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RESUM EXECUTIU   

 
Pirene Comunicació, SL és un projecte empresarial dedicat a la creació d’una agència 

de comunicació. El negoci oferirà serveis relacionats amb l’àmbit comunicatiu: gestió 

de xarxes socials, disseny i creació web, posicionament SEO i SEM, estratègies 

comunicatives, organització d’esdeveniments i realització de fotografies i vídeos. Un 

dels punts estratègics amb el qual pretén especialitzar-se l’empresa és en l’àmbit 

turístic. Donat que, l’empresa pretén atendre la demanda de les comarques de la Vall 

d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya i el Principat 

d’Andorra tinguin en matèria de comunicació.  

A l’hora d’emprendre el negoci s’han unit dos socis amb coneixements teòrics sobre la 

matèria, ja que els seus estudis estan lligats al món del periodisme, en el cas de la Laura 

Pubill, i en el de l’economia i les finances, en el cas de l’Oscar Corchete. La sòcia 

majoritària, la Laura, aporta una quantitat de 14.700 €, representant així el 70% de les 

participacions de l’empresa. En canvi, el soci minoritari aporta 6.300 €, cosa que 

significa el 30% de les participacions totals de l’entitat. Pel que fa al finançament, els 

socis només aporten capital social propi i han decidit no demanar préstecs externs a cap 

entitat bancària perquè consideren que amb les seves aportacions podran fer front a totes 

les necessitats que els impliqui posar en marxa el seu projecte empresarial.  

L’empresa d’inici comptarà amb els dos socis com a treballadors i seran ells els 

encarregats de realitzar la comanda dels serveis que es pugui tenir. De cara al segon any 

d’activitat de l’empresa, els socis pretenen poder augmentar la seva plantilla amb dos 

treballadors més: un programador i dissenyador web i un redactor. Pirene Comunicació 

vol que els seus treballadors siguin els adequats per tal d’atendre el públic de la millor 

manera possible, i per aquest motiu les polítiques de contractació que ha dut a terme 

l’entitat han estat molt exigents.  

La forma jurídica escollida és la d’una Societat Limitada (SL), ja que el tipus 

d’estructura d’aquesta societat és la que els socis consideraven que s’adaptava millor a 

les característiques pròpies de Pirene Comunicació, per a la gran quantitat d’avantatges 

que oferirà al nou projecte empresarial.  
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La missió de l’empresa és oferir i satisfer als clients a través d’un servei únic, 

personalitzat i variat, i sobretot, un servei de qualitat, a uns preus assequibles respecte a 

la competència i basat sempre en l’atenció i el compromís dels treballadors de l’entitat. 

Aquest fet es creu que ajudarà a l’entitat a adaptar-se cada vegada més al mercat i a 

poder aconseguir una bona quota en aquest. Alhora, un dels objectius principals que té 

l’entitat des d’un bon principi es oferir unes excel·lents condicions per tal de fidelitzar 

els seus clients més habituals.  

Pel que fa a la ubicació de l’oficina, estarà situada al carrer de La Font, número 7 de la 

Seu d’Urgell. La decisió ha estat presa perquè el local està situat en un lloc cèntric de la 

capital de l’Alt Urgell i per les facilitats econòmiques a l’hora d’aconseguir-lo, ja que és 

propietat de la família de la sòcia. 

Tenint en consideració els objectius marcats per l’empresa i les estratègies de negoci 

que es duran a terme, es pot afirmar que segons les previsions obtingudes en el projecte 

empresarial, l’entitat Pirene Comunicació serà viable. Cal tenir en compte que, segons 

les estimacions d’ingressos i despeses realitzades pels socis, l’empresa tindrà beneficis 

anuals que aniran en augment a partir del primer any d’activitat de l’entitat. Així doncs, 

analitzant la previsió de les dades econòmiques es preveu que el negoci sigui rendible. 

A més, una vegada l’empresa estigui consolidada en el sector s’espera obtenir millors 

resultats, ja que en aquest cas l’agència de comunicació augmentarà la seva quota de 

mercat.  
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1. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE  

1.1. Identificació de la persona emprenedora o equip fundador 

 

El projecte l’encapçalarà una jove emprenedora que s'està a punt de graduar en 

Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La principal motivació 

que ha fet impulsar el pla empresarial sobre la creació d'una agència de comunicació 

han estat les ganes de tirar endavant una empresa. L'emprenedora creu que pot tenir èxit 

a les comarques de l'Alt Pirineu, l'Aran i el Principat d'Andorra, a causa de la poca 

competència que hi ha en aquest sector i al fet que cada cop més aquest tipus d'empreses 

estan en creixement pels serveis que ofereixen en una societat digitalitzada com l’actual.  

L'emprenedora és la Laura Pubill Llach, que tal com s'ha explicat anteriorment, es 

gradua aquest any 2018 en Periodisme i per tant, considera que té els coneixements 

teòrics suficients i adequats per a la creació d'una agència de comunicació. La Laura 

aposta per la creació d'un projecte com aquest perquè un cop acabada la carrera creu que 

és una bona oportunitat per entrar al món laboral i adquirir experiència en el sector de la 

comunicació, i que tot això li serà vàlid per al seu futur tant professional com personal. 

Alhora creu que és el moment de posar en pràctica tots els coneixements assolits durant 

els quatre anys del grau universitari i que la millor manera de fer-ho possible és amb la 

creació d'un negoci emprès per ella mateixa.  

La Laura es defineix com una persona emprenedora, dinàmica, proactiva, amb facilitat 

per treballar en equip, amb lideratge i amb una gran força de voluntat per aconseguir tot 

el que es proposa. Valors com aquests seran els que també l'ajudaran a tirar endavant en 

moments en què la situació no vagi com s'espera, alhora que també li permetran complir 

el seu objectiu d’emprendre la iniciativa de crear un negoci. Per a l'emprenedora, crear 

una agència de comunicació com la que s'exposa al llarg d'aquest projecte és un repte 

que vol aconseguir i fer realitat. Per aquest motiu, també creu que la creació de 

l'empresa és una gran oportunitat de cara al seu futur laboral, i que també serà un 

projecte molt enriquidor pels clients que pot trobar en les comarques de muntanya del 

Pirineu català i andorrà.  
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La Laura a més de tenir el grau en Periodisme, també posseeix experiència en el sector 

de la comunicació, ja que, durant els estius ha treballat a El Periòdic d'Andorra, a Ràdio 

Seu i ha realitzat pràctiques curriculars a RAC1. Aquesta experiència creu que l'ha fet 

créixer dins del sector, però que li queda molt per aprendre. Un aprenentatge que 

s'assoleix amb experiència i que una bona forma d'adquirir-ne és creant la teva pròpia 

empresa i resolent els entrebancs del dia a dia. 

Cal deixar clar que la impulsora i qui ha tingut la idea per tal de desenvolupar el 

projecte és la Laura Pubill. Malgrat això, a causa de les seves mancances econòmiques i 

per tant, la falta de recursos econòmics, ha cregut convenient buscar un soci que pugui 

ser útil pel negoci i que pugui aportar diners perquè l'agència de comunicació sigui una 

realitat. Cal destacar que, la sòcia majoritària serà la Laura i ella és qui tindrà el 70% de 

l'empresa. Però, el 30% restant recaurà en mans del soci minoritari, en aquest cas, 

l'Oscar Corchete. La sòcia creu que l'Oscar és una persona que pot resultar molt útil per 

al funcionament de l'empresa, ja que és economista i alhora posseeix experiència en el 

món de la comptabilitat i les finances, per això considera que pot ser clau per a  un bon 

desenvolupament del negoci. 1  

1.2. Descripció de l’empresa  

 

El projecte empresarial presentat tracta sobre la creació d’una agència de comunicació 

especialitzada en el turisme de les comarques de la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el 

Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Principat d’Andorra. 

L’empresa rep el nom de Pirene Comunicació i vol prestar serveis relacionats amb la 

comunicació.  

El nom de l’empresa expressa amb grec el nom dels Pirineus, Pirene, el massís de roca 

que comença al Cantàbric i acaba al Mediterrani. Hem decidit posar aquest nom a 

l’agència de comunicació perquè amb una paraula expressa molt bé on s’ubica 

l’empresa, també hi hem afegit Comunicació per tal de reflectir què ofereix.  

 

 

                                                             
1 A l’Annex A del treball es mostren els currículums dels emprenedors  
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A més, a la creació del logotip hi hem inclòs muntanyes de fons per tal de donar sentit 

al nom així com, icones relacionades amb la comunicació:  

 

IMATGE 1. Logotip Pirene Comunicació. Font: Elaboració pròpia 

La creació de l’agència de comunicació té l’objectiu d’atendre les necessitats que en un 

món globalitzat com el d’avui en dia tenen les empreses dedicades al turisme i que per 

tant, busquen un intermediari que les ajudi a promocionar-se i a conèixer una faceta 

seva que en molts casos és desconeguda. Tenir una pàgina web atractiva, promocionar 

la seva activitat a través de les xarxes socials i fòrums és clau per donar-se a conèixer, ja 

que així és com la gent sap qui ets i a través d’opinions i del boca a boca que donen les 

xarxes socials una empresa pot créixer.  

Precisament, un dels serveis que vol potenciar l’agència de comunicació és el de les 

xarxes socials. Hem de tenir en compte que aquestes són cada vegada més importants a 

les nostres vides. Segons l’Estudi Anual de Xarxes Socials a Espanya, l’any 2017 es 

calcula que un 86% dels internautes de 16 a 65 anys utilitzen les xarxes socials, cosa 

que representa 19,2 milions d’usuaris a Espanya. El mateix estudi també mostra que 

Facebook encapçala l’ús de les xarxes socials, seguida de YouTube, Twitter i Instagram 

que és la xarxa que més augmenta en usuaris. Així doncs, podem afirmar que en la 

societat actual les xarxes socials són claus i per aquest motiu, creiem que una agència de 

comunicació és important perquè reuneix persones amb coneixements explícits en la 

matèria que poden ajudar a altres empreses a créixer i a desenvolupar la seva activitat a 

les xarxes d’una forma més atractiva de cara a la resta de persones i internautes.  

D’aquesta manera, els emprenedors hem vist l’oportunitat de crear una empresa que 

serveixi d’enllaç per a les empreses dedicades al turisme i que proporcioni totes les 

eines necessàries per créixer comunicativament. I també per crear una empresa capaç de 

resoldre els dubtes i d’ajudar en tot moment als seus clients.  
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1.3. Context econòmic  

 

Per tal de veure si és un bon moment per a desenvolupar un negoci, els emprenedors 

hem analitzat en quin context econòmic s’emmarca l’empresa que volem crear.  

Primer de tot, hem de saber que avui en dia ens trobem en un món globalitzat i 

interconnectat. Aquest fet, creiem que és important i clau per a l’empresa perquè gràcies 

a aquesta globalització, a les noves tecnologies i als mitjans de comunicació la societat 

pot fer ressò del nostre projecte. Així com, conèixer la principal tasca d’aquest: atendre 

les demandes de les comarques de l’Alt Pirineu, Aran i d’Andorra en el camp de la 

comunicació. Per això creiem que gràcies als serveis que oferirem als nostres clients 

donarem a conèixer per exemple, què és el que passa en aquestes comarques i quines 

empreses a escala turística hi podem trobar, i també les activitats o serveis que aquestes 

presten a la població.  

Per altra banda, també considerem que són rellevants alguns indicadors econòmics que 

ens afecten com a empresa catalana:  

- El Producte Interior Brut (PIB) en l’actualitat té una tendència positiva a Catalunya. 

Dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) indiquen que el PIB va 

créixer un 0,8% en el tercer trimestre del 2017, això suposa que l’economia catalana 

va patir un creixement d’un 3,4% durant el 2017. Malgrat la inestabilitat política en 

la qual es troba immersa Catalunya, la comunitat autònoma gaudeix de 28.590 € en 

PIB per càpita, aquest és un bon indicador de la qualitat de vida. Per tant, veient 

aquestes dades, els socis de l’empresa creiem que és assequible l’opció de muntar un 

negoci perquè l’economia catalana es troba en creixement.  

 

A més a més, en aquesta línia també hem de tenir en compte que Catalunya s’ha 

recuperat de la crisi econòmica que va esclatar a finals de l’any 2007 i que això 

també suposa un punt a favor per establir en el mercat una empresa. Cal remarcar 

que, cada vegada més hi ha més competència entre les empreses. Però, que 

precisament els serveis que com veurem oferirà Pirene Comunicació i el fet que 

vulgui ser una agència de comunicació especialitzada en el turisme suposarà un punt 

fort per aconseguir més quota de mercat i per estar per sobre de la competència que 

pot tenir l’empresa.  
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- El nombre d’aturats registrats a les oficines del Servei Públic d’Ocupació Estatal 

(SEPE) va baixar en 4.685 persones a Catalunya al febrer respecte al mes de gener, i 

Catalunya és la comunitat autònoma on més ha disminuït en termes absoluts, cosa 

que fa situar el nombre total de desocupats en 418.181 persones. Aquestes dades 

publicades per l’Idescat ens mostren doncs com a Catalunya ha disminuït la taxa 

d’atur.  

 

- Els ajuts a emprenedors, en aquest punt, també hem de tenir en compte que la 

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, la població en què com 

veurem volem establir l’oficina, ajuden en l’àmbit financer a projectes de persones 

emprenedores per tal d’afavorir la millora de la competitivitat de les empreses 

catalanes, com també amb l’objectiu de reactivar l’economia catalana i comarcal. 

