFG	m’ha	aportat	molt	tant	a	nivell	personal,	ja	que	he	
conegut	molt	més	el	sector	de	la	moda,	com	a	nivell	professional,	ja	que	si	ho	desitgés,	
ja	podria	obrir	la	meva	pròpia	agència	de	comunicació,	ja	que	tota	la	feina	prèvia	ja	esta	
feta.	A	més,	he	après	moltíssim	a	nivell	empresarial.	Tot	i	així,	també	m’he	trobat	amb	
moltes	dificultats,	ja	que	el	món	empresarial	no	és	el	meu	fort	i,	per	tant,	he	hagut	de	
dedicar	moltes	 hores	 per	 preparar	 bé	 aquest	 treball.	 No	 obstant,	 estic	 orgullosa	 del	
resultat	 i	 considero	 que	 el	 més	 important	 que	 m’enduc	 d’aquest	 treball	 és	
l’aprenentatge.	
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ENTREVISTA A PIAZZA COMUNICACIÓN  
	
Nosotros	somos	una	agencia	especializada	en	
moda	 y	 belleza,	 lo	 que	 pasa	 es	 que,	 al	 final,	
acaba	siendo	el	mundo	lifestyle,	que	es	poner	
de	 moda	 o	 promocionar	 un	 servicio	 o	 un	
producto	 o	 ambas	 cosas	 a	 la	 vez.	 Dentro	 de	
esto,	el	abanico	se	amplía	también	a	temas	de	
gastronomía,	 restauración,	 incluso	 llevamos	
una	 cerveza	 que	 se	 llama	 Brutus,	 llevamos	
champagne	Dom	Perignon…	Es	decir,	si	que	es	
verdad	que	te	especializas	en	belleza	y	moda	
pero	es	un	poco	en	el	mundo	lifestyle	en	el	que	
te	acabas	especializando.		
	
En	 el	 caso	 de	 Piazza	 Comunicación	 tenemos	
sede	 en	 Barcelona	 y	 en	Madrid.	 La	 sede	 de	
Madrid	es	mucho	más	grande	porque,	al	final,	
todos	 los	 medios	 de	 comunicación	 de	 moda	 y	 belleza,	 el	 mundo	 social	 y	 las	
presentaciones	se	hacen	en	Madrid.	Es	verdad	que	hace	seis	o	siete	años	se	hacía	en	
Barcelona	también,	pero	con	la	crisis	y	la	reducción	de	presupuestos	si	los	clientes	tienen	
que	elegir	se	hace	en	Madrid.	Por	eso,	la	estructura	de	gente	y	de	trabajadores	es	mucho	
más	 grande	 allí.	 Incluso	 en	 la	 oficina	 de	Madrid	 es	 donde	 tenemos	 el	 showroom,	 es	
donde	se	hace	toda	la	actividad	de	selección	de	prendas	para	producciones	de	moda,	
sesiones	de	fotos,	es	donde	viven	los	managers,	las	celebrities,	los	vips…	y	si	de	repente	
tienen	que	ir	a	una	alfombra	roja	o	una	premiere	o	lo	que	sea	pues	se	le	pueden	ceder	
joyas	 de	 Swarovski	 o	 lo	 que	 sea.	 Madrid	 es	 mucho	más	 activo	 en	 este	 sentido.	 En	
Barcelona,	 en	 el	 caso	 de	 Piazza,	 se	 trabaja	 mucho	 más	 la	 estrategia.	 La	 gente	 de	
Barcelona	 viaja	mucho	más	a	Madrid	que	 los	 compañeros	de	Madrid	 a	Barcelona.	A	
veces	vez	coges	un	AVE,	vas	a	una	reunión	y	vuelves.	O	te	quedas	a	dormir	y	haces	un	
evento	o	lo	que	sea	y	te	vuelves.	Eso	un	poco	a	funcionamiento	de	despacho.	
	
A	nivel	de	funcionamiento	de	equipos,	lógicamente	todas	las	agencias	se	han	tenido	que	
actualizar	y	modernizar	en	el	campo	digital,	porque	sino	te	mueres.	Ya	no	vale	la	prensa	
tradicional	y	el	print,	también	está	muy	bien	valorado,	pero	es	como	un	más	a	más.	Esto	
es	una	comunicación	mucho	más	de	imagen,	porque	está	muy	bien	salir	en	un	Vogue,	
en	un	Elle	o	en	cualquier	revista	femenina	top,	pero	al	final	las	marcas	son	empresas,	las	
empresas	lo	que	quieren	es	vender	y	donde	se	vende	es	online.	Tienes	que	estar	online,	
ya	sea	en	medios	digitales,	en	redes	sociales,	a	través	de	concursos	con	influencers,	con	
blogueros,	con	instagramers,	canales	de	Youtube…	bueno,	un	poco	todo	el	medio	online.	
La	estrategia	gira	mucho	a	nivel	de	hacer	acciones	online,	porque,	además,	cada	vez	más	

Figura	5.	Ariadna	Hosta.	Extret	de	la	pàgina	
web	 de	 Piazza	 Comunicación.	 Copyright	
Piazza	Comunicación.	
 



 

 76 

el	 canal	 de	 ventas	 de	 las	marcas	 es	 el	e-commerce,	 es	online.	 Sobretodo	 las	 nuevas	
marcas,	 que	 nacen	 montando	 una	 web	 y	 vendiendo	 por	 ahí.	 Mucha	 estrategia	 de	
comunicación	ahora	es	dirigida	a	generar	tráfico	al	punto	de	venta,	que	en	este	caso	es	
online.	En	muchas	ocasiones	no	hay	tiendas	físicas	o	a	lo	mejor	si	tienen	algo,	en	4	o	5	
puntos	multimarca.	Pero	bueno,	tantas	no	abren	un	punto	de	venta	físico	propio.	Cada	
vez	la	estrategia	es	mucho	más	online,	online,	online.	Y	muchas	redes	sociales	también	
que	implican	toda	la	planificación	de	contenidos,	el	ejecutarla,	el	contestar	comentarios,	
previamente	enseñar	al	cliente	el	tipo	de	fotos	que	podríamos	poner,	el	texto,	para	que	
él	lo	apruebe…	Hay	una	planificación	previa	muy	bestia	para	que	vaya	todo	coordinado	
también	con	los	valores	de	marca	y	con	lo	que	la	marca	quiere	ir	transmitiendo	en	cada	
post	o	en	cada	foto	que	sube.	
	
Y	 luego	 también	 se	 trabaja	 toda	 la	 parte	 print,	 que	 es	 toda	 la	 parte	 de	 medios	 de	
comunicación	 tradicionales,	 es	 decir,	 diarios	 de	 información	 general,	 suplementos,	
dominicales,	el	Magazine	de	La	Vanguardia,	Yo	dona,	el	S	moda…	Está	muy	bien	salir	
online,	porque	tienen	que	estar,	pero	a	la	marca	al	final	le	encanta	verse	en	un	bazar	de	
moda	o	en	 la	sección	de	emprendedoras	de	Yo	dona	en	una	entrevista	a	 la	directora	
general	de	las	marcas.	Pero	ya	es	un	trabajo	más	a	largo	plazo,	no	es	tan	inmediato	como	
el	online	que	es	todo	ya,	ya,	ya	y	has	de	salir	ya,	sino	que	es	más	ir	trabajándotelo.	Es	
más	relaciones	públicas	con	los	medios	de	comunicación	para	conseguir	esos	clipping	en	
offline.	Que	también	les	gusta	porque,	además,	luego	ellos	lo	pueden	enseñar	también	
a	sus	vendedores,	a	sus	clientes…	es	como	más	de	imagen.	Están	orgullosos	de	salir	en	
La	Vanguardia,	está	guay,	les	sigue	gustando,	pero	eso	ya	no	es	suficiente	y	hace	10	años	
sí	que	era	suficiente.	Un	poco	el	cambio	que	ha	habido,	tanto	a	nivel	de	eventos	que	se	
hacen	en	Madrid,	si	es	que	se	hacen,	porque	ya	te	digo	que	son	mucho	más	reducidos	
como	a	nivel	de	lo	que	el	cliente	busca,	que	al	final	es	vender	y	hacer	dinero,	es	una	
empresa.	Y	eso	es	online	ahora.	
	
¿Qué	tipo	de	profesionales	trabaja	con	ustedes?		
	
Yo	soy	periodista,	por	ejemplo.	Hay	periodistas,	hay	gente	que	viene	de	audiovisuales,	
hay	gente	que	se	ha	hecho	bastante	a	sí	misma	porque	lleva	todo	el	tema	de	producción	
y	al	final	es	un	poco	autodidacta,	te	vas	haciendo	tus	contactos.	Al	final,	en	esta	agencia	
lo	que	hay	es	un	equipo	de	unas	20	personas	entre	Madrid	y	Barcelona.		
	
Hay	 desde	 juniors	 que	 acaban	 de	 salir	 y	 que	 te	 aportan	 ese	 punto	 de	 frescura,	 de	
juventud,	de	que	manejan	súper	bien	las	redes	sociales	y	tal,	que	seguramente	están	
estudiando	 periodismo	 o	 publicidad.	 Mucho	 periodista	 y	 publicista.	 Luego	 hay	 un	
departamento	 de	 producción	 para	 todo	 el	 tema	 de	 eventos:	 contratación	 de	
proveedores…	 desde	 dar	 la	 idea	 creativa	 y	 presentarla	 a	 ejecutarla,	 a	 hacer	 la	
producción,	a	producir	el	photocall,	a	que	te	venga	el	fotógrafo,	el	del	vídeo,	el	catering…	
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todos	los	elementos	que	forman	parte	de	un	evento.	Y	a	parte	se	involucra	aquí	gente	
de	cuentas	que	llevan	más	la	convocatoria	de	prensa	social:	que	vengan	las	teles,	que	
vengan	fotógrafos	de	agencia…	O	sea	la	parte	de	comunicación	de	convocatoria	lo	lleva	
un	equipo	cuando	hay	un	evento,	otra	parte	de	producción	lo	llevan	dos	o	tres	personas	
diferentes	y	 luego	de	 la	mano	está	 la	parte	digital	porque	 la	noche	del	evento	se	va	
posteando,	en	directo	vas	haciendo	por	redes	sociales.		
	
Básicamente	es	digital,	seniors	que	llevan	cuentas,	es	decir,	directores	de	comunicación	
que	 llevan	 cuentas,	 como	 un	 director	 interno	 de	 la	 empresa,	 pero	 al	 final	 diriges	 la	
comunicación	de	esa	marca,	y	producción.	Esos	son	los	tres	pilares.	Dentro	de	digital	ya	
hay	 personas	 seniors	 que	 llevan	 también	 la	 estrategia	 digital	 a	 parte	 de	 que	 hayan	
juniors	o	becarios.		
	
¿Con	cuantos	clientes	trabajan	actualmente?	
	
No	te	sabría	decir,	pero	30-35	quizás.	Es	que	varía	día	a	día	porque	entra	uno,	sale	otro,	
de	repente	entran	proyectos	puntuales…	La	agencia	se	mantiene	por	clientes	fijos	que	
pagan	 un	 fee	 mensual,	 que	 es	 un	 trabajo	 del	 día	 a	 día,	 tienes	 un	 equipo	 que	 está	
trabajando	para	ti,	dos	o	tres	personas,	y	luego	hay	cosas	puntuales	que	van	saliendo.	
Eventos	puntuales	de	inauguraciones	de	tiendas,	de	restaurantes	y	tal,	o	proyectos	de	
unos	seis	meses,	que	normalmente	suelen	ser	restaurantes	que	abren	y	lo	que	quieren	
es	ponerse	de	moda.	Eso	te	lleva	unos	seis	meses	de	trabajo.	Porque	el	restaurante	una	
vez	 ya	 lo	 pones	 de	 moda	 y	 ya	 has	 hecho	 algún	 evento,	 tampoco	 hay	 mucho	 más	
contenido.	Si	tiene	poco	nombre	puedes	enfocar	un	poco	por	ahí	la	comunicación.		
	
A	nivel	de	críticos	gastronómicos	 sería	como	otro	sector	de	medios	o	de	prensa	que	
podrías	tocar,	a	nivel	más	lifestyle	como	para	ponerlo	de	moda,	pero	llega	un	momento	
que	ya	está.	Si	no	hay	un	stiling	a	lo	bestia	en	el	restaurante	o	hay	de	repente	un	cambio	
de	carta,	como	que	Nando	Jubany	que	asesoea	la	carta…	También	necesitas	novedades	
y	contenido	para	publicitar	y	el	restaurante	con	seis	meses	ya	hace.	
	
Hay	los	clientes	fijos,	los	proyectos	de	seis	meses	como	pueden	ser	los	restaurantes	y	
cosas	puntuales.	
	
¿Qué	proceso	siguen	desde	que	un	cliente	contacta	con	ustedes	hasta	que	acaba	su	
trabajo	en	una	empresa	de	moda?	
	