Aquest aspecte considerem que és important perquè si des de la Generalitat i els 

Ajuntaments et donen facilitats per poder crear la teva empresa això es pot entendre 

com una oportunitat de negoci perquè som una empresa jove i donem a conèixer un 

territori.  
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2. PLA DE MÀRQUETING  

2.1. Anàlisi del mercat objectiu 

 

Tal com s’ha explicat en la introducció d’aquest projecte empresarial, l’empresa Pirene 

Comunicació serà una empresa catalana. Malgrat això, com es mostra en el mapa, 

l’anàlisi del mercat objectiu se centra en les comarques catalanes del Pirineu de la Vall 

d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, la Cerdanya i 

el país andorrà. Així doncs, Pirene Comunicació delimita geogràficament el seu mercat 

objectiu per tal d’atendre les demandes que tenen les empreses lligades amb activitats 

del turisme d’aquestes comarques.   

 

 

 

 

 

 

 

IMATGE 2. Mapa de Catalunya i Andorra, que mostra les comarques sobre les quals es focalitza l’estudi 

de mercat. Font: tuexperto.com 

2.1.1. La demanda  

 

Per tal d’analitzar la demanda hem segmentat el mercat. En primer lloc, hem realitzat 

una segmentació geogràfica, ja que cal tenir en compte que l’empresa té el seu públic a 

l’Alt Pirineu, l’Aran, la Cerdanya i Andorra i que per tant, hem tingut en compte la 

demanda que hi haurà en aquestes comarques i en el país andorrà. Tot seguit, una 

segmentació demogràfica en cada lloc per saber com és la població de cada comarca i 

d’Andorra, així com veure quin és el sector econòmic al qual es dedica la població i 

l’estacionalitat d’aquesta. Per cada lloc s’ha estudiat també quins són els seus principals 

atractius turístics, ja que aquest serà un punt clau per a la nostra empresa. Cal tenir en 



PLA EMPRESARIAL: Pirene Comunicació                                     

 

  

12 
  

compte que la dades utilitzades per fer l’anàlisi de la demanda, sempre i que no 

s’indiqui el contrari, han estat dades extretes de l’Idescat i en el cas d’Andorra del 

document El país en xifres 2015 editat per Crèdit Andorrà, i que són dades actualitzades 

per aquests organismes.  

La Vall d’Aran   

La comarca de la Vall d’Aran té una superfície de 620 km2 i 9 municipis. Està 

envoltada de muntanyes de més de 3.000 metres d’altitud i comunica amb el Pallars pel 

port de la Bonaigua i amb la Ribagorça pel túnel de Vielha.  

GRUPS D’EDAT POBLACIÓ (habitants) % 

De 0 – 14 anys 1.431 14,33 

De 15 a 64 anys 7.199 72,09 

De 65 a 84 anys 1.133 11,34 

De 85 anys i més 222 2,22 

TOTAL 9.985 100 

 

QUADRE. Població Vall d’Aran. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de l’Idescat 

En el quadre podem observar com la franja d’edat en què predominen més habitants 

(7.199) és la compresa entre els 15 als 64 anys, per tant, és el grup de població que està 

en edat de treballar i aquest representa un 72,09% del total de la població de la comarca.  

Cal tenir en compte, que la capital de la Vall d’Aran és Vielha i és on s’hi concentra 

més de la meitat de la població, amb 5.512 persones.  

NIVELL EDUCATIU POBLACIÓ (habitants) % 

Sense titulació 643 7,66 

Primer grau 805 9,59 

Segon grau 5.192 61,85 

Ensenyament universitari 1.754 20,90 

TOTAL 8.395 100 

 

QUADRE. Nivell educatiu de la Vall d’Aran. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de l’Idescat 
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En aquest quadre podem veure com la majoria de la població de la Vall d’Aran té 

estudis fins a segon grau i que gairebé un 21% dels habitants tenen ensenyament 

universitari. Mentre que les dades de població que mostren que no tenen titulació o que 

només la tenen fins al primer grau, són molt  baixes, ja que entre les dues només 

representen un 17,25% de la població, mentre que el 82,75% posseeix estudis de segon 

grau o bé universitari.   

SECTOR 

ECONÒMIC 

AFILIACIONS (al règim general de la Seguretat 

Social + al règim d’autònoms) 

% 

Agricultura 10 + 28 = 38 0,66 

Indústria 114 + 39 = 153 2,63 

Construcció 200 + 182 = 382 6,59 

Serveis 4.300 + 928 = 5.228 90,12 

TOTAL 5.801 100 

 

QUADRE. Sectors econòmics de la Vall d’Aran. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de l’Idescat 

En el quadre observem com el sector dels serveis aglutina el 90,12% de la població en 

edat de treballar i per tant, aquesta dada ens permet afirmar que la comarca és dependent 

del sector terciari. Pel que fa als altres sectors econòmics, observem com tenen un pes 

molt petit i pràcticament insignificant el de l’agricultura, la indústria i la construcció. 

Dades del març del 2018 de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la 

Generalitat de Catalunya mostren que del total del sector de serveis hi ha 3.413 persones 

que treballen en activitats relacionades amb el turisme, com ara en el sector de 

l’hostaleria (restaurants, hotels, allotjaments), en el sector de les activitats esportives o 

en operadors turístics i agències de viatges. Aquesta dada ens indica com en el sector 

dels serveis un 65,28% de la població treballa en l’àmbit turístic.  
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Si ens centrem amb el sector del turisme, en el següent quadre observem com la 

comarca compta amb un total de 1.099 empreses que es dediquen al turisme. Aquesta, 

és  una dada molt important perquè ens mostra com a la Vall d’Aran hi ha nombres 

empreses que podrien demandar els nostres serveis com agència de comunicació, com 

ara: Baqueira Beret, Copos Bike, Banys termals Arties o Montain Quality SL Camins 

del Pirineo.  

La Vall d’Aran és sobretot una comarca en què hi predomina les activitats turístiques 

relacionades amb la neu. A la comarca hi ha les pistes d’esquí de Baqueira Beret i 

alhora un altre atractiu és l’important conjunt artístic monumental integrat per esglésies 

romàniques o les rutes turístiques que es poden fer per gaudir de la natura.  

OFERTA TURÍSTICA  NOMBRE 

Allotjament turístic  148 

Bars i restaurants 276  

Equipaments culturals, esportius, d’oci i 

turisme actiu  

84 

TOTAL  508 

 

QUADRE. Oferta turística de la Vall d’Aran. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de Turisme de 

la Vall d’Aran. 

L’última Memòria de Turisme de la Vall d’Aran que correspon a l’any 2016, mostra la 

Vall d’Aran va rebre 221.028 viatgers allotjats en establiments hotelers, cosa que va 

generar 674.985 pernoctacions a la comarca. Els mesos de major ocupació al territori 

solen ser el febrer i l’agost. L’impacte econòmic dels visitants va ser d’1,2 milions €, en 

allotjaments de 305.420,43 € i en restaurants en 918.554,42 €.  

Una altra dada significativa a tenir en compte és que, la Vall d’Aran té 2.517 persones 

que viuen a la comarca de forma estacional. Mentrestant, hi ha un total de 9.930 

persones que viuen com a residents a la comarca. 
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 L’Alta Ribagorça 

La comarca de l’Alta Ribagorça té una superfície de 426,77 km2 i 3 municipis. És una 

comarca envoltada de muntanyes i amb un relleu abrupte. Està situada al sud de la Vall 

d’Aran, a l’oest del Pallars Sobirà i al nord del Jussà.  

GRUPS D’EDAT POBLACIÓ (habitants) % 

De 0 – 14 anys 483 12,62 

De 15 a 64 anys 2.573 67,23 

De 65 a 84 anys 582 15,21 

De 85 anys i més 189 4,94 

TOTAL 3.827 100 

 

QUADRE. Població de l’Alta Ribagorça. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de l’Idescat 

En aquest quadre podem observar com la franja d’edat en què predominen més 

habitants (2.573) és la compresa entre els 15 als 64 anys, per tant, és el grup de població 

que està en edat de treballar i aquest representa un 67,23% del total de la població de la 

comarca.  

Cal tenir en compte, que la capital de l’Alta Ribagorça és el Pont de Suert i és on s’hi 

concentra més de la meitat de la població, amb 2.265 persones.  

NIVELL EDUCATIU POBLACIÓ (habitants) % 

Sense titulació 0 0 

Primer grau 538 16,47 

Segon grau 2.070 63,38 

Ensenyament universitari 658 20,15 

TOTAL 3.266 100 

 

QUADRE. Nivell educatiu de l’Alta Ribagorça. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de l’Idescat 
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En aquest quadre podem veure com la majoria de la població de l’Alta Ribagorça té 

estudis fins a segon grau i que un 20,15% dels habitants tenen ensenyament universitari.  

Mentre que, només 538 persones tenen estudis de primer grau. Així doncs, és positiu el 

fet que el 83,53% dels habitants de la comarca tinguin estudis de segon grau o 

universitaris, ja que això indica que són persones amb alguna titulació.  

SECTOR ECONÒMIC AFILIACIONS (al règim general de la Seguretat 

Social + al règim d’autònoms) 

% 

Agricultura 0 + 81 = 81 6,41 

Indústria 79 + 16 = 95 7,52 

Construcció 63 + 55 = 118 9,36 

Serveis 680 + 290 = 970 76,74 

TOTAL 1.264 100 

 

QUADRE. Sectors econòmics de l’Alta Ribagorça. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de 

l’Idescat 

En el quadre observem com el sector dels serveis aglutina el 76,74% de la població en 

edat de treballar i per tant, aquesta dada ens permet afirmar que la comarca té una gran 

dependència del sector terciari. Pel que fa als altres sectors econòmics, observem com 

tenen un pes més petit el sector de la construcció, indústria i agricultura.  

Dades del març del 2018 de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la 

Generalitat de Catalunya mostren que del total del sector de serveis hi ha 652 persones 

que treballen en activitats relacionades amb el turisme. Aquesta dada ens indica com en 

el sector dels serveis un 67,22% de la població treballa en l’àmbit turístic.  

Si ens centrem amb el sector del turisme, la comarca compta amb un total de 373  

empreses que es dediquen al turisme, com per exemple: l’Estació termal de Caldes de 

Boí,  La Rutlla, l’Escola d’Esquí Vall de Boí o l’Alberg Boí Romànic Suites.  

L’Alta Ribagorça és una comarca en què hi predominen activitats turístiques 

relacionades amb la cultura, com ara La Vall de Boí Taüll, en el camp del senderisme i 

la natura hi ha el Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici o l’Estació 

d’esquí Boí-Taüll.    
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OFERTA TURÍSTICA  NOMBRE 

Allotjament turístic i d’ús turístic 122 

Bars i restaurants 60 

Equipaments culturals, esportius, d’oci i 

turisme actiu 

31 

TOTAL  213 

 

QUADRE. Oferta turística de l’Alta Ribagorça. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes del Patronat 

Comarcal de Turisme de l’Alta Ribagorça 

Segons dades facilitades pel Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, el Parc Nacional 

d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici van rebre 560.086 visitants durant l’any 2017. 

Aquestes xifres consoliden l’únic Parc Nacional català com un dels grans motors de 

turisme als Pirineus. En aquesta comarca també prenen importància les visites a les 

cases del parc d’Espot amb 25.925 persones i a Boí amb 21.267 persones.  

Estudis realitzats per l’Institut Cerdà i l’Obra Social “La Caixa” indiquen que aquests 

visitants suposen per a l’Alta Ribagorça un impacte econòmic de gairebé 17 milions 

d’euros.  

Una altra dada significativa a tenir en compte és que, l’Alta Ribagorça té 737 persones 

que viuen a la comarca de forma estacional. Mentrestant, hi ha un total de 3.867 

persones que viuen com a residents a la comarca. 

El Pallars Sobirà  

La comarca del Pallars Sobirà té una superfície de 1.355 km2 i 15 municipis. La 

comarca limita al nord amb França, al nord-oest amb Andorra, al sud-est amb l’Alt 

Urgell, al sud i sud-oest amb al Pallars Jussà, a l’oest amb l’Alta Ribagorça i al nord-

oest amb la Vall d’Aran. 
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GRUPS D’EDAT POBLACIÓ (habitants) % 

De 0 – 14 anys 903 13,00 

De 15 a 64 anys 4.707 67,76 

De 65 a 84 anys 1.015 14,61 

De 85 anys i més 322 4,63 

TOTAL 6.947 100 

 

QUADRE. Població del Pallars Sobirà. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de l’Idescat 

En aquest quadre podem observar com la franja d’edat en què predominen més 

habitants (4.707) és la compresa entre els 15 als 64 anys, per tant, és el grup de població 

que està en edat de treballar i aquest representa un 67,76% del total de la població de la 

comarca.  

Cal tenir en compte que, la capital del Pallars Sobirà és Sort i és on s’hi concentra més 

de la meitat de la població, amb 2.128 persones.  

NIVELL EDUCATIU POBLACIÓ (habitants) % 

Sense titulació 476 7,62 

Primer grau 878 14,06 

Segon grau 3.740 59,90 

Ensenyament universitari 1.151 18,43 

TOTAL 6.244 100 

 

QUADRE. Nivell educatiu del Pallars Sobirà. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de l’Idescat 

 

En aquest quadre podem veure com la majoria de la població del Pallars Sobirà té 

estudis fins a segon grau i que un 18,43% dels habitants tenen ensenyament universitari.  