Normalmente	se	mantiene	una	primera	reunión	donde	te	“brifean”,	te	cuentan	lo	que	
necesitan	o	donde	ven	que	ellos	están	fallando,	en	comunicación	o	en	ventas,	porque	
hay	muchos	problemas	de	ventas	pero	que	al	final	es	porque	no	son	visibles	y	entonces	
hay	 un	 problema	 de	 comunicación	 detrás.	 Pues	 te	 “brifean”,	 pasas	 una	 primera	
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propuesta	que	o	bien	la	presentas	oralmente	o	bien	la	envías	por	email,	esto	depende	
del	caso,	y	a	partir	de	ahí	 la	vas	como	ajustando	en	cuanto	a	todo,	a	contenido	de	la	
propuesta	que	 tu	has	ofertado	y	en	cuanto	a	 fee	o	a	honorarios	que	has	pasado.	Se	
trabaja	muy	mano	a	mano	con	los	clientes,	y	más	agencias	que	no	son	tan	enormes	como	
la	nuestra,	que	al	final	uno	de	nuestros	fuertes	es	que	personalizas	mucho,	que	vas	muy	
de	la	mano,	no	eres	un	número	más	como	puedes	ser	en	Lewis	o	en	agencias	enormes.	
Con	un	número	más	me	refiero	a	que	caes	en	aquel	equipo	y	ahí	te	quedas.	Y	entonces,	
bueno,	lo	vas	ajustando	y	ya	está,	ya	empiezas	a	trabajar.	Porque	al	final	hay	un	plan	de	
acción,	primero	presentas	la	propuesta,	cuando	ya	te	la	han	aprobado	ya	hay	un	plan	de	
acción	y	ya	calendarizas	un	poco	todo	lo	que	has	expuesto	para	que	todos	tengamos	
claro	lo	que	hay	que	hacer	y	ya	empiezas	a	ejecutar.	Así	salen	oportunidades	de	sinergias	
que	también	se	crean	entre	los	clientes.	Una	cosa	que	a	lo	mejor	no	ha	servido	para	uno	
y	que	te	han	presentado	pero	resulta	que	para	tu	cliente	si	puede	servir.	Yo	tengo	una	
compañera	que	dice	te	lo	paso	porque	le	encaja.	Luego	también,	sobre	la	marcha,	van	
surgiendo	muchas	oportunidades	de	comunicación.	
	
Y	luego	en	estos	planes	de	comunicación,	a	parte	de	producción	digital	y	lo	que	sería	
más	dirección	de	comunicación,	hay	un	pequeño	equipo	que	se	dedica	a	lo	que	es	planes	
de	medios.	A	planificación	de	publicidad	pagada,	que	también	se	adapta.	Al	final	es	todo	
un	 plan.	 Puede	 ser	 un	 plan	 de	 comunicación	 solo	 como	 tal	 o	 si	 hay	 también	 un	
presupuesto	 que	 quieren	 invertir	 en	 medios	 se	 hace	 un	 mix	 entre	 un	 plan	 de	
comunicación	y	de	medios.	Entonces	hay	parte	de	publicidad	pagada	y	parte	de	agencia.	
Al	 final	 es	un	 trabajo	de	 relaciones	públicas	 y	de	 salir	 en	 la	parte	 redaccional	de	 los	
medios.	A	 las	agencias	nos	ayuda	mucho	que	haya	inversión	publicitaria,	entonces	tu	
marca	 se	 convierte	 en	 anunciante	 y	 al	 final	 los	 medios	 comen	 del	 anunciante.	 Se	
mantienen	de	 los	anuncios.	Entonces	 tienes	mucha	más	 fuerza.	Haces	una	 llamada	y	
dices	“oye,	por	favor,	sácame	esto”.	Porque	además,	repito,	se	invierte.	Y	ya	se	lo	miran	
con	otros	ojos.	O	sea	que	nos	facilita	el	trabajo,	claro,	si	hay	inversión	en	medios.	
	
¿Cuanto	tiempo	dura,	habitualmente,	este	proceso?	
	
Es	rapidito	eh,	en	una	semana	o	10	días	está	en	marcha	esto.	Sí,	sí,	esto	es	rapidito.	
	
¿Le	presentáis	el	proyecto	al	cliente,	lo	lleváis	a	cabo	y	finaliza	aquí	vuestra	relación	o	
le	vais	actualizando	los	contenidos?	
	
Depende.	Puede	ocurrir	que	sí	finalice	y	haya	una	presentación	de	resultados	o	que	haya	
una	segunda	fase	de	comunicación.	Si	ya	se	han	cumplido	objetivos	pues	estupendo,	
hasta	 aquí	 y	 ya	 no	 nos	 vemos	más	 o	 se	 sigue.	 Aquí	 hay	 un	 contrato	 de	 por	medio	
también,	con	la	marca.	Entre	marca	y	agencia	hay	un	contrato.		
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¿Como	establecen	las	políticas	de	precio?	
	
Depende	del	volumen	de	trabajo	que	se	contrate,	del	personal	que	se	vaya	a	poner	a	
disposición	de	la	marca	y	un	poco	del	feeling	que	tu	puedas	tener	del	tipo	de	marca	que	
es.	 No	 es	 lo	mismo	 estar	 hablando	 de	 un	 Swarovski	 que	 es	 un	 gigante,	 son	 30.000	
empleados	a	nivel	mundial,	que	sabes	que	puedes	pedirle	un	poco	más.	Luego	hay	la	
picardía	de	decir	es	una	marca	que	acaba	de	empezar	pero	bueno	nos	interesa	porque	
también	le	vemos	futuro	y	queremos	empezar	con	ellos.	Se	establece	un	poco	por	eso,	
por	el	volumen	de	trabajo,	por	la	gente	que	vaya	a	haber	involucrada,	porque	al	final	a	
la	 gente	 hay	 que	 pagarles	 unas	 nóminas,	 y	 un	 poco	 por	 la	 picardía	 de	 qué	 tipo	 de	
empresa	tienes	delante.	
	
Aproximadamente,	¿cuánto	puede	costar	un	plan	de	comunicación?	
	
Es	 complicado	 que	 te	 lo	 responda,	 ja	 ja	 ja.	 Es	 la	 pregunta	 que	 quiere	 saber	 todo	 el	
mundo.	 Es	 complicado	porque	 tenemos	de	4.000-5.000€	al	mes	 y	de	1.000€	al	mes.	
Depende	de	si	llevan	redes	sociales,	si	también	se	va	a	medios	digitales.	Va	un	poco	por	
ahí.	Menos	de	1.000-1.500€	no	y	no	suele	ser	más	de	4.500€	más	o	menos,	los	gordos	
gordos,	las	empresas	ya	internacionales.	
	
¿Se	hacen	promociones	en	 los	precios	de	 los	 servicios	por	 alguna	 razón,	 como	por	
ejemplo,	por	la	antigüedad	del	cliente?	
	
No.	Más	que	descuentos,	lo	que	puedes	empezar	es	con	un	fee	menor	el	primer	año,	
que	eso	se	establece	en	el	contrato,	de	cara	a	que	si	todo	sigue	adelante	y	tal,	pues	al	
cabo	de	un	año,	en	vez	de	1.500€,	me	lo	invento,	subirá	a	2.000€	si	los	resultados	han	
sido	los	óptimos,	el	cliente	está	contento,	seguimos	trabajando	juntos…	se	establece	de	
menos	 a	más.	 Es	 un	 poco	 la	 política	 de	 la	marca	 crece,	 nosotros	 crecemos	 contigo,	
crecemos	 todos.	Si	a	 ti	 te	van	bien	 las	cosas,	 lógicamente	 tiene	que	 repercutir	en	 tu	
agencia	que	también	te	está	llevando	todos	los	temas	de	comunicación.	Es	un	poco	eso,	
creces	tu,	crezco	yo.		
	
¿Como	distribuyen	sus	servicios	a	sus	clientes?	Qué	herramientas	utilizan?	
	
Hay	clientes	que	entran	directamente	porque	nos	envían	un	email	a	través	de	la	web.	
Mucho	de	“contacteo”	también,	de	recomendación,	como	siempre.	Al	final	el	network	
es	lo	que	mejor	funciona.	Un	cliente	que	su	amigo	está	buscando	agencia	y	le	habla	de	
nosotros.	O	te	llaman	directamente	o	te	envían	un	email	o	lo	que	sea.	Por	redes	sociales	
entra	alguna	cosita	pero	no	es	 lo	que	más.	Y	 luego	 también	hay	 trabajo	activo	de	 la	
agencia	 de	búsqueda	de	 clientes	 y	 de	oportunidades.	Al	 final	 también	 te	 enteras	de	
muchas	cosas	por	la	prensa,	nosotros	por	mánagers	de	famosos…	Al	final,	no	dejas	de	
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estar	estableciendo	relaciones	personales	con	gente	y	claro,	van	pasando	los	años	y	son	
personas,	y	al	final	tienes	una	relación	de	medio	amistad	con	mucha	gente.	Un	periodista	
también	te	puede	recomendar	también.		
	
¿Vosotros	 vais	 a	 contactar	 con	 un	 posible	 cliente	 y	 le	 ofrecéis	 un	 plan	 de	
comunicación?	
	
Sí,	y	tanto.	Se	hace	mucho	activamente.	Pero	sobretodo	es	eso,	 ir	a	puerta	fría	ya	es	
complicado,	si	vas	tienes	que	ir	ya	habiendo	analizado	un	poco	esa	marca	y	habiendo	
detectado	posibles	mejoras	en	cuanto	a	comunicación	y	ya	un	poco	ofreciéndole,	en	
plan	“somos	Piazza	y	hemos	visto	esto”.	Que	a	lo	mejor	nos	equivocamos,	pero	bueno,	
hay	que	ir		proponiendo	ya	soluciones	de	comunicación	concretas.	El	cliente	piensa	“esta	
agencia	se	lo	ha	mirado,	nos	ha	estudiado	un	poquito”	y	ya	ven	que	hay	un	interés	
	
¿De	qué	manera	se	dan	a	conocer?		
	
Se	hace	alguna	cosa,	se	hace	un	poco	de	comunicación	o	de	branding,	en	este	caso	de	
la	agencia,	en	medios	de	marketing	y	comunicación,	en	medios	online,	como	puede	ser	
un	 Marketing	 News,	 un	 Puro	 Marketing,	 luego	 hay	 otra	 web	 que	 se	 llama	 Piar	
Comunicación.	Ahí	está	bien	estar,	porque	las	marcas	también	entran	y	buscan	y	puede	
haber	un	ranquing	de	las	10	mejores	agencias	de	lifestyle	en	Barcelona.	Es	conveniente	
estar	en	esos	ranquings	y	en	esos	sitios	porque	tienes	más	posibilidades	que	te	toquen,	
claro.	Mucho	generar	entrevistas	también	a	la	directora…	Se	van	haciendo	cositas,	claro.		
	
Nosotros	también	nos	tenemos	que	comunicar	y	hacernos	visibles	para	las	marcas.	Para	
que	al	menos	nos	tanteen,	que	nos	tengan	en	cuenta.	Al	final,	nosotros	también	somos	
una	marca	y	también	necesitamos	ser	visibles.	Incluso	hay	otras	formas	a	parte	de	estar	
en	estas	plataformas	digitales	de	marketing	y	branding.	Nosotros	también	nos	metemos	
mucho	en	lo	que	son	producciones	de	editoriales	de	moda.	La	típica	editorial	de	moda	
que	sale	la	modelo,	la	famosa,	que	te	especifica	todo	lo	que	lleva:	zapatos	de	Mustang,	
pulsera	de	Swarovski	y	tal.	Si	te	fijas,	incluso	en	el	Hola	también,	que	el	Hola	es	como	el	
medio	por	excelencia	a	nivel	social,	las	editoriales	de	moda,	al	final	de	todo,	lo	que	se	
llaman	los	créditos,	ahí	muchas	veces	sale	Piazza	Comunicación.	Claro,	eso	también	a	
nosotros	 nos	 va	muy	 bien,	 que	 te	mencionen	 en	 los	 créditos	 como	 que	 has	 estado	
involucrado	en	la	producción,	porque	luego	llevamos	todo	el	tema	también	dentro	de	
las	estrategias	de	comunicación.		
	
Se	da	muchas	veces	el	caso	de	que	tengas	que	aconsejar	que	tengan	una	 imagen	de	
marca,	una	embajadora	o	un	embajador	o	 lo	que	sea,	y	 toda	esta	búsqueda	de	este	
personaje	que	cuadre	en	cuanto	a	presupuesto	pero	también	que	cuadre	con	los	valores	
de	marca.	Al	final,	el	personaje	es	el	que	va	a	dar	la	cara,	el	que	va	a	transmitir	un	poco	
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la	 filosofía	de	 la	marca.	Entonces	es	esta	búsqueda,	 la	negociación	con	el	personaje,	
haces	un	poco	de	mediador	entre	la	marca	y	el	personaje	hasta	que	se	cierra	un	contrato	
y	en	ese	contrato	se	establece	lo	que	sea,	solo	ir	a	un	evento	o	ir	a	un	evento	y	también	
hacer	la	campaña	de	fotos	y	hacer	dos	editoriales	de	moda	al	año	y	cuatro	Instagrams,	
por	decirte	algo.	Todo	eso	también	forma	parte	del	plan	de	comunicación,	todo	el	tema	
de	las	celebrities.		
	
¿Tienen	o	han	tenido	algún	tipo	de	subvención	o	ayuda	por	parte	de	la	Generalitat?	
	
No,	nada.	Es	una	empresa	privada	y	no	hay	subvención.	
	
¿Consideran	que,	actualmente,	hay	un	gran	número	de	agencias	de	comunicación	que	
les	suponga	una	competencia	directa?	
	