Mentre que 476 persones tenen estudis de primer grau. Així doncs, és positiu el fet que 

el 78,33% dels habitants de la comarca tinguin estudis de segon grau o universitaris, ja 

que això indica que són persones amb alguna titulació.  
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SECTOR 

ECONÒMIC 

AFILIACIONS (al règim general de la 

Seguretat Social + al règim d’autònoms) 

% 

Agricultura 0 + 186 = 186 7,70 

Indústria 76 + 47 = 123 5,09 

Construcció 100 + 136 = 236 9,76 

Serveis 1.385 + 487 = 1.872 77,45 

TOTAL 2.417 100 

 

QUADRE. Sectors econòmics del Pallars Sobirà. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de l’Idescat 

En el quadre observem com el sector dels serveis aglutina el 77,45% de la població en 

edat de treballar i per tant, aquesta dada ens permet afirmar que a la comarca aquest 

sector té molta importància. Pel que fa als altres sectors econòmics, observem com 

tenen un pes molt petit el de l’agricultura, la indústria i la construcció. 

Dades del març del 2018 de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la 

Generalitat de Catalunya mostren que del total del sector de serveis hi ha 1.026 persones 

que treballen en activitats relacionades amb el turisme.Aquesta dada ens indica com en 

el sector dels serveis un 54,80% de la població treballa en l’àmbit turístic.   

Si ens centrem amb el sector del turisme, la comarca compta, tal i com veiem en el 

següent quadre, amb un total de 385 empreses dedicades al turisme, com ara:  Catalunya 

Rafting, Terra Viva, Cims Aventura o Estació d’Esquí de Tavascan. 

 El Pallars Sobirà juntament amb la comarca de l’Alta Ribagorça conté el Parc Nacional 

d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici. Alhora també hi destaquen les pistes d’esquí 

de Baqueira-Beret, Espot Esquí i Port Ainé.  
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OFERTA TURÍSTICA NOMBRE 

Allotjament turístic  i d’ús turístic  185 

Bars i restaurants 107  

Equipaments culturals, esportius, d’oci i 

turisme actiu  

93 

TOTAL  385 

 

QUADRE. Oferta turística del Pallars Sobirà. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de Turisme del 

Pallars Sobirà.  

Segons dades de l’Oficina de Turisme del Pallars Sobirà, l’any 2016 la comarca va 

rebre un total de 82.084 pernoctacions, cosa que s’estima que genera un impacte directe 

a la zona de prop de 14 milions d’euros. Durant l’any 2017 el Parc Natural de l’Alt 

Pirineu ubicat al Pallars ha assolit els 314.000 visitants anuals. Els mesos que més reben 

visites són els mesos de juliol i agost i  pràcticament durant el 2017 es va arribar als 

4.100 en aquests dos mesos d’estiu. Les visites al llarg de l’any van ser de 8.300.  

Una altra dada significativa a tenir en compte és que, al Pallars Sobirà hi resideixen 

6.986 habitants, mentre que de forma estacional ho fan 2.034 persones.  

 El Pallars Jussà  

La comarca del Pallars Jussà té una superfície de 1.290 km2 i 14 municipis. La comarca 

limita amb les comarques de la Noguera, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i  l’Alt 

Urgell.  

GRUPS D’EDAT POBLACIÓ (habitants) % 

De 0 – 14 anys 1.663 12,52 

De 15 a 64 anys 8.308 62,56 

De 65 a 84 anys 2.512 18,91 

De 85 anys i més 797 6,00 

TOTAL 13.280 100 

 

QUADRE. Població del Pallars Jussà. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de l’Idescat  
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En aquest quadre podem observar com la franja d’edat en què predominen més 

habitants (8.308) és la compresa entre els 15 als 64 anys, per tant, és el grup de població 

que està en edat de treballar i aquest representa un 62,56% del total de la població de la 

comarca.  

Cal tenir en compte, que la capital del Pallars Jussà és Tremp i és on s’hi concentra la 

major part de la població, en total 5.906 habitants. Tot i que en aquesta comarca, la 

població està molt més dispersa pels pobles de la comarca.  

NIVELL EDUCATIU POBLACIÓ (habitants) % 

Sense titulació 1.331 11,58 

Primer grau 1.906 16,58 

Segon grau 5.982 52,05 

Ensenyament universitari 2.274 19,79 

TOTAL 11.493 100 

 

QUADRE. Nivell educatiu del Pallars Jussà. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de l’Idescat   

En aquest quadre podem veure com la majoria de la població del Pallars Jussà té estudis 

fins a segon grau i que un 19,79% dels habitants tenen ensenyament universitari.  

Mentre que 1.906 persones tenen estudis de primer grau i també és rellevant destacar 

que 1.331 habitants no tenen cap tipus de titulació. Malgrat això, el 71,84% dels 

habitants de la comarca tenen estudis de segon grau o universitaris.  

SECTOR 

ECONÒMIC 

AFILIACIONS (al règim general de la 

Seguretat Social + al règim d’autònoms) 

% 

Agricultura 104 + 428 = 532  13,72 

Indústria 145 + 77 = 222 5,72 

Construcció 345 + 153 = 498 12,84 

Serveis 1.946 + 680 = 2.626 67,71 

TOTAL 3.878 100 

 

QUADRE. Sectors econòmics del Pallars Jussà. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de l’Idescat 
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En el quadre observem com el sector dels serveis aglutina el 67,71% de la població en 

edat de treballar i per tant, aquesta dada ens permet afirmar que a la comarca aquest 

sector pren molta importància. Pel que fa als altres sectors econòmics, observem com 

tenen un pes més petit, com es el cas de l’agricultura  que representa 13,72% i el de la 

construcció que ho fa amb un 12,84%.  

Dades del març del 2018 de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la 

Generalitat de Catalunya mostren que del total del sector de serveis hi ha 584 persones 

que treballen en activitats relacionades amb el turisme. Aquesta dada ens indica com en 

el sector dels serveis un 22,23% de la població treballen en l`àmbit turístic.  Per tant, 

veiem com en aquesta comarca el turisme no és tant important com en les altres 

comarques analitzades.   

Si ens centrem amb el sector del turisme, la comarca compta amb un total de 270 

empreses dedicades al turisme, com per exemple: PioletXperience, Pyrenees Trips, 

Guies Vall Fosca o La Careta.  

Al Pallars Jussà hi destaquen les activitats lligades amb el senderisme com l’Estany de 

Montcortès, la Serra de Boumort o el Congost de Mont-rebei que a dia d’avui és l’únic 

gran congost de Catalunya i permet gaudir de vistes espectaculars.  

OFERTA TURÍSTICA NOMBRE 

Allotjament turístic  i d’ús turístic  123 

Bars i restaurants 54 

Equipaments culturals, esportius , d’oci i 

turisme actiu  

93 

TOTAL  270 

 

QUADRE. Oferta turística del Pallars Jussà. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de Turisme del 

Pallars Jussà. 

El Consell Comarcal del Pallars Jussà indica que el 2016 la comarca va rebre un total de 

82.084 pernoctacions, aquesta és una de les millors dades dels últims anys a la comarca 

pallaresa. També cal remarcar l’increment en quasi 5.000 visitants respecte al 2015 al 

telefèric de la Vall Fosca, 2.000 visitants més al Museu de la Conca Dellà, així com 

l’augment de visites al Congost de Mont-Rebei, on s’han superat les 100.000 visites.  
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Una altra dada significativa a tenir en compte és que, al Pallars Jussà 222 persones hi 

viuen de forma estacional, i 13.453 són residents.  

L’Alt Urgell  

La comarca de l’Alt Urgell té una superfície de 1.446 km2 i 19 municipis. Limita amb 

les comarques de la Cerdanya, el Berguedà i el Solsonès per la banda de llevant, els dos 

Pallars per ponent, la Noguera per migjorn i Andorra al nord. L’Alt Urgell és un nus de 

comunicacions, ja que hi conflueixen les principals rutes d’accés als Pirineus cap a 

Andorra pel nord, cap Puigcerdà i la Cerdanya, d’una banda, i Sort, el Pallars i l’Alta 

Ribagorça, de l’altra.   

GRUPS D’EDAT POBLACIÓ (habitants) % 

De 0 – 14 anys 2.788 13,74 

De 15 a 64 anys 13.218 65,13 

De 65 a 84 anys 3.464 17,07 

De 85 anys i més 826 4,07 

TOTAL 20.296 100 

 

QUADRE. Població de l’Alt Urgell.  Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de l’Idescat 

En aquest quadre podem observar com la franja d’edat en què predominen més 

habitants (13.218) és la compresa entre els 15 als 64 anys, per tant, és el grup de 

població que està en edat de treballar i aquest representa un 65,13% del total de la 

població de la comarca. Tot i això, en aquesta comarca observem com les persones de 

més de 65 anys representen un 21,14%.  

Cal tenir en compte, que la capital de l’Alt Urgell és la Seu d’Urgell i és on s’hi 

concentra més de la meitat de la població, amb 12.015 persones.   
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NIVELL EDUCATIU POBLACIÓ (habitants) % 

Sense titulació 1.766 9,83 

Primer grau 2.782 15,48 

Segon grau 10.305 57,36 

Ensenyament universitari 3.114 17,33 

TOTAL 17.966 100 

 

QUADRE. Nivell educatiu de l’Alt Urgell.  Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de l’Idescat 

En aquest quadre podem veure com la majoria de la població de l’Alt Urgell té estudis 

fins a segon grau i que un 17,33% dels habitants tenen ensenyament universitari.  

Mentre que 2.782 persones tenen estudis de primer grau i també és rellevant destacar 

que 1.766 habitants no tenen cap tipus de titulació. Malgrat això, el 74,69% dels 

habitants de la comarca tenen estudis de segon grau o universitaris.  

SECTOR 

ECONÒMIC 

AFILIACIONS (al règim general de la 

Seguretat Social + al règim d’autònoms) 

% 

Agricultura 144 + 335 = 479 7,79 

Indústria 896 + 98 = 994 16,17 

Construcció 283 + 275 = 558 9,08 

Serveis 2.999 + 1.117 = 4.116 66,96 

TOTAL 6.147 100 

 

QUADRE. Sectors econòmics de l’Alt Urgell.  Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de l’Idescat 

En el quadre observem com el sector dels serveis aglutina el 66,96% de la població en 

edat de treballar i per tant, aquesta dada ens permet afirmar que a la comarca aquest 

sector pren molta importància. Pel que fa als altres sectors econòmics, observem com 

l’agricultura i la construcció tenen més petit, però que a la comarca de l’Alt Urgell el 

sector de la indústria és rellevant, ja que hi treballa un 16,17% dels habitants. Aquest fet 

es deu sobretot al fet que la comarca té la fàbrica Cadí que produeix llet i derivats i 

Mafriseu que és una indústria càrnia.  
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Dades del març del 2018 de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la 

Generalitat de Catalunya mostra que del total del sector de serveis hi ha 1.329 persones 

que treballen en activitats relacionades amb el turisme. Aquesta dada ens indica com en 

el sector dels serveis un 32,28 % de la població treballen en l`àmbit turístic.   

Si ens centrem amb el sector del turisme, la comarca compta amb un total de XX  

empreses dedicades al turisme, com per exemple: Team Emotions SL, Bassella 

Experiences, Equànima o Karting El Pla. En el cas de l’Alt Urgell observem com els 

allotjaments turístics en relació a la població, tenen un pes molt petit que les altres 

comarques analitzades anteriorment.  

En el terreny de la neu hi destaca l’Estació de Tuixent-La Vansa i la de Sant Joan de 

l’Erm,  en l’esportiu el Parc Olímpic del Segre que és un gran reclam pels apassionats 

dels esports que es practiquen a l’aigua com el ràfting o el piragüisme, i també la 

Catedral de la Seu d’Urgell, que actualment és l’única catedral íntegrament romànica de 

Catalunya.  

OFERTA TURÍSTICA NOMBRE 

Allotjament turístic  i d’ús turístic  206 

Bars i restaurants 132 

Equipaments culturals, esportius, d’oci i 

turisme actiu  

69 

TOTAL  407 

 

QUADRE. Oferta turística de l’Alt Urgell. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de Turisme de 

l’Alt Urgell. 

Segons fonts del Consell Comarcal de l’Alt Urgell un dels atractius que més genera un 

impacte sobre la comarca és El Parc Natural de l’Alt Pirineu, el qual genera 14 milions 

d’euros d’impacte econòmic directe a l’Alt Urgell, i també al Pallars Sobirà, ja que el 

Parc es troba comprès entre ambdues comarques. Aquesta xifra representa el 2,5% del 

PIB de les dos comarques en conjunt. A més, segons un informe tècnic elaborat per 

l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), el parc va rebre 314.000 

visitants durant el 2017.  
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Una altra dada significativa a tenir en compte és que, a l’Alt Urgell les dades de 

població estacional són de -7 habitants, per tant, en aquests moments no en té. Com a 

residents hi consten 20.548 persones.  

La Cerdanya  

La comarca  de la Cerdanya té una superfície de 546 km2 i es divideix entre l’Alta i la 

Baixa Cerdanya. Està formada per un total de 126 municipis i ubicada entre França, 

Andorra i les comarques del Ripollès, el Berguedà i l’Alt Urgell.  