Sí	que	hay	porque	es	relativamente	fácil	montar	una	agencia	de	comunicación,	pero	no	
competencia	directa	porque,	al	final,	nuestra	fortaleza	también	está	en	la	trayectoria	y	
los	años	que	llevamos.	Y	en	los	clientes	que	confían	en	nosotros.	Y	eso,	claro,	ya	nos	
posiciona	en	otro	nivel	diferente	de	alguien	que	está	empezando.	
	
¿Para	una	agencia	que	se	acaba	de	crear	y	pretende	introducirse	en	el	mercado	como	
la	que	estoy	creando	para	mi	TFG,	¿qué	le	recomendaría?	
	
Sobretodo	mucho	servicio	de	generar	tráfico	al	punto	de	venta,	porque	lo	que	quieren	
las	 empresas	 es	 vender.	 Empezar	 a	 comunicar,	 comunicarse,	 hacer	 un	 comunicado	
propio,	yo	creo,	y	 trasladarlo	a	 los	medios	de	marketing	y	de	branding	 también	para	
conseguir	ese	apoyo	y	esa	visibilidad.	Al	final	es	hacerse	visible	y	tener	la	suerte	de	que	
una	buena	marca	empiece	contigo	y	que	eso	te	lleve	a	que	otras	empiecen	a	confiar	en	
ti.	El	“problema”	es	que	empiecen	a	confiar	en	ti.	Por	eso	te	decía	que	las	nuevas	sí,	es	
fácil	montarlo,	pero	es	más	complicado	subsistir.	Porque	las	que	llevamos	tantos	años	
ya,	ya	hay	un	bagaje,	hay	unas	marcas	muy	potentes	que	confían	en	nosotros	y	que	
confían	durante	muchos	años.	Porque	nuestros	clientes	lo	son	de	hace	muchos	años.	
Con	muchos	estamos	hablando	de	que	Swarovski	lleva	10	años	con	nosotros,	por	decirte	
algo.	La	media	no	baja	de	3,	4	o	5	años	y	eso	es	mucho.	Porque	también	es	muy	habitual	
cambiar	 de	 agencia.	 La	 agencia	 también	 se	 acomoda	 y	 el	 cliente	 se	 acomoda	 con	 la	
agencia.	Para	volver	a	hacer	un	push	si	que	es	conveniente	a	veces	que	o	cambien	de	
agencia	 o	 que	 incluso	 abran	 concurso,	 cosa	 que	 a	 nosotros	 nos	 jode	mucho,	 claro,	
porque	es	un	cliente	que	tienes	afianzado	pero	lo	entiendes	porque	también	hace	que	
te	pongas	las	pilas.	Decir	lo	hemos	intentado	con	vosotras	y	tal	pero	yo	también	necesito	
ver	qué	hay	en	el	mercado	y	para	eso	es	que	otras	agencias	me	hagan	sus	propuestas	de	
comunicación	o	lo	que	quieran	presentarme	y	Piazza	también,	pero	ya	entra	a	competir.	
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Pero	bueno,	eso	hace	que	también	te	renueves,	¿sabes?	Que	está	bien.	Como	volver	a	
conseguir	el	voto	de	confianza.	
	
Qué	objetivos	cree	que	se	debería	poner?	
	
Dependerá	de	los	gastos	que	tengas	y	del	personal	con	el	que	empieces.	No	se	qué	decir	
sinceramente,	porque	yo	empresaria	no	soy.	Al	final	es	que	te	cubra	los	gastos	con	los	
que	tu	empieces,	al	menos	cubrir.	Ya	no	te	digo	beneficios,	pero	sí	cubrir.	Depende	de	
si	vas	a	trabajar	en	casa	o	de	si	vas	a	montar	un	despacho	y	va	a	haber	un	alquiler.		
	
Yo	sería	la	única	trabajadora	y	lo	haría	desde	casa.	
	
Yo	creo	que	iría	por	ahí.	Lo	lógico	es	eso.	Como	quien	empieza	con	una	marca	de	pulseras	
o	lo	que	sea	y	lo	hace	desde	su	casa,	solo	con	la	inversión	que	te	cueste	hacer	la	web	y	
empezar.	
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ENTREVISTA EQUIPO SINGULAR  
 
¿Qué	 tipo	 de	 profesionales	 trabaja	 con	
ustedes?		
Con	 nosotros	 trabajan	 varios	 tipos	 de	
profesionales:	 desde	 periodistas,	 copys,	
diseñadores	 digitales	 y	 diseñadores	 web,	
creativos…	
	
¿A	qué	tipo	de	clientes	se	dirigen?		
Nos	 dirigimos	 a	 multinacionales	 o	 empresas	
nacionales	con	una	facturación	superior	a	10	
millones	de	euros.	
	
¿Sus	 clientes	 son	 todos	 relacionados	 con	 el	
ámbito	de	la	moda?		
No.	
	
¿Con	cuántos	clientes	trabajan	actualmente?	
Actualmente	debemos	estar	trabajando	con	unos	60	clientes.	
	
¿Cuanto	tiempo	dura,	habitualmente,	el	proceso	desde	que	un	cliente	contacta	con	
ustedes	hasta	que	acaba	su	trabajo?		
Normalmente	dura	de	3	a	6	meses.	
	
¿Consideran	que,	actualmente,	hay	un	gran	número	de	agencias	de	comunicación	que	
les	suponga	una	competencia	directa?		
Yo	creo	que	solo	unas	3	o	4	agencias	son	nuestra	competencia	directa.	
	
¿Como	establecen	las	políticas	de	precio?		
Tenemos	una	 tarifa	 de	precio	 fija	 que	 se	 establece	 según	 las	 horas	 de	dedicación	 al	
proyecto	y	los	perfiles	implicados.	
	
¿Es	diferente	el	precio	según	si	el	cliente	es	una	empresa	grande	o	pequeña?		
No.	
	
¿Como	distribuyen	sus	servicios	a	sus	clientes?	¿Qué	herramientas	utilizan?	
Al	tratarse	de	servicios,	la	comunicación	es	digital,	por	lo	que	les	enviamos	los	proyectos	
vía	email	o	a	través	de	plataformas	de	intercambio	de	información,	como	Dropbox,	Drive	
o		una	extranet.		
	

Figura	6.	Xavier	Oliver.	Extret	del	perfil	de	
Linkedin	 de	 Xavier	 Oliver.	 Copyright	
Linkedin.	
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¿De	qué	manera	se	dan	a	conocer?		
A	través	de	redaccionales	en	prensa	digital	y	en	papel,	por	las	redes	sociales	y	gracias	al	
networking.	
	
¿Tienen	o	han	tenido	algún	tipo	de	subvención	o	ayuda	por	parte	de	la	Generalitat?	
No.	
	
¿Para	una	agencia	que	se	acaba	de	crear	y	pretende	introducirse	en	el	mercado	como	
la	que	estoy	creando	para	mi	TFG,	qué	le	recomendarían?		
Un	buen	business	plan	y	tener	buenos	contactos	para	captar	clientes.	
	
¿Qué	objetivos	cree	que	se	debería	poner?	
Lo	que	se	denominan	los	smart	objectives:	Simples,	medibles,	alcanzables,	realizables	y	
tangibles.	Lo	ideal	sería	en	dos	años	ser	rentables,	tener	una	estructura	muy	ligera	de	
costes	fijos	y	una	buena	red	de	colaboradores.	
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 
 
 
 

 
 

La factura del agua para 
suministros 

comerciales/industriales 
año 2017 

 
 

Se detallan a continuación los conceptos incluidos en la 

factura del agua para suministros de uso comercial/industrial 

con contador. Los suministros comerciales e industriales 

consisten en el uso del agua para atender las necesidades de 

los locales comerciales y de negocio (oficinas, despachos, 

clínicas, etc.) o bien de las industrias. 

 

La frecuencia habitual de facturación de estos suministros es  

cada dos meses. En casos de niveles altos de consumo la 

facturación puede ser mensual.   

 

Para la primera factura del año, algunos de los importes de los 

conceptos que aquí se detallan no coinciden con los de la 

factura, porque el período de consumo tiene el inicio en el año 

anterior y se aplican tarifas intermedias. 

 

El importe de las tarifas del servicio y el límite de los 

tramos de consumo relacionados a continuación 

corresponden a una periodicidad mensual. 

 

 

Estructura tarifaria 

 

La estructura tarifaria está formada por las tarifas del servicio 

y los diferentes conceptos impositivos de las administraciones 

competentes. 

 

 

 

 

Las tarifas vigentes para el año 2017, autorizadas por la 

Comissió de Preus de Catalunya,  se componen de una cuota 

de servicio y dos tramos de consumo.  

 

 

La cuota de servicio garantiza la disponibilidad inmediata y el 

acceso permanente al servicio de agua potable. Depende de 

la clasificación según el caudal nominal del suministro, de 

acuerdo con el vigente Reglament del Servei metropolità del 

cicle integral de l’aigua, publicado en el BOP de 20/11/2012. 

 

Para el detalle de las tarifas comercial/industrial, cabe 

distinguir entre contador sobre batería o sobre ramal único. A 

partir del 11 de noviembre de 2016 los precios son los 

siguientes: 

 

 

CONTADORES SOBRE BATERÍA 

  
  Caudal nominal suministro                      Cuota de servicio (€/mes) 

 
 1,00 m3/hora   10,16 
 1,60 m3/hora   15,62 
 2,50 m3/hora   23,80 
 4,00 m3/hora   37,37 
  
 

El consumo se reparte en dos tramos de consumo con tarifa 

creciente. Los límites de dichos tramos y los precios (€/m3) 

aplicables desde 11 de noviembre de 2016 son: 

 

 

Tramo 1 - Incluye los primeros 9 m3 

                    mensuales de consumo 0,9073  €/mes  

Tramo 2 - Más de 9 m3/mes 1,8147  €/mes 

 

 

 

 

 

 

 

CONTADORES SOBRE RAMAL ÚNICO 

 
    Caudal nominal sum.         Cuota servicio              Límite tramo 1 

            (m3/hora)                    (€ /mes)      (m3/mes) 

            

 0,25  5,29 16  

 0,40   8,37 25  

 0,63  13,30 40  

 1,00   21,05 63 

 1,60  33,53 100 

 2,50   52,89 160  

 4,00  83,87 250  

 6,30   132,90 400  

 10,00  210,32 630  

 16,00   335,49 1.000  

 25,00  529,03 1.600  

 30,00   619,30 1.800  

 40,00  838,66 2.500  

 63,00   1.328,97 4.000  

 100,00  2.103,11 6.300  

 160,00   3.354,65 10.000  

 250,00  5.289,99 16.000  

 400,00  8.386,56 25.000  

 630,00  13.289,47 40.000  

 1.000,00  21.030,98 63.000  

 1.600,00  33.546,35 100.000  

 

 

 

El caudal nominal del suministro determina el límite de 

consumo del tramo 1. El consumo que supera el límite del 

tramo 1 se factura según tarifa de tramo 2. Los precios del m3  

para cada tramo de consumo desde 11 de noviembre de 

2016 son: 

 

 

 

Tramo 1 (€/m3)   1,2901 

Tramo 2 (€/m3)   1,9351 
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TARIFAS DEL SERVICIO 

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle 
Integral de l'Aigua, S.A. 

 

Atención al Cliente: 900 710 710 (laborables de 8 a 20 h) 
Averías: 900 700 720 (24 h) 

www.aiguesdebarcelona.cat 

 

 



 

 
 

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle 
Integral de l'Aigua, S.A. 

 

Atención al Cliente: 900 710 710 (laborables de 8 a 20 h) 
Averías: 900 700 720 (24 h) 

www.aiguesdebarcelona.cat 
 

La factura del agua para  
suministros 

comerciales/industriales 
 

CANON DEL AGUA. Tributo con finalidad ecológica. Se 

destina a la inversión y explotación de los sistemas de 

saneamiento, los embalses y el resto de infraestructuras de 

producción y transporte del agua en Cataluña, a la prevención 

en origen de la contaminación y a los gastos de planificación 

hidrológica, inspección y control de las aguas. Es un tributo 

cuya titularidad corresponde a la Agencia Catalana del Agua. 

Según DOGC núm. 7340 de 30.03.17 la tarifa vigente es: 

 

Tarifa general                           0,1654  €/m3 

Tarifa específica                      0,6486  €/m3 

 

Ambas tarifas se aplican en la totalidad del consumo. En todos 

los casos se factura un mínimo de 6 m3/mes. En determinados 

suministros, la tarifa específica queda sustituida por una tarifa 

particular notificada por el ACA; dicha tarifa está relacionada 

con la carga contaminante de los vertidos.  
 

TASA ALCANTARILLADO (sólo en Barcelona, Montgat, 

Torrelles y Sant Climent de Llobregat) 

 

Se destina a cubrir el coste de conservación y mantenimiento 

de la red de alcantarillado para el desagüe de las aguas 

sucias, desde el punto de consumo hasta los puntos de 

vertido a los colectores generales y a las estaciones 

depuradoras. 

 

 

Barcelona. Tarifas vigentes, según Ordenanza Fiscal 3.5 

publicada en el BOP de 30 de diciembre de 2011: 

 

Tramo 1- Los primeros 12 m3/mes a 0,1529 €/m3 

Tramo 2- Más de 12 m3/mes a 0,2294   €/m3  

 

Montgat.  Tarifa vigente, según BOPB de 24 de diciembre de 

2013, de 0,111 €/m3. 