GRUPS D’EDAT POBLACIÓ (habitants) % 

De 0 – 14 anys 2.508 14,23 

De 15 a 64 anys 12.044 68,34 

De 65 a 84 anys 2.556 14,50 

De 85 anys i més 515 2,92 

TOTAL 17.623 100 

 

QUADRE. Població de La Cerdanya.  Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de l’Idescat 

En aquest quadre podem observar com la franja d’edat en què predominen més 

habitants (12.044) és la compresa entre els 15 als 64 anys, per tant, és el grup de 

població que està en edat de treballar i aquest representa un 68,34% del total de la 

població de la comarca.  

Cal tenir en compte, que la capital de la Cerdanya és Puigcerdà i és on s’hi concentra la 

meitat de la població amb 8.839 habitants.  

NIVELL EDUCATIU POBLACIÓ (habitants) % 

Sense titulació 1.011 6,34 

Primer grau 2.762 17,33 

Segon grau 8.981 56,35 

Ensenyament universitari 3.184 19,98 

TOTAL 15.937 100 

 

QUADRE. Nivell d’estudis de La Cerdanya.  Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de l’Idescat 
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En aquest quadre podem veure com la majoria de la població de la Cerdanya té estudis 

fins a segon grau i que un 19,98% dels habitants tenen ensenyament universitari.  

Mentre que 2.762 persones tenen estudis de primer grau i també és rellevant destacar 

que 1.011 habitants no tenen cap tipus de titulació. Malgrat això, el 76,33% dels 

habitants de la comarca tenen estudis de segon grau o universitaris.  

SECTOR 

ECONÒMIC 

AFILIACIONS (al règim general de la 

Seguretat Social + al règim d’autònoms) 

% 

Agricultura  12 + 264 = 276 3,49 

Indústria 188 + 89 = 277 3,50 

Construcció 436 + 509 = 945 11,95 

Serveis 5.081 + 1.329 = 6.410 81,06 

TOTAL 7.908 100 

 

QUADRE. Sectors econòmics de La Cerdanya.  Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de l’Idescat 

En el quadre observem com el sector dels serveis aglutina el 81,06% de la població en 

edat de treballar i per tant, aquesta dada ens permet afirmar que la comarca és depenent 

del turisme. Pel que fa als altres sectors econòmics, observem com el sector de la 

construcció representa un 11,95%, seguit del de la indústria i l’agricultura que tenen una 

presència insignificant per a la comarca.  

Dades del març del 2018 de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la 

Generalitat de Catalunya mostra que del total del sector de serveis hi ha 2.688 persones 

que treballen en activitats relacionades amb el turisme. Aquesta dada ens indica com en 

el sector dels serveis un 41,93 % de la població treballen en l`àmbit turístic.   

Si ens centrem amb el sector del turisme, la comarca compta amb un total de 506 

empreses que es dediquen al turisme, com per exemple: Cercle d’Aventura, Club 

d’Esquí Alpí Pirineus, Hípica Prats II o Alberg Can Ribals.  

En el terreny de la neu hi destaquen les estacions de La Molina i la Masella. A més, la 

Cerdanya és un reclam per jugar a golf o practicar hípica. Així com per visitar molts 

dels seus pobles, que amb els anys s’han convertit en un veritable atractiu de la comarca 

com Bellver de Cerdanya, Llívia o Puigcerdà.  
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OFERTA TURÍSTICA NOMBRE 

Allotjament turístic  i d’ús turístic  133 

Bars i restaurants 221 

Equipaments culturals, esportius, d’oci i 

turisme actiu  

152 

TOTAL  506 

 

QUADRE. Oferta turística de la Cerdanya. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes del Patronat 

Comarcal de la Cerdanya.  

El Patronat Comarcal de la Cerdanya indica que durant l’estiu del 2017 s’ha superat els 

43.000 turistes que han visitat les Oficines de Turisme.  Alhora es destaca que el nivell 

d’ocupació en èpoques turístiques com ara l’estiu o ponts festius se situa entre el 80 i 

90% d’ocupació.  

Una altra dada significativa a tenir en compte és que, a la Cerdanya resideixen 3.490 de 

forma estacional. Mentre que, 17.704 hi consten com a residents.   

A més, una altra dada important pel conjunt de l’estudi de mercat, és que segons un 

estudi realitzat per la Universitat Pompeu Fabra les estacions d’esquí de La Molina, 

Vall de Núria, Vallter, Espot i Port Ainé generen un impacte econòmic net de 121,5 

milions d’euros. Hem de tenir en compte, que exceptuant l’estació de la Vall de Núria 

que pertany a la comarca del Ripollès, les altres es situen a la Cerdanya, el Pallars 

Sobirà i Jussà.  

Andorra  

El principat d’Andorra és un estat d’Europa situat a la zona central dels Pirineus, entre 

França i Espanya. El país és molt muntanyós amb altituds que oscil·len entre els 840 i 

els 2.946 metres en el pic més elevat i té una extensió de 468 km2.  
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GRUPS D’EDAT POBLACIÓ (habitants) % 

De 0 – 14 anys 11.434  14,65 

De 15 a 64 anys 55.806 71,54 

De 65 a 84 anys 8.867 11,36 

De 85 anys i més 1.907 2,45 

TOTAL 78.014 100 

 

QUADRE. Població d’Andorra.  Font: Elaboració pròpia amb dades extretes d’Andorra en xifres 2015 

En aquest quadre podem observar com la franja d’edat en què predominen més 

habitants (55.806) és la compresa entre els 15 als 64 anys, per tant, és el grup de 

població que està en edat de treballar i aquest representa un 71,54% del total de la 

població del país.  

Cal tenir en compte, que la capital d’Andorra és Andorra La Vella i és on s’hi 

concentren 22.886 habitants.  

Les dades que fan referència al nivell d’estudis no estan disponibles al país. Tot i que, 

que hem considerat que era rellevant mostra que Andorra l’any 2015 tenia un PIB de 

2.535, 12 milions d’euros i un PIB per càpita de 35.341,51 euros, una dada que es pot 

interpreta com que Andorra té un poder adquisitiu alt. 

SECTOR 

ECONÒMIC 

AFILIACIONS (cens de població assalariada) % 

Agricultura  164 0,46 

Indústria 1.592 4,43 

Construcció 2.758 7,68 

Serveis 31.414 87,43 

TOTAL 35.928 100 

 

QUADRE. Sectors econòmics d’Andorra.  Font: Elaboració pròpia amb dades extretes d’Andorra en 

xifres 2015 

En el quadre observem com el sector dels serveis aglutina el 87,436% de la població en 

edat de treballar i per tant, aquesta dada ens permet afirmar que el país és dependent del 

sector dels serveis. Pel que fa als altres sectors econòmics, observem com el sector de la 
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construcció representa un 7,685%, seguit del de la indústria i l’agricultura que tenen una 

presència insignificant i gairebé nul·la per Andorra. Cal dir, que el sector de la 

construcció ha estat un dels motors econòmics més importants per al país, però que amb 

la crisi econòmica va patir un fort retrocés.  

Segons Andorra: El país en xifres 2015 editat per Crèdit Andorrà es mostra com hi ha 

11.565 persones que es dediquen a activitats relacionades al turisme, com ara en el 

sector de l’hosteleria (restaurants, hotels, allotjaments), activitats esportives, agències de 

viatges o activitats culturals. Aquesta dada ens fa veure com que en el conjunt del sector 

dels serveis hi ha un 36,81% de la població que es dedica al turisme.  

Si ens centrem amb el sector del turisme, Andorra compta amb un total de 877 empreses 

que s’hi dediquen, com per exemple: Caldea, El Museu del Tabac o Naturlandia. 

En el terreny de la neu hi destaquen les estacions de Grandvalira o Vallnord i 

precisament, Andorra és un país conegut per les pistes d’esquí. A més, també és un 

reclam per fer activitats a la natura, com ara visitar el Llac dels Engolasters, practicar 

senderisme o gaudir del centre termal de Caldea.  

 

OFERTA TURÍSTICA NOMBRE 

Allotjament turístic  i d’ús turístic  335 

Bars i restaurants 414 

Equipaments culturals, esportius, d’oci i 

turisme actiu  

128 

TOTAL  877 

 

QUADRE. Oferta turística d’Andorra. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de Turisme 

d’Andorra. 

 Segons les dades estadístiques recollides per les Oficines de Turisme del Principat 

d’Andorra, l’any 2015 va rebre 7,8 milions de visitants. Les fonts ens indiquen que 

aquesta dada té una tendència similar tots els anys. Pel que fa a la temporada d’hivern 

del 2017-2018, Andorra ha rebut 1.435.399 de turistes, cosa que ha suposat uns 5,4 

milions de pernoctacions als allotjaments turístics del país. Durant l’any, una de les 



PLA EMPRESARIAL: Pirene Comunicació                                     

 

  

31 
  

activitats que proporciona una major quantitat d’ingressos perquè atrau a turistes és el 

Cirque du Soleil, que segons dades facilitades per Andorra Turisme deixa un impacte de 

21 milions d’euros a Andorra i que suposa una despesa pel Principat de 2 milions 

d’euros.  

En el gràfic s'observa com Andorra és qui té més empreses dedicades al turisme. Cosa 

que també és lògic tenint en compte que és un país. Pel que fa a les comarques de l'Alt 

Pirineu i l'Aran analitzades la que té més empreses, és la Vall d'Aran seguida de ben a 

prop amb la Cerdanya. Podríem dir que el nombre d'oferta de les comarques va 

relacionat amb la població que tenen cadascuna de les comarques, exceptuant el cas de 

l'Alt Urgell, que tal com hem comentat és una comarca que té una diversificació dels 

sectors econòmics, i el sector de la indústria també pren importància. 

 

GRÀFIC. Oferta turística a l’Alt Pirineu, Aran i Andorra. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de 

Turisme Lleida i Andorra 

La dada que després d’analitzar l’estudi de mercat pel que fa a la demanda podrem 

establir és que hi ha 3.166 empreses que es dediquen al turisme i que per tant, podrien 

ser possibles clients de la nostra empresa. 

Amb l’anàlisi de la demanda, podem extreure una conclusió comuna per a totes les 

comarques. El primer punt clau i que serà favorable per a Pirene Comunicació és que la 

majoria de la població està en edat de treballar i per tant seran aquestes persones i les 
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empreses que tenen les que seran demandants dels serveis que ofereix el nostre negoci. 

Per altra banda, totes les comarques tenen un fort lligam amb el sector del turisme i 

tenen la presència de moltes activitats amb les que es relaciona aquest sector. Així 

doncs, hi haurà moltes empreses que podran estar interessades en els serveis que volem 

oferir. Hem de tenir en compte que, són comarques ubicades al Pirineu català i a 

Andorra, on hi destaca un clima fred a l’hivern i més suau a l’estiu. La majoria de les 

comarques tenen pistes d’esquí, fet que fa que tinguin una major estacionalitat durant 

l’estació hivernal, malgrat això, cada vegada més s’intenta que s’aprofitin aquestes 

pistes per practicar-hi activitats a l’estiu.  
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2.1.2. L’oferta  

 

Per fer l’anàlisi de la competència s’ha tingut en compte les agències de comunicació 

ubicades en les comarques a les quals Pirene Comunicació vol arribar. Tot i que, també 

s’ha considerat que hi ha empreses ubicades en aquestes comarques que compten amb 

agències de comunicació d’altres punts de Catalunya i que per tant, també són 

competència per a la nostra empresa.  

El que es pot veure a través de l’anàlisi de cada empresa, és que cap empresa ofereix 

exactament els mateixos serveis que Pirene Comunicació, però sí que són serveis 

semblants i per tant, són una competència directa cap a la nostra empresa.. A més, de les 

agències de comunicació o màrqueting consultades i que són competència cap es centra 

en el sector del turisme, cosa que creiem que suposa una innovació i un punt a favor per 

la nostra empresa. A Andorra hem analitzat només una agència de comunicació, ja que 

després de visualitzar els altres tipus d’agències com de màrqueting o publicitat hem 

establert que Duett Studio és la que més s’assimilava a Pirene Comunicació, pels seus 

serveis i tipus de públic.  

  

És una agència de màrqueting i comunicació online creada l’any 2015. És la primera 

agència de la Vall d’Aran i té la seva seu a Casau (Vielha). Tal com es mostra en la seva 

web, l’agència de màrqueting i comunicació digital transmet el lema de “comunicar és 

l’art d’entendre’s”.  

L’empresa està formada per dos treballadors, en Pep Casasayas Palà que és el 

cofundador de l’empresa i l’actual director, i Kiku Sanchis que és el soci fundador. Es 

defineixen com a persones creatives i sobretot, com professionals amb trajectòria 

professional en mitjans audiovisuals i amb experiència.  

La informació que hem pogut obtenir és que en Pep Casasayas Palà està graduat en 

Màrqueting i té un Postgrau en Màrqueting Digital, a més té experiència en el camp de 

la comunicació i el màrqueting perquè ha treballat a Mont Bar com a responsable de 

comunicació, a FHIOS Smart Knowledge com a encarregat del Màrqueting Digital o a 

Aran Nau com a Director Digital Estratègic, entre d’altres.  
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Els serveis que ofereix Arténher són:  

- Xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Pinterest, YouTube, 

Google + i Vimeo.  

- Email marketing amb la intenció de fidelitzar al públic perquè torni a una 

determinada pàgina web o per augmentar les vendes d’una web e-commerce a través 

d’enviaments de continguts de qualitat, promocions o informació rellevant del 

negoci en qüestió. En aquest servei s’inclou la creació de la base de dades, estudiar 

el missatge i l’aparença, enviar i mesurar els resultats.  