 

Torrelles de Llobregat. Tarifa vigente, según BOPB de 31 de 

diciembre de 2013, de 0,3329 €/m3. 

 

Sant Climent de Llobregat. Tarifa vigente, según BOPB de 31 

de diciembre de 2013, de 0,2526 €/m3. 

 
 

 

IVA (impuesto sobre el valor añadido).  Repercute en la 

factura desde el 1 de enero de 1986 y a partir de 01/09/2012 

tiene un gravamen del 10% a aplicar sobre el importe total del 

consumo de agua (cuota de servicio y tramos de consumo). 

 

El canon del agua también está sujeto a un 10% de IVA y 

aparece en la factura en una línea separada. 

 

TMTR  (TASA METROPOLITANA DE TRATAMIENTO Y 

DEPOSICIÓN  DE RESIDUOS MUNICIPALES)   

 

Se destina a la gestión y el tratamiento de los residuos 

sólidos. Se recauda por cuenta de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. La Ordenanza fiscal reguladora de la TMTR (BOP 

de 28 de diciembre de 2016) determina la cuota anual a 

pagar en función de la actividad económica desarrollada, 

identificada por el Impuesto de actividades económicas (IAE) 

del local. 

 

La TMTR se puede incluir o no en la factura del agua, Si se 

incluye, la cuota a pagar se fracciona de acuerdo con los 

períodos de la facturación.  

 

 

 

Tarifas según IAE (*) 

 Grupo A (Tarifa CA) 151,75 €/año  

 Actividades no consideradas en los grupos B a F 

 Grupo B (Tarifa CB) 189,69 €/año 

Grupos 474, 476, 504, 505, 613, 645, 651, 652, 653, 655, 

656, 659 (excepto 6597), 761, 972 

 Epígrafes 5013, 6461, 6542, 6545, 9821 

 Grupo C (Tarifa CC) 227,63 €/año 

Grupos 493, 755, 769, 811, 812, 819, 821, 822, 823, 831, 

832, 833, 834, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 932, 

933, 943, 944, 945, 964, 966 

Epígrafes 9313, 9421, 9429, 9731, 9733 

Centros y Organismos Oficiales 

 Grupo D (Tarifa CD) 265,56 €/año 

Grupos 672, 673, 674, 675, 676, 681, 682, 683, 684, 685, 

686, 687, 981 

Epígrafes 9422, 9631, 9651, 9652, 9655, 9671, 9681, 9691, 

9692, 9693, 9694, 9695, 9696 

 Grupo E (Tarifa CE) 341,44 €/año 

 Grupos 641, 642, 643, 644, 647 

 Epígrafes 6597, 6611, 6612, 6613, 6621, 6622 

 Grupo F (Tarifa CF) 531,13 €/año (**) 

 Grupos 671, 677, 681, 682, 683, 684, 951 

 Epígrafes 9311, 9312, 9314, 9315, 9351, 9352, 9411, 9412 

(**) Coeficiente multiplicador en base al consumo: 

 Consumo hasta 25 m3    1,00 

 Consumo de 25 hasta 50 m3    1,50 

 Consumo de 50 hasta 100 m3    2,00 

 Consumo de 100 hasta 500 m3    2,50 

 Consumo mayor a 500 m3    3,00 

 

(*) A estas tarifas se les aplica un coeficiente corrector anual en 

función del municipio, indicado en el Anexo 2 de la Ordenanza fiscal 

reguladora de la TMTR. 

 

Cuando el titular del suministro está exento de IAE pero desarrolla 

alguna actividad de las establecidas en el apartado 10.1 de la 

ordenanza fiscal reguladora de la TMTR, tributa según la tarifa del 

grupo que le corresponda por asimilación. Si no fuera posible, 

tributaría por la tarifa CA igual que: 

 Las organizaciones sindicales, partidos políticos, entidades 

religiosas, asociaciones de vecinos, ONGs, etc. 

 Los establecimientos auxiliares que no sean oficinas 

tributarias, en cuyo caso tributarán por el CC. 

 

Existe bonificación del 50% sobre la cuota de su tarifa CA para 

aquellos suministros donde el titular pueda demostrar que no se 

ejerce ninguna actividad y también para las actividades declaradas 

de utilidad pública. 
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CONCEPTOS IMPOSITIVOS  

DEL CICLO DEL AGUA 
OTROS CONCEPTOS IMPOSITIVOS 
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Tal	com	he	dit	al	punt	VI	del	Pla	d’Operacions	(Altres	costos	de	producció),	aquí	detallo	
les	aplicacions	i	programes	que	inclouen	els	paquets	d’Adobe	Creative	Cloud	i	d’Office	
365	Empresa	Premium.	
	
Concretament,	la	llicència	d’Adobe	inclou	els	següents	programes:	
 

• Acrobat	Pro,	per	treballar	amb	PDF	des	de	qualsevol	lloc;	
• Adobe	Audition,	per	la	gravació,	mescla	i	restauració	de	l’àudio;	
• Adobe	Muse,	de	disseny	de	pàgines	web	sense	programació;		
• Animate,	per	fer	animacions	interactives	per	a	diverses	plataformes;	
• After	Effects,	d’efectes	visuals	cinematogràfics	i	gràfics	animats;	
• Character	Animator,	per	a	animar	personatges	en	2D;	
• Creative	 Cloud,	 un	 accés	 ràpid	 des	 de	 l’escriptori	 a	 tots	 els	 serveis	 i	 les	

aplicacions;	
• Dreamweaver,	de	disseny	de	pàgines	web	i	aplicacions	per	a	dispositius	mòbils;	
• ExtendScript	Toolkit,	per	afegir	seqüències	de	comandaments	a	les	aplicacions	

creatives;	
• Extension	Manager,	per	instal·lar	i	gestionar	extensions	de	forma	senzilla;	
• Flash	 Builder,	 per	 a	 codificar	 aplicacions	 Flash	 i	 publicació	 per	 a	 dispositius	

mòbils;	
• Fuse;	per	crear	personatges	en	3D	personalitzats	per	als	projectes	de	Photoshop;	
• Gaming	SDK,	per	crear	jocs;	
• Illustrator,	per	fer	gràfics	vectorials	i	il·lustracions;	
• InCopy,	per	col·laborar	en	els	fluxos	de	treball	editorials	més	exigents;	
• InDesign,	pel	disseny,	composició	i	publicació	d’imatges;	
• Lightroom,	per	al	processament	i	l’edició	de	fotografia	digital;	
• Media	 Encoder,	 per	 a	 exportar	 ràpidament	 arxius	 de	 vídeo	 per	 a	 qualsevol	