- Posicionament SEO en el que analitzen l’empresa, els serveis, la competència, les 

paraules claus que interessen i que s’adapten als serveis de cada empresa. En aquest 

punt, l’empresa Arténher considera clau saber aspectes com: com busquen a 

l’empresa, en quins buscadors, quins serveis busquin, quins productes busquen, 

quines paraules utilitzen, quan i com busquen. Un cop definit aquest aspecte, 

Arténher s’encarrega d’estructura els serveis i els productes a les busques dels 

usuaris i d’adaptar la pàgina web de l’empresa a tot el contingut que es mou en el 

mercat, així com implementar l’estructuració òptima, les paraules claus que 

s’adapten a l’empresa i als clients i les eines que més agraden als buscadors per fer 

que una pàgina sigui el més atractiva possible. L’empresa també optimitza i 

monitoritza la competència i la seva estratègia de posicionament, crear continguts 

per fer una web més atractiva i fresca i treballa l’analítica web.  

- E-commerce, és a dir, s’encarrega d’oferir productes de les empreses que els 

contracten de forma immediata a qualsevol lloc del món amb uns costos mínims. 

S’encarrega d’establir com les empreses a través de les seves pàgines web poden 

vendre els seus productes per categories, temporades, promocions, vendre articles en 

exclusiva.  

- Publicat online: creació de campanyes de publicitat online en buscadors, pàgines 

web i xarxes socials per tal que l’empresa pugui arribar al seu comprador. Arténher 

cobreix els tipus de publicitat online existents a la xarxa: Google Display Network, 

Google Adwords, Facebook Ads, Twitter ads.  

- Disseny web: en què realitzen l’estructura, el disseny i també la funcionalitat d’una 

pàgina web determinada.  
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- Aplicacions mòbils i la seva creació tant per iOS com per Android per tal que les 

empreses puguin estar sempre en contacte amb els seus usuaris i aconseguir una 

relació directa amb el seu públic.  

- Estratègies d’imatge corporativa a través de mitjans de comunicació tradicionals 

(premsa, ràdio i televisió) i no tradicionals (noves tecnologies, internet i xarxes 

socials).  

Com podem observar a través dels serveis que ofereix Arténher, l’empresa va dedicada 

més a un públic objectiu de empreses que es dediquen a vendre productes i no tant a 

mostrar els seus serveis. Malgrat aquesta gran diferència amb Pirene Comunicació, 

considerem que és competència de la nostra agència perquè és la única agència de la 

Vall d’Aran i perquè ofereix serveis que nosaltres també oferirem com el de les xarxes 

socials, el posicionament SEO, el disseny web i les estratègies d’imatge corporativa.  

La seva comunicació es basa en la seva pàgina web (http://artenher.com/), i el seu perfil 

a Twitter, Instagram (@artenher) i a Facebook.  

Els serveis d’Arténher no tenen un preu fix, ja que a la seva web mostren com s’adapten 

als diferents pressupostos dels seus clients, tenint en compte els diversos serveis que 

ofereixen. 

 

 

 

És una agència de màrqueting online2 creada l’any 2017. Té la seva seu a la Seu 

d’Urgell.  

L’empresa està formada per dues treballadores, que són les sòcies fundadores de Social 

Trends: la Sandra Castiñeira i la Mònica Vela. Les dues joves tenen experiència en el 

camp de la comunicació i el màrqueting digital.  

Per una banda, la Sandra ha treballat com a Community Management a SB Canyoning 

Alt Urgell, a Flimi And i com a tècnica de Joventut desenvolupant la dinamització de 

les xarxes socials i la comunicació. A més, té un Màster en Direcció de Màrqueting i 

                                                             
2 A l’Annex B es mostra l’entrevista realitzada a Social Trends  

http://artenher.com/
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Comunicació, i formacions de Community Management i Investigació del Consumidor i 

Estratègies de Màrqueting. Per la seva banda, la Mònica també ha treballat en el camp 

del màrqueting i està certificada en Branding, Màrqueting digital, vendes i 

neuromàrqueting. Actualment, està acabant un Màster en Administració i Direcció 

d’Empreses.  

Els serveis que ofereix Social Trends són:  

- Disseny web: creació de pàgines web, creació de targetes virtuals per a les 

empreses amb les quals aquestes poden diposita la informació bàsica de contacte 

en una sola pàgina web, creació de webs e-commerce per tal de vendre per 

Internet, creació de pàgines que permeten gestionar reserves en format online.  

- Social Media: creació de canals i perfils a les xarxes socials a través 

d’estratègies, un bon disseny dels continguts i la gestió d’aquestes amb el 

community management. En aquesta línia, Social Trends també ofereix serveis 

consultoria per tal de resoldre qualsevol dubte al voltant de les xarxes socials i 

proporciona ajuda per tal que les empreses puguin aconseguir uns bons resultats.  

- Disseny gràfic: creació de logotips, identitat corporativa, il·lustracions, retocs 

fotogràfics. Aquest disseny està caracteritzat per ser un disseny creatiu per a 

cada pàgina web i també interactiu, per exemple a través de presentacions 

multimèdia.  

- Màrqueting: email màrqueting, en què per exemple destaca el fet de creació de 

Newletters, posicionament SEO I SEM a Internet i disseny d’aplicacions mòbils 

per iOS i Android, i també en aquesta línia destaca un servei d’auditoria SEO 

per corregir els possibles errors que l’empresa cometi i posicionar-se en els 

buscadors.  

El públic objectiu de l’empresa són empreses del Pirineu i d’Andorra o bé particulars 

majors de 30 anys i amb un bon nivell econòmic. A més, observant els projectes que 

Social Trends ofereix podem veure com van més destinats a comerços i associacions 

locals de la Seu d’Urgell i més aviat són petites empreses.  

Malgrat que és una agència que es dedica molt més al màrqueting, comparteix serveis 

amb nosaltres com el de les xarxes socials, el posicionament SEO i SEM i el disseny 

web.  
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La seva comunicació es basa en la seva pàgina web (https://www.socialtrends.es/) i el 

seu perfil a Twitter, Instagram (@socialtrendscat) i a Facebook.  

Els serveis de Social Trends, s’adapten als pressupostos del seus clients. Però és cert, 

que utilitzen una fórmula matemàtica i que posen a 35€ l’hora treballada, perquè tal 

com exposen les sòcies “és un treball que requereix de molta creativitat i de pensar en 

què pots ser diferent de l’altre”.  

 

  

 

És una agència de comunicació i màrqueting creada l’any 2013. Té la seva seu a 

Andorra la Vella, tal com es mostra a la seva pàgina web Duett Studio és “La 

comunicació i el disseny treballant per a empreses”.  

L’empresa està formada per quatre treballadors a temps complet i tres treballadors que 

són col·laboradors de Duett Studio. Com a cofundadors de l’empresa trobem la Mireia 

Blasi i l’Eric Lepoix.  

Per una banda, la Mireia Blasi s’encarrega de la Direcció General de Duett Studio i de 

la gestió de comtes. La Mireia està diplomada en Disseny Digital i Art Electrònic per la 

Universitat Ramon Llull, també té un Postgrau en Màrqueting Digital per la Universitat 

Autònoma de Barcelona i una experiència dilatada en el camp del disseny gràfic, per 

exemple ha treballat per La Capsula com a responsable de projectes de comunicació 

gràfica, a l’Agència de publicitat 9mk,  al grup Afirma, com a autònoma.  

L’Eric Lepoix és qui s’encarrega de la Direcció d’art, del disseny gràfic i del disseny 

editorial de l’empresa. L’Eric és tècnic superior en modelatge Render i Animació 

Professional atorgat per INESEM, així com una llicenciatura en disseny gràfic per 

ESERP. Durant sis anys va treballar en el Departament de creació de l’Agència de 

publicitat 9mk.  

La Raquel Ibáñez és l’encarregada del Community management, disseny web i 

màrqueting digital. Ha estudiat un Grau Superior de Disseny Gràfic a l’Escola d’Art 

Groc i està especialitzada en màrqueting i community management. Ha treballat com a 

https://www.socialtrends.es/
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directora creativa a BeRepublic Mobile, com a editora a La Rueda Creativa, i com a 

responsable en el disseny d’aplicacions per Lechill Mobile SL.  

Per últim, la Maite González s’encarrega de la part de comptabilitat i finances.  

Els serveis que ofereixen són:  

- Disseny web. Tenint en compte que la web és el pilar de comunicació digital i 

que és vital que faci vendre. En aquesta línia, l’objectiu de l’empresa és “posar 

en marxa una web que els aporti més vendes i sigui a la vegada una eina vital de 

comunicació”. Per l’empresa és important que un lloc web retorni i que els 

visitants en clients. S’inclou el disseny i la programació web, creació de 

WordPress o aplicacions a mida i posicionament SEO.  

- Disseny gràfic. L’empresa es dedica no tant sols des de la vessant gràfica sinó 

que també dóna una gran importància a la vessant dels materials que la 

conformen: papers, gramatges, tintes, acabats. I dins d’aquest apartat realitzen 

disseny editorial i corporatiu, cartes de restaurants, targetes de casament, 

iconografia, disseny stand, il·lustració, redacció de copys, disseny de banners 

digitals.  

- Consultoria i estratègia de marca. L’empresa considera que és important la 

imatge a través de la qual es projecte una empresa. En aquest sentit, realitza 

serveis d’estratègia i consultoria de marca, ADN de marca, sistema d’identitat 

visual, arquitectura de productes de marca, anàlisi de marca, naming, logotip, 

baseline, slogan, packaging, peces corporatives i comunicatives i marxandatge.  

- Campanyes de comunicació. Duett Studio realitza disseny de campanyes online i 

offline, disseny gràfic de peces de campanya, consultoria de xarxes socials, 

màrqueting de continguts i dinamització i gestió a les xarxes socials.  

- Identitat corporativa. El servei s’inclou dins de la creació del logotip i d’un 

sistema gràfic que recolzi aquest. Tal i com exposa a la seva web, el logotip és 

important perquè “és pel que et reconeixeran, per bé o per malament. Pel que et 

confiaran i compraran”. Per tant, dins d’aquest apartat s’inclou el disseny del 

logotip, la identitat visual, manual o guia d’estil i adaptacions corporatives.  

- Projectes de contingut audiovisual l’agència s’encarrega de tota la part prèvia 

com ara del seu guionatge o posada en escena i posteriorment de l’edició 

d’aquests.  
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Duett Studio ha realitzat projectes en restaurants per exemple, el disseny gràfic de la 

carta del restaurant l’Isard o de la de Grandvalira. A l’Escola d’Esquí Grandvalira hi ha 

realitzat el disseny audiovisual i d’art i catàlegs, entre d’altres. En aquest sentit, veiem 

que Duett Studio es dedica més a empreses que tenen activitats lligades al turisme, i a 

més, comparteix amb la nostra empresa serveis com el de disseny web o el d’estratègies 

comunicatives.  

L’empresa utilitza la seva página (http://www.duettstudio.com/) i canals a les xarxes 

socials de Facebook, Twitter i Instagram (@duettstudio) per la seva aposta 

comunicativa.  

Alhora, Duett Studio que declara que adapta el preu de cada servei depenent de l’oferta 

a cada client en concret i tampoc determina un preu que estableix pels serveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.duettstudio.com/
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2.1.3. Proveïdors i intermediaris 

 

Per tal de fer possible l’oferta de serveis que l’empresa vol posar a disposició dels seus 

clients, necessitarem una sèrie de proveïdors i d’intermediaris.  

A l’inici del projecte, caldrà equipar l’oficina d’ordinadors per a poder treballar i tot 

tipus de material tècnic com ara: càmeres, videocàmeres, impressores, entre d’altres. Un 

dels aspectes que tindrà l’oficina és que disposarà d’un plató per a poder realitzar 

fotografies i vídeos, i aquest també caldrà que s’equipi d’una bona il·luminació i d’un 

croma. Per comprar aquests materials s’ha decidit fer-ho a Fnac Andorra, als 

Magatzems Pyrenees d’Andorra i a MediaMarkt, ja que compten amb uns preus molt 

assequibles al mercat i amb unes condicions molt avantatjoses. Tenim pensat utilitzar 

l’equipament de la marca Apple i per tant, el software serà el d’aquests dispositius. 

Sempre fent servir la versió més recent i actualitzant-lo quan hi hagi millores respecte a 

l’anterior.  

De forma online pagarem les llicències d’Adobe i Microsoft per utilitzar els seus 

programes i aplicacions.  I pel que fa a la pàgina web els nostres proveïdors seran: 

Wordpress i cdmon per al domini i emmagatzematge web.  

Pel que fa al personal, durant el segon any d’activitat, el nostre objectiu és contractar un 

programador/dissenyador web i un redactor polivalent que ens pugui ajudar en tasques 

de fotografia i realització audiovisual. Creiem que com a màxim durant el primer any, 

podem necessitar puntualment l’ajuda d’algun professional dedicat a la programació i al 

disseny web, per tant, si fos el cas, optaríem per a la contractació d’un freelance. Per 

exemple, Krans Studio, és una empresa de Ricardo Kranz Sans, un freelance que ofereix 

serveis de disseny web, programació web i posicionament SEO o bé l’empresa VINX 

de Vincenzo Megale que també ofereix serveis com a freelance.  

Per altra banda, un dels serveis que més requerirà de proveïdors serà el d’organització 

d’esdeveniments. L’empresa, com veurem més endavant, es dedicarà a l’organització 

d’actes i esdeveniments incloent serveis per amenitzar l’activitat (animació, música, 

ball), serveis de càtering o la il·luminació de l’esdeveniment.  

El servei de càtering serà contractat amb Pastisseria Cadí i la il·luminació amb 

Electricitat Simac, tant una empresa com l’altra són empreses locals que es dediquen 
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des de fa anys en aquest tipus d’actes i per això, creiem que els hi hem de fer confiança 

en els moments que els necessitarem.  

Per a la música utilitzarem BeMyDJ, una web que permet triar l’estil de música més 

adient per a cada tipus d’esdeveniment o bé el DJ més adequat. Per fer-ho, però, s’han 

de tenir els pertinents drets musicals, i qui s’encarrega d’aquests és la Sociedad General 

de Autores y Editores (SGAE). Per tant, en els moments que ho necessitem ens 

adreçarem a aquesta entitat per poder-los aconseguir.  

Sí que és cert que com a intermediari, necessitarem un bon contacte amb els mitjans de 

comunicació de les comarques, en aquest cas aquests intermediaris escollits són: Les 

Mesures del Pirineu, Borrufa, Viure als Pirineus, El Periòdic d’Andorra, Diari Bon dia, 

Diari d’Andorra, Televisió Pirineus, Ràdio Televisió Andorrana i Aran Televisió. 

Considerem que els mitjans de comunicació  són claus per tirar endavant i per 

promocionar tot allò que faci l’empresa. A més, Pirene Comunicació també aposta per 

tenir un bon contacte amb els ajuntaments de les diverses ciutats perquè els espais 

públics dels quals disposen aquestes poden ser de gran interès a l’hora de presentar 

productes, campanyes i fer rodes de premsa per als clients i per això un bon contacte 

millorarà la comunicació entre empresa i l’ens públic.  

Finalment, és evident que al ser una agència de comunicació necessitarem una connexió 

a Internet potent amb companyies de referència com poden ser Movistar, Jazztel, 

Vodafone, Orange, ONO, entre d’altres, i per tal d’optimitzar els costos, el servei de 

telefonia serà amb la mateixa distribuïdora.  
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2.1.4. Altres components del mercat 

 

L’estacionalitat, les barreres d’entrada o les ajudes i/o subvencions que la nostra 

empresa pot rebre, són altres components que es troben en el mercat i que poden 

beneficiar, perjudicar o simplement condicionar l’agència de comunicació que volem 

crear.  

El Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana defineix l’estacionalitat com “una 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 camp en el qual l’agència de 

comunicació s’especialitza, el turisme de muntanya, es produeix el fenomen conegut 

com a estacionalitat turística. El Departament d’Empresa i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya explica que aquesta estacionalitat “es caracteritza perquè les 

variacions del nivell d’activitat turística segueixen unes pautes temporals periòdiques”. 

És a dir, l’estacionalitat en el turisme es tradueix en què que hi hagi molta més demanda 

turística durant les vacances laborals i escolars i les festivitats institucionals, així com 

les condicions climatològiques, el nivell d’atractiu de la destinació i el preu dels serveis 

turístics.  

L’agència de comunicació, com hem vist, es vol especialitzar amb el turisme de  

muntanya que s’ubica a les comarques que formen l’Alt Pirineu i l’Aran i també el que 

es troba a Andorra. Com és evident, l’estacionalitat en aquest cas pren una importància 

vital. El turisme en aquestes comarques es divideix entre turisme d’hivern o blanc que 

gira al voltant de l’esquí alpí i de fons i el turisme d’estiu o també denominat com a 

turisme verd perquè és el que fa referència a les activitats practicades a la natura com 

ara el senderisme. A més, tal com estableix l’Avaluació de la sostenibilitat del turisme a 

l’Alt Pirineu i Aran, hi ha altres tipus de turismes, com el de salut (balnearis) o el 

cultural (art romànic) que es poden practicar la resta de l’any. Malgrat això, aquest tipus 

de turisme al qual fem referència també està condicionat per les vacances.  

Podríem dir que bàsicament aquests dos grans períodes de l’any (mesos d’hivern i 

d’estiu) impliquen noves campanyes de promoció de les empreses relacionades amb el 

turisme i que aquí és on necessitaran més l’ajuda d’una agència de comunicació per 

donar a conèixer els seus productes o serveis de cara a l’exterior. Així doncs, els mesos 

d’hivern: novembre, desembre, gener i febrer seran els que tindran una major tirada per 
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tal de satisfer les necessitats de les empreses. I per altra banda, els mesos d’estiu: juliol i 

agost seran l’altre període en què augmentarà la demanda dels serveis oferts per la 

nostra agència de comunicació.  

A més, un mes important i a tenir en consideració serà el mes de març. Andorra acull 

cada dos anys el Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya. La pròxima edició se 

celebrarà l’any 2020 i per tant, creiem que és una oportunitat tant per introduir a 

empreses en aquest congrés, com a per a fer contactes per a l’activitat de la nostra 

agència de comunicació.  

Per altra banda, pel que fa a les restriccions de l’empresa a l’hora d’entrar i competir en 

el mercat, no hi ha cap restricció per fer-ho. Això també es un punt positiu per a la 

nostra agència de comunicació. En aquesta línia, la Generalitat de Catalunya no ofereix 

subvencions i ajudes a agències de comunicació, i sí que ho fa amb mitjans de 

comunicació. Les ajudes són atorgades pel Departament de Presidència de la Generalitat 

i es donen  subvencions a la premsa, als mitjans digitals, a la ràdio, a la televisió i a 

iniciatives que fomenten el periodisme i enforteixen l’espai català de la comunicació.  

Malgrat això, i com que des d’un inici l’empresa té molt clar que el seu públic objectiu 

es troba a les comarques de la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars 

Sobirà, l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Principat d’Andorra i que la seva ubicació serà a la 

capital de l’Alt Urgell, a la Seu d’Urgell, com veurem més endavant, hem decidit buscar 

si en aquesta comarca ofereixen algun tipus d’ajuda o subvenció que ens pugui 

interessar.  

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ofereix subvencions a empreses per la promoció del 

municipi3. La quantitat màxima que un sol·licitant pot rebre és de 4.000 euros. Creiem 

que ens podrem beneficiar d’aquesta subvenció perquè complim amb requisits que 

demanen les bases d’aquesta mateixa. A més, també hem de tenir en compte que aquest 

ajut no se’ns concedirà per ser una agència de comunicació, sinó per ser una empresa de 

nova creació i dedicada a la branca dels serveis, encapçalada per a dos joves 

emprenedors menors de 35 anys que té com a objectiu promocionar un municipi com la 

Seu d’Urgell, i també a la comarca de l’Alt Urgell i un sector molt important per 

aquesta: el turisme.  

                                                             
3 A l’Annex D es mostra les bases de la subvenció de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  
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DEBILITATS FORTALESES 

 Limitació dels recursos econòmics en el futur  

 Falta de coneixement empresarial 

 Mancança de contactes en el sector empresarial  

 Clientela no consolidada, i aquesta pot tardar un cert temps a fer-

ho  

Poca iniciativa empresarial a les comarques de l’Alt Pirineu, 

l’Aran i la Cerdanya 

 Coneixement de la zona geogràfica en la que es troba l’empresa 

 Demanda creixent del sector de la comunicació 

 Barreres d’entrada baixes per entrar al sector de la comunicació  

 Bona ubicació del local 

 Motivació per part dels socis per tirar endavant el projecte 

 Bon ambient entre els socis de l’empresa 

 Bona organització de l’empresa 

 Innovació alhora d’especialitzar-se en el sector del turisme enfront de la 

competència  

 Alta capacitat d’adaptació als canvis i a les necessitats dels clients  

AMENACES   OPORTUNITATS 

 Aparició de nous competidors 

 Serveis de la competència molt semblants 

 

 Importància d’un dels serveis de les agències de comunicació: el 

creixement de les xarxes socials  

 Diversificació de l’oferta de serveis 

 Ajudes o subvencions per a emprenedors 

 Assessorament per a nous emprenedors a les comarques de l’Alt Pirineu  

 Possibilitat d’obtenir crèdits per part d’entitats bancàries 

 

Anàlisi de la situació: DAFO  
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2.2. Selecció del públic objectiu  

 

El públic objectiu de Pirene Comunicació seran aquelles empreses relacionades amb 

activitats del turisme que es troben ubicades a la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el 

Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, la Cerdanya i Andorra. Aquesta definició 

de públic objectiu no descarta a altres empreses ubicades en aquestes comarques o en 

altres d’arreu de Catalunya que els hi puguem satisfer les seves necessitats. Malgrat 

això, des de l’empresa creiem que aquesta definició del públic objectiu és una 

diferenciació pel que fa a la competència perquè cap està especialitzada en empreses 

que ofereixen un servei o activitat relacionada amb l’àmbit turístic.  

A més, amb l’anàlisi del mercat hem pogut veure com moltes de les empreses que es 

troben en aquestes comarques o a Andorra no tenen presència a Internet i que en un món 

digitalitzat com l’actual serà important per a elles fer-ho. Per altra banda, n’hi ha que sí 

que compten amb pàgina web o perfils a les xarxes socials, però tenen una digitalització 

molt simple que Pirene Comunicació pretén agafar i millorar per tal que aquestes 

empreses puguin convertir-se en clientes de la nostra empresa.  

Per tal de veure a quines empreses ens enfoquem, hem vist que les empreses que es 

dediquen al sector del turisme o activitats lligades amb aquest es poden dividir en 

diversos grups:  

o Sector hoteler: hotels, pensions, càmpings, cases rurals, apartaments, refugis.  

o Sector de la restauració: bars, cafeteries, restaurants.  

o Sector dels transports: transport aeri (companyies d’avió), transport terrestre 

(línies d’autobusos i trens), agències de viatges  

o Turisme de salut: balnearis, circuits termals, SPA.  

o Turisme esportiu i d’aventura: esports de tota mena (ràfting, piragüisme, 

paracaigudisme, esquí, bicicleta, barranquisme, alpinisme, etc.), guies 

turístiques, associacions d’excursionistes.  

o Turisme cultural: museus, exposicions, catedrals, esglésies, art romànic.  
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2.3. Definició dels objectius comercials  

 

Per tal d’establir els objectius comercials de l’empresa hem tingut en compte el número 

de vendes que pretenem establir durant el primer any d’activitat de l’agència de 

comunicació. Per establir-los, hem tingut en consideració l’anàlisi de mercat que hem 

realitzat: demanda, competència i públic objectiu.  

En primer lloc, pel que fa a les vendes creiem que seria important tenir quatre encàrrecs 

durant el primer mes d’activitat de Pirene Comunicació. I en els mesos següents 

augmentar-los progressivament, és a dir, per exemple si com a mínim al gener en tenim 

quatre, al febrer cinc, al març augmentar-los en sis, durant els mesos d’estiu (juliol i 

agost) en el doble, uns 11-12 i així consecutivament. L’objectiu que ens fixem en aquest 

punt és com a mínim aconseguir al voltant de 100 encàrrecs durant el primer any 

d’activitat.  

Un aspecte molt important que haurem de tenir en compte és l’estacionalitat de les 

empreses que són el nostre públic objectiu. Per exemple, les empreses dedicades al 

sector de la neu,  durant la temporada d’hivern tenen molta més activitat que en altres 

èpoques de l’any i per això estaran disposades a contractar més serveis en els mesos de 

l’hivern. O bé empreses esportives i relacionades amb activitats d’aigua, tindran molt 

més interès en nosaltres en l’època estiuenca. Creiem que els mesos de novembre, 

desembre, gener i febrer (període hivernal) i de juliol i agost (període estiuenc) seran els 

que Pirene Comunicació tindrà una major quantitat de serveis contractats, que no pas al 

març, l’abril, al maig, al juny, al setembre i a l’octubre.  

Creiem que aproximadament un 70 %  dels encàrrecs s’enfocaran cap a les estratègies 

digitals perquè com hem vist en una societat digitalitzada cada cop més, és el que més 

busquen les empreses. Per tant, segons les nostres aproximacions, la gran majoria 

d’encàrrecs seran paquets que inclouran els serveis de creació, disseny i manteniment de 

pàgines web, així com creació de perfils i canals a les xarxes socials, actualització i 

publicació de contingut d’aquests. Recordem que hem establert que aquest servei té un 

preu de 700 €. A més, creiem que un altre servei que tindrà molta tirada entre els nostres 

clients serà el que es dedica a l’actualització de continguts d’una pàgina web i de xarxes 

socials, que té un preu de 150 €,  perquè moltes empreses poden tenir pàgina web i 

perfils a les xarxes, però no actualitzar-les habitualment o fer-ho de forma incorrecta.  
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Per altra banda, hem d’aconseguir al voltant de 18 encàrrecs relacionats amb propostes 

d’organització d’esdeveniments. Hem de recordar que l’organització d’un acte té un 

preu de 950 € i que per tant, aquest tipus de servei proporcionarà a la nostra agència una 

gran quantitat d’ingressos.  

Els altres serveis; els que s’enfoquen al servei de mitjans i continguts, és a dir, a la part 

més comunicativa de l’empresa i el serveis de fotografia i/o realització audiovisual, hem 

d’aconseguir aproximadament uns 8 encàrrecs d’estratègies comunicatives de les 

empreses i uns 16 de fotografia i realització audiovisual. Creiem que el servei 

d’estratègia comunicativa no serà el més demanat. A més, pensem que és complicat que 

una empresa ens demani únicament aquest servei, sinó que moltes vegades recorreran 

als paquets que oferim per tal de satisfer els seus propòsits.  