pantalla;	
• PhoneGap	Build,	que	agrupa	apps	per	a	dispositius	mòbils	al	núvol;	
• Photoshop,	per	fer	edició	i	composició	d’imatges;	
• Prelude,	per	transferir	metadades,	registrar	i	muntatges	inicials;	
• Premiere	Pro,	d’edició	i	producció	de	vídeo;	
• Scout,	per	crear	perfils	de	jocs	Flash	a	pàgines	web	i	dispositius;	
• Spark,	 per	 fer	 creacions	 senzilles	 d’impactants	 històries	 visuals	 i	 fàcils	 de	

compartir;	
• SpeedGrade,	per	acabar	pel·lícules	i	la	gradació	de	colors;	
• Story	Plus,	 que	 inclou	eines	 col·laboratives	d’elaboració	de	 guions,	 informes	 i	

planificació.	
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Per	 la	 seva	 banda,	 la	 llicència	 d’Office	 365	 Empresa	 Premium	 incorpora	 aquestes	
aplicacions:	
	

• Àrea	 de	 treball	 basada	 en	 xats,	 per	 poder	 connectar	 amb	 els	 clients	 perquè	
puguin	veure	el	contingut;		

• Correu	electrònic	i	calendaris;	
• Emmagatzematge	i	ús	compartit	d’arxius;	
• Excel,	per	treballar	amb	fulles	de	càlcul	i	crear	bases	de	dades;	
• OneNote,	una	llibreta	digital	per	prendre	notes	i	apuntar	les	tasques	pendents;	
• Outlook,	el	servei	de	correu	de	Microsoft;	
• PowerPoint,	per	crear	presentacions	de	diapositives;	
• Publisher,	per	a	editar	i	maquetar	textos	especialment	pensats	per	ser	publicats;	
• Skype,	 per	 connectar	 amb	 clients	 amb	 missatges,	 trucades	 de	 veu	 i	

videotrucades;		
• Word,	per	a	editar	textos.	

	



 

(Enero 2017) 

 
 

Clave Importe Clave Importe

144,58 € 122,89 €

93,66 € 79,61 €

289,13 € 245,76 €
187,31 € 159,21 €

MT03 43,11 € ME06 36,64 €

MT05 54,95 € ME03         46,71 € 
MT07 53,19 € ME08 45,21 €
MT08 19,85 € ME09 16,87 €

MT15         33,75 € ME10         28,69 € 

MX15    7.043,18 € XM10    5.986,70 € 
MT20         17,07 € ME11         14,51 € 

PRIORIDAD UNIONISTA O EXPOSICIÓN. Por cada prior. reivindicada

DIVISIÓN SOLICITUD. Por cada solicitud divisional resultante.

SOLICITUD DE RESOLUCIÓN URGENTE

TRÁMITE O PAGO 

NO ELECTRÓNICOS

TRÁMITE Y PAGO 

ELECTRÓNICOS

MT01

MT02

ME01 (*)

ME02 (*)

INSCRIPCIÓN O CANCELACION CAMBIOS EN TITULARIDAD, 

LICENCIAS, DERECHOS REALES, OPCIONES COMPRA. Por registro 

afectado, hasta un máx. de 7.043,18€.

PAGO REGISTRO MÁXIMO.
CERTIFICACIONES

SIGNOS DISTINTIVOS. TASAS 2017

SOLICITUD DE MARCA O 

NOMBRE COMERCIAL

SOLICITUD DE MARCA 

COLECTIVA O DE GARANTÍA

CONCEPTO

1ª Clase

2ª Clase y cada sucesiva

1ª Clase

2ª Clase y cada sucesiva

SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL. Sólo comprende la tasa 

nacional, con independencia de las que hayan de abonarse a la Of. Int.

 
 
 

Clave € Clave € Clave € Clave € Clave € Clave €

MARCA O NOMBRE 

COMERCIAL 

1ª Clase    167,39      209,24      251,09      142,28      177,85      213,42   
2ª Clase y cada sucesiva    112,38      140,48      168,57        95,52      119,40      143,28   
MARCA COLECTIVA O DE 

GARANTÍA

1ª Clase    336,22      420,28      504,33      285,79      357,24      428,69   
2ª Clase y cada sucesiva    224,77      280,96      337,16      191,05      238,81      286,58   
(*) Nota: las tasas marcadas con asterisco se pueden pagar mediante tarjeta de crédito/débito.

Sin recargo

Sin recargo

Sin recargo

Sin recargo

MT12 ME05 (*)MG25 MG50 EG25 (*) EG50 (*)

MT11 ME04 (*)MC25 MC50 EC25 (*) EC50 (*)

25% recargo,
3 primeros meses

50% recargo,
3 meses siguientes

25% recargo,
3 primeros meses

50% recargo,
3 meses siguientes

SOLICITUDES DE 

RENOVACIÓN
25% recargo,

3 primeros meses

50% recargo,
3 meses siguientes

25% recargo,
3 primeros meses

50% recargo,
3 meses siguientes

TRÁMITE O PAGO NO ELECTRÓNICOS TRÁMITE Y PAGO  ELECTRÓNICOS

 
 

TASAS COMUNES

CONCEPTO Clave Importe Clave Importe
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS. CM01 106,40 € CI01 90,44 €
RECURSO. SOLICITUD DE REVISIÓN. CM02         88,97 € CI02 (*)         75,62 € 
CONSULTA Y VISTA DE UN EXPEDIENTE. CM03            3,60 € 
COPIA DOCUMENTOS DE UN EXPEDIENTE.         11,49 € 
Por cada página que exceda de diez.            1,14 € 

ANUNCIO BOPI INTERPOSICIÓN RECURSO CONTENCIOSO-ADVO.
CM05       143,66 € CI05       122,11 € 

ANUNCIO BOPI FALLO RECURSO CONTENCIOSO-ADVO. CM06       143,66 € CI06       122,11 € 
MODIFICACIONES. CM07 23,42 € CI07 19,91 €
OPOSICIONES. CM08 43,70 € CI08 37,15 €

INSCRIPCIÓN DEL CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR. Por registro 

afectado, hasta un máximo de 2.762,03 €
CM09         16,54 € CI09         14,06 € 

PAGO REGISTRO MÁXIMO. CX09    2.762,03 € XC09    2.347,73 € 

COMPLEMENTO DE TASAS, CON documentación asociada. TC01  Libre 

COMPLEMENTO DE TASAS, SIN documentación asociada. TC02  Libre 
(*) Nota: las tasas marcadas con asterisco se pueden pagar mediante tarjeta de crédito/débito.

TRAMITE O PAGO NO 

ELECTRÓNICOS.

TRAMITE Y PAGO 

ELECTRÓNICOS.

CM04
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