En els següents quadres establim els ingressos que l’empresa obtindrà durant el primer 

any d’activitat derivats dels serveis que oferim.  

SERVEI OFERT  INGRÈS PER SERVEI  

Paquet: Creació i manteniment d’una pàgina web + Creació i 
manteniment de xarxes socials 

700 € x 2 = 1.400,00 €  

Actualització i renovació de continguts digitals d’una pàgina 

web i xarxes socials  

150,00  € 

Estratègia comunicativa  400,00 €  

TOTAL MES DE GENER  1.950,00  € 
 

QUADRE. Demanda de serveis del mes de gener. Font: Elaboració pròpia. 

SERVEI OFERT  INGRÈS PER SERVEI  

Paquet: Creació i manteniment d’una pàgina web + Creació i 

manteniment de xarxes socials 

700 € x 2 = 1.400,00 €  

Actualització i renovació de continguts digitals d’una pàgina 

web i xarxes socials  

150,00 x 2 = 300,00 €  

Estratègia comunicativa  400,00 €  

TOTAL MES DE FEBRER 2.100,00  € 

 

QUADRE. Demanda de serveis del mes de febrer. Font: Elaboració pròpia. 
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SERVEI OFERT  INGRÈS PER SERVEI  

Organització d’un esdeveniment  950,00€  

Actualització i renovació de continguts digitals d’una pàgina 
web i xarxes socials  

150,00 x 2 = 300,00  €  

Paquet: Estratègia comunicativa + Creació i manteniment 

d’una pàgina web + Creació i manteniment de xarxes socials  

1.100,00 €  

Paquet: Creació i manteniment d’una pàgina web + Creació i 

manteniment de xarxes socials 

700,00€  

Fotografia i realització audiovisual  300,00 € 

TOTAL MES DE MARÇ  3.450,00€ 

 

QUADRE. Demanda de serveis del mes de març. Font: Elaboració pròpia. 

SERVEI OFERT  INGRÈS PER SERVEI  

Organització d’un esdeveniment  950,00€  

Actualització i renovació de continguts digitals d’una pàgina 

web i xarxes socials  

150,00 x 2 = 300,00 €  

Paquet: Estratègia comunicativa + Creació i manteniment 

d’una página web + Creació i manteniment de xarxes socials  

1.100,00 €  

Paquet: Creació i manteniment d’una pàgina web + Creació i 

manteniment de xarxes socials 

700,00€  

Fotografia i realització audiovisual  300,00 € 

TOTAL MES D’ABRIL  3.450,00€ 

 

QUADRE. Demanda de serveis del mes d’abril. Font: Elaboració pròpia. 

SERVEI OFERT  INGRÈS PER SERVEI  

Paquet: Fotografia + Realització audiovisual +  
Organització d’esdeveniments + Creació i manteniment d’una 

pàgina web + Creació i manteniment de xarxes socials  

2.000,00 €  

Actualització i renovació de continguts digitals d’una pàgina 
web i xarxes socials  

150,00 x 4 = 600,00 €  

Paquet: Creació i manteniment d’una pàgina web + Creació i 

manteniment de xarxes socials 

700,00€  

Realització audiovisual  200,00 € 

TOTAL MES DE MAIG  3.500,00€ 

 

QUADRE. Demanda de serveis del mes de maig. Font: Elaboració pròpia. 
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SERVEI OFERT  INGRÈS PER SERVEI  

Paquet: Fotografia + Realització audiovisual +  

Organització d’esdeveniments + Creació i manteniment d’una 
pàgina web + Creació i manteniment de xarxes socials  

2.000,00 €  

Organització d’un esdeveniment  950,00€  

Paquet: Creació i manteniment d’una pàgina web + Creació i 

manteniment de xarxes socials 

700,00 € 

TOTAL MES DE JUNY  3.650,00€ 

 

QUADRE. Demanda de serveis del mes de juny. Font: Elaboració pròpia. 

 

SERVEI OFERT  INGRÈS PER SERVEI  

Paquet: Fotografia + Realització audiovisual +  

Organització d’esdeveniments + Creació i manteniment d’una 
pàgina web + Creació i manteniment de xarxes socials  

2.000,00 €  

Actualització i renovació de continguts digitals d’una pàgina 

web i xarxes socials 

150,00 x 4 = 450,00 €  

Paquet: Creació i manteniment d’una pàgina web + Creació i 

manteniment de xarxes socials 

700,00  x 2 = 1.400,00 €  

Organització d’esdeveniment  950,00 € x 2 = 1.900 € 

Fotografia i realització audiovisual  300,00 € x 2 = 600,00 € 

TOTAL MES DE JULIOL  6.350,00€ 

 

QUADRE. Demanda de serveis del mes de juliol. Font: Elaboració pròpia. 

 

SERVEI OFERT  INGRÈS PER SERVEI  

Paquet: Fotografia + Realització audiovisual +  

Organització d’esdeveniments + Creació i manteniment d’una 
pàgina web + Creació i manteniment de xarxes socials  

2.000,00 €  

Actualització i renovació de continguts digitals d’una pàgina 

web i xarxes socials 

150,00 x 4 = 450,00 €  

Paquet: Creació i manteniment d’una pàgina web + Creació i 

manteniment de xarxes socials 

700,00  x 2 = 1.400,00 €  

Organització d’esdeveniment  950,00 € x 2 = 1.900 € 

Fotografia i realització audiovisual  300,00 € x 2 = 900,00 € 

TOTAL MES D’AGOST 6.350,00€ 

 

QUADRE. Demanda de serveis del mes d’agost. Font: Elaboració pròpia. 
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SERVEI OFERT  INGRÈS PER SERVEI  

Paquet: Fotografia + Realització audiovisual +  
Organització d’esdeveniments + Creació i manteniment d’una 

pàgina web + Creació i manteniment de xarxes socials  

2.000,00 €  

Actualització i renovació de continguts digitals d’una pàgina 
web i xarxes socials  

150,00 x 4 = 600,00 €  

Paquet: Creació i manteniment d’una pàgina web + Creació i 

manteniment de xarxes socials 

700,00€  

Realització audiovisual  200,00 € 

TOTAL MES DE SETEMBRE  3.500,00€ 

 

QUADRE. Demanda de serveis del mes de setembre. Font: Elaboració pròpia. 

SERVEI OFERT  INGRÈS PER SERVEI  

Paquet: Fotografia + Realització audiovisual +  

Organització d’esdeveniments + Creació i manteniment d’una 
pàgina web + Creació i manteniment de xarxes socials  

2.000,00 €  

Actualització i renovació de continguts digitals d’una pàgina 

web i xarxes socials  

150,00 x 4 = 600,00 €  

Paquet: Creació i manteniment d’una pàgina web + Creació i 
manteniment de xarxes socials 

700,00€  

Realització audiovisual  200,00 € 

TOTAL MES D’OCTUBRE 3.500,00€ 

 

QUADRE. Demanda de serveis del mes d’octubre. Font: Elaboració pròpia. 

SERVEI OFERT  INGRÈS PER SERVEI  

Actualització i renovació de continguts digitals d’una 
pàgina web i xarxes socials  

150,00 x 5 = 450,00 €  

Paquet: Creació i manteniment d’una pàgina web + Creació 

i manteniment de xarxes socials 

700,00 x  3 = 2.100,00  €  

Fotografia i realització audiovisual  300,00 € 

Estratègia comunicativa 400,00 € 

Organització d’esdeveniment 950,00€ x 2 = 1.900,00 € 

Paquet: Fotografia + Realització audiovisual +  
Organització d’esdeveniments + Creació i manteniment 

d’una pàgina web + Creació i manteniment de xarxes 

socials 

2.000,00€ 

TOTAL MES DE NOVEMBRE  7.150,00€ 

 

QUADRE. Demanda de serveis del mes de novembre. Font: Elaboració pròpia. 
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SERVEI OFERT  INGRÈS PER SERVEI  

Actualització i renovació de continguts digitals d’una pàgina 

web i xarxes socials  

150,00 x 5 = 300,00 €  

Paquet: Creació i manteniment d’una pàgina web + Creació i 
manteniment de xarxes socials 

700,00 x  3 = 2.100,00  €  

Fotografia i realització audiovisual  300,00 x 3 = 900 € 

Estratègia comunicativa 400,00 € 

Organització d’esdeveniment 950,00  x 2 = 1.900,00 € 

Paquet: Fotografia + Realització audiovisual +  

Organització d’esdeveniments + Creació i manteniment d’una 
pàgina web + Creació i manteniment de xarxes socials 

2.000,00€ 

TOTAL MES DE DESEMBRE  7.750,00€ 

  

QUADRE. Demanda de serveis del mes de desembre. Font: Elaboració pròpia. 

2.4. Pla estratègic  

 

 

2.4.1. La missió  

 

Pirene Comunicació ha estat creada per satisfer les necessitats dels seus clients a través 

d’un servei únic i de varietat a uns preus assequibles. A més, vol ser un negoci basat en 

l’atenció i el compromís dels treballadors i adaptat a tots els clients. 

2.4.2. La visió  

 

Convertir Pirene Comunicació en l’agència de comunicació especialitzada en turisme de 

referència de les comarques de l’Alt Pirineu, l’Aran i del Principat d’Andorra.  

En resum, l’empresa vol ser una agència diferent a la resta, independent, innovadora, 

honesta amb els clients, amb una oferta de serveis de qualitat i exclusius per a cada 

client i amb uns preus assequibles.  

Així també, una fita que persegueix l’empresa és la de ser un model de negoci 

exemplar, que compleix les normatives. Volem ser una agència de comunicació que 

fidelitza els seus clients i que aquests un cop s’han sentit satisfets amb els nostres 

serveis, els segueixin demandant. Tot això, no serà possible sense l’esforç, el 

compromís i l’educació dels nostres treballadors, ja que ells seran primordials pel bon 

desenvolupament del negoci i per a què tot surti a la perfecció.  
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2.4.3. Els valors  

 

Els valors de l’empresa estan basats en:  

 Creativitat i innovació 

 Adaptació a nous canvis  

 Honestedat i transparència en les nostres accions  

 Responsabilitat a l’hora de complir amb les satisfaccions dels nostres clients  

 Compromís i professionalitat 

 Treball en equip  

 Respecte cap als clients  

2.4.4. Objectius de l’empresa a curt i llarg termini  

 

Per tal de definir els objectius s’ha tingut en compte el criteri dels objectius SMART, és 

a dir, objectius que són eficaços i que ens ajuden a què seguim unes pautes per definir-

los correctament. Aquest criteri, definit per Peter Drucker, fa referència a un acrònim en 

anglès i és utilitzat en moltes indústries degut a la seva gran eficiència i objectivitat.  

 

FIGURA. Objectius Smart. Font: Elaboració pròpia. 

o S (Específic). Els objectius indiquen de forma clara i concreta el que s’intentarà 

fer en els propers anys.  

o M (Mesurable). Els objectius intentaran ser avaluables, és a dir, que s’intenti 

complir el màxim d’objectius possibles i que aquests siguin mesurables.  
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o A (Assolible). Els objectius són reals i assolibles considerant els recursos 

disponibles i la realitat sobre la qual es vol incidir.  

o R (Realista). Els objectius intentaran dur-se a terme amb la realitat de 

l’empresa.  

o T (En el temps). Els objectius intentaran situar-se en el temps i en un termini 

que pugui ser assolible per a l’empresa.  

OBJECTIUS A CURT TERMINI  

- Tenir una bona acceptació durant els primers mesos de l’obertura de l’empresa. 

D’aquesta manera volem intentar que el nostre públic objectiu valori tant els 

serveis que oferim com el nostre lloc de treball.  

- Identificar les necessitats dels nostres clients i adaptar-nos a ells per tal que 

estiguin satisfets.  

- Fomentar el desenvolupament professional dels nostres treballadors perquè tant 

empleats com clients es sentin satisfets. Creiem que si els treballadors de 

l’empresa gaudeixen d’un bon ambient laboral, això també generarà un clima 

agradable i de confiança amb els possibles clients.  

- Complir amb la qualitat dels nostres serveis.  

- Assistir a possibles reunions per a emprenedors que es celebrin a les comarques 

del Pirineu Català en el primer any des de l’obertura de l’empresa per tal 

d’assabentar-nos de possibles avantatges que puguin ser bons per l’empresa.  

OBJECTIUS A LLARG TERMINI  

- Esdevenir un símbol de qualitat, innovació, prestigi i compromís reconegut tant 

pels nostres clients com per la població de les comarques de l’Alt Pirineu, 

l’Aran i Andorra.  

- Estar oberts a noves innovacions en el sector de les agències de comunicació.  

- Introduir noves tecnologies per tal de millorar els serveis que oferim.  

- Augmentar les vendes a partir del segon any, un cop l’empresa estigui 

consolidada en el mercat.  

- Reinvertir els beneficis de l’empresa en forma de reserves, en el cas que n’hi 

hagi, per tal d’innovar i augmentar la quota de mercat.  

- Augmentar el preu de lloguer a pagar al pare de la sòcia. Aquest augment anirà 

en funció dels beneficis de l’empresa.   
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- Augmentar el sou als socis de l’empresa i als treballadors a partir del quart any 

d’activitat o en el cas que l’empresa obtingui molts beneficis. 
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2.5. Estratègies de Màrqueting 

 

El màrqueting mix és una anàlisi d’estratègia d’aspectes interns, que desenvolupen les 

empreses per analitzar les quatre variables bàsiques de la seva activitat principal. El 

màrqueting mix, també es pot anomenar les 4 P, és a dir, està format per 4 variables que 

amb anglès reben el nom de Product (Producte), Price (Preu), Place (Distribució) i 

Promotion (Comunicació).  

 

FIGURA. Estratègies de màrqueting: les 4 P. Font: Elaboració pròpia 

2.5.1. Definició del producte 

 

L’oferta de serveis de Pirene Comunicació serà la següent:  

Fotografia:  

- Fotografia de producte 

- Fotografia per a webs  

- Fotografia d’esdeveniments  

- Fotografia per particulars 

La fotografia va destinada tant a empreses com a particulars que vulguin potenciar 

algun producte o factor de la seva empresa. Per exemple, un restaurant que ha tret un 

nou menú i vol penjar a la seva web les imatges de com seran aquests plats o bé un 

esdeveniment que ha celebrat una pista d’esquí i vol que a la seva web hi aparegui una 
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galeria d’imatges amb les fotografies d’aquell esdeveniment. El servei de fotografia de 

Pirene Comunicació inclou la posada en escena, el muntatge fotogràfic, l’edició i 

publicació de les imatges.  

Realització audiovisual:  

- Vídeo corporatiu  

- Vídeo publicitari 

- Vídeo d’esdeveniments 

- Vídeo per particulars  

La realització audiovisual de la mateixa manera que la fotografia també va destinada 

tant a empreses com a particulars que vulguin mostrar un aspecte de la seva empresa de 

cara a l’exterior. En aquest cas, una realització audiovisual podria ser per exemple, per 

un hotel que vol penjar a la seva pàgina web com són les seves instal·lacions: cuina, 

habitacions, espais exteriors, entre d’altres. El servei de realització audiovisual també 

inclou la posada en escena, el muntatge audiovisual, l’edició i la publicació del vídeo.   

Creació, disseny i manteniment de llocs web:  

- Manteniment web  

- Disseny web  

- SEO i SEM  

El servei de creació, disseny i manteniment de llocs web significa la creació de pàgines 

web i el seu disseny corresponent que inclou la creació de les diverses seccions, de 

logotips, col·locació d’imatges o vídeos, redacció de continguts per a la web i 

posicionament SEO i SEM d’aquestes webs. En definitiva, aquest servei vol potenciar 

una pàgina web personalitzada per a cada empresa amb un disseny atractiu i fresc.  

Mitjans i continguts:  

- Creació d’estratègies de premsa 

- Gabinets, dossiers, notes i rodes de premsa 

- Interlocució amb els mitjans 

- Anàlisis, informes i mesurament de resultats  
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En el servei de mitjans i continguts ens encarregarem de crear estratègies de premsa, 

és a dir,  d’establir com serà la comunicació de l’empresa en qüestió i tot l’apartat de 

comunicació que l’empresa vulgui potenciar com ara la seva comunicació externa o 

interna. També de crear per a l’empresa un pla de comunicació en cas d’una crisi. 

En aquest servei volem que Pirene Comunicació sigui un gabinet de premsa per a 

l’empresa per a qui treballem i per això aquest servei inclou la creació i redacció de 

dossiers, notes i convocatòria de rodes de premsa amb el corresponent contacte amb 

els mitjans de comunicació.  

Community Management:  

- Creació de canals i perfils a les xarxes socials 

- Creació i publicació de contingut 

- Actualització dels canals i perfils  

- Estratègies de publicitat digital  

En el servei de Community Management l’empresa s’encarregarà de la creació de canals 

i perfils a les xarxes socials, amb més renom en l’actualitat. Tal com hem vist a la part 

introductòria, actualment, les xarxes que estan més en creixement i les quals acumulen 

un nombre major de seguidors són Facebook, Twitter, YouTube i cada té més 

creixement Instagram. Així doncs, l’empresa es dedicarà a la creació d’aquests canals i 

perfils de xarxes socials, així com a la creació i publicació de contingut i actualització 

diària o setmanal a les xarxes socials dels nostres clients. A més, des de l’empresa es 

crearan estratègies digitals perquè els perfils dels clients tinguin l’abast més gran 

possible.  

Esdeveniments:  

- Inauguracions  

- Presentacions de producte 

- Congressos i convencions 

- Rodes de premsa  

En el servei d’esdeveniments Pirene Comunicació es dedicarà a l’organització 

d’esdeveniments diversos com poden ser inauguracions de locals, presentacions de 

producte o de serveis, congressos, convencions, rodes de premsa, aniversaris de les 

empreses, etc.  En totes aquestes, la nostra agència de comunicació voldrà que tingui 
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l’abast més gran possible i per això establirà un bon contacte amb els mitjans de 

comunicació perquè puguin fer ressò d’aquell esdeveniment en concret i alhora 

l’empresa també s’encarregarà de tots els passos que suposa posar en marxa un 

esdeveniment, com ara: la localització, l’objectiu d’aquest, els convidats, l’estil de 

l’esdeveniment, la contractació d’un càtering si és necessari i les estratègies que 

s’utilitzaran perquè aquest resulti el més satisfactori possible. 

Un dels objectius principals de l’empresa és la satisfacció continua dels clients més 

habituals, per aquest motiu, l’entitat vol oferir una atenció exclusiva i de qualitat als 

seus clients i que  l’empresa es pugui adaptar als gustos i preferències d’aquests.  

En línies generals, hem vist els serveis que l’empresa oferirà als seus clients. Tot i això, 

l’empresa vol crear paquets de serveis per als clients, en funció de les característiques 

d’aquests. Per exemple:   

 Creació i manteniment d’una pàgina web + Creació i manteniment de xarxes 

socials (Twitter, Facebook i Instagram). Aquest exemple podria ser per 

empreses que no s’han obert al món digital i que necessiten fer-ho, com ara un 

restaurant.  

 Organització d’esdeveniments + Creació i manteniment d’una pàgina web + 

Creació i manteniment de xarxes socials (Twitter, Facebook i Instagram). 

Aquest exemple podria ser per empreses que volen fer un pas més enllà i també 

obrir-se a poder crear esdeveniments perquè les seves instal·lacions ho 

permeten, com ara en un hotel.  

 Fotografia + Realització audiovisual + Organització d’esdeveniments + Creació 

i manteniment d’una pàgina web + Creació i manteniment de xarxes socials 

(Twitter, Facebook i Instagram). Aquest exemple podria ser per empreses que 

tenen una activitat dedicada a esports d’alta muntanya i que volen promocionar 

la seva marca i aprofitar les oportunitats digitals.  

 Estratègia de comunicació (interna i externa) + Creació i manteniment d’una 

pàgina web + Creació i manteniment de xarxes socials (Twitter, Facebook i 

Instagram). Aquest exemple podria ser per empreses com per exemple un hotel 

que vol incorporar una estratègia tant de comunicació interna com externa i 

crear-se una imatge a les xarxes socials per tal de créixer comunicativament.  
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A l’entitat tampoc descartem augmentar en un futur la nostra oferta de serveis, i per 

exemple també incloure en la cartera de serveis, activitats com l’Sponsoring (Activació 

de patrocinis, creació de valor sobre una marca, etc.) i gestionar així la publicitat dels 

nostres clients, ja que creiem que també és un punt important per a les empreses.   

A més, un dels nostres objectius primordials serà adaptar-nos a les preferències de cada 

client i intentar tenir diversos coneixements per a cada empresa.  

Cal remarcar que, des de l’empresa sempre hi haurà un seguiment dels serveis oferts per 

veure com evolucionen i per observar que no es produeix cap error. 

2.5.2. Fixació de la política de preu  

 

El preu és la quantitat de diners que cobrarem pels serveis que oferirà el negoci. Aquest 

és l’únic element del màrqueting mix que proporciona ingressos i a més és el més 

flexible, ja que, segons l’evolució del negoci es poden modificar els preus dels serveis. 

Hem de tenir en compte que, el preu és un poderós instrument competitiu i que té un 

fort impacte psicològic sobre els clients.  

Pirene Comunicació oferirà una política de preus econòmics i raonables. Creiem que al 

ser una empresa nova que s’incorpora en el mercat i que fixa un preu raonable pot ser 

un punt positiu i favorable per l’empresa per atraure nous clients i que aquest vegin que 

Pirene Comunicació pot satisfer les seves necessitats.  

Hem de partir de la base que som una agència de comunicació i que no podem establir 

un preu fix per als serveis, ja que aquests poden anar variant en funció de les necessitats 

de cada client i per això els preus s’han d’adaptar i veure en funció de cada empresa. Hi 

hauran empreses que necessitaran que a cada servei li dediquem més hores i per tant, el 

preu dels serveis serà major, mentre que hi hauran empreses que no necessitaran tanta 

dedicació i que el seu preu serà menor. És per aquest motiu i partint d’aquesta situació, 

que des de l’empresa per tal de realitzar els pressupostos sempre seran adaptats a les 

necessitats i a les particularitats de cada client en concret. D’entrada decidim establir 

una fórmula per calcular el preu final dels nostres serveis. Aquesta fórmula seria, les 

hores que dediquem a cada projecte per 30 €, tot i que som conscients que no sempre 

podrem utilitzar aquesta fórmula i que també haurem de tenir unes bases de preus per 

poder atraure clients. Per exemple, si seguim amb l’exemple dels paquets que 

mostràvem anteriorment:  
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 Creació i manteniment d’una pàgina web + Creació i manteniment de xarxes 

socials (Twitter, Facebook i Instagram). L’actualització i publicació de 

continguts es faria durant una setmana. Aquest paquet de serveis tindria un cost 

de 700 €. Un cop creats els perfils i canals, en el cas que l’empresa volgués que 

fos Pirene Comunicació qui renovés i actualitzes els seus continguts diàriament 

s’haurien de pagar 150 € mensuals.  

 Organització d’esdeveniments + Creació i manteniment d’una pàgina web + 

Creació i manteniment de xarxes socials (Twitter, Facebook i Instagram). 

Aquest paquet costaria 1.500 €. Hem de tenir en compte que la creació d’un 

esdeveniment té un preu més car, que l’hem establert en 950 € perquè inclou el 

contacte amb proveïdors, encàrrec de productes, organització del dia de 

l’esdeveniment (localització, animació), contacte amb mitjans de comunicació i 

convidats, entre d’altres.   

 Fotografia + Realització audiovisual + Organització d’esdeveniments + Creació 

i manteniment d’una pàgina web + Creació i manteniment de xarxes socials 

(Twitter, Facebook i Instagram). Aquest paquet costaria 2.000 €. El servei de 

fotografia i realització audiovisual costaria 300 € perquè no requereixen tantes 

hores de dedicació com sí que ho fan la resta de serveis que hem mostrat en 

aquests exemples, malgrat que sí que s’ha de tenir en compte el temps de 

muntatge i d’edició. 4 

 Estratègia de comunicació (interna i externa) + Creació i manteniment d’una 

pàgina web + Creació i manteniment de xarxes socials (Twitter, Facebook i 

Instagram). Aquest paquet costaria 1.100 €. Hem de tenir en compte que 

l’estratègia comunicativa tindrà un cost de 400€.  

Com a agència de comunicació, no obtindrem cap ingrés per publicitat. Tindrem una 

pàgina web i perfils a les xarxes socials perquè tant clients com particulars ens puguin 

conèixer com a empresa, també perquè puguin veure quins són els serveis que oferim i 

puguin contactar amb nosaltres.  

                                                             
4 A l’Annex C del treball es mostren pressupostos que mostraríem als clients perquè contractessin els 

nostres serveis.  
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2.5.3. Estratègia de distribució  

 

Al tractar-se d’una agència de comunicació en què treballen de forma personal i 

personalitzada amb cadascun dels clients que tindrem, no contemplem despeses de 

distribució. Els serveis mostrats anteriorment no requereixen cap tipus de distribució.   

2.5.4. Pla de comunicació  

 

Aquesta política de comunicació és la que durà a terme la nostra empresa amb un 

objectiu principal: donar a conèixer el nostres serveis i estimular la demanda dels 

mateixos amb la captació de clients.  

A continuació, detallem les principals àrees d’actuació i les variables en les quals 

incidirem la nostra política de comunicació.  

VENDA PERSONAL I FORÇA DE VENDES  

La nostra política de comunicació la centrarem sobretot en la venda personal. Hem de 

tenir en compte que, som una empresa de nova creació que ens volem donar a conèixer i 

creiem que anant empresa per empresa oferint els nostres serveis és la millor forma de 

fer-ho. Per aquest motiu, els primers mesos d’obertura del local ens desplaçarem per 

arreu de les comarques de l’Alt Pirineu, l’Aran, la Cerdanya i d’Andorra per tal de 

donar a conèixer qui som i els serveis que podem oferir a cada empresa. Hem de pensar 

que hem realitzat un estudi de mercat que ens ha permès conèixer la situació de cada 

comarca i la d’Andorra, així com el tipus d’empreses que hi ha i en quin estat es troba el 

sector del turisme. A més, nosaltres també hem visualitzat les empreses que més ens 

poden interessar per veure si per exemple, tenen pàgina web, xarxes socials, si es donen 

a conèixer a través d’aquestes o no ho fan, com ara: Pirineus Outdoor, Balneari Sant 

Vicenç, Congost de Mont-Rebei o l’empresa Bigfoot. Aquests són exemples d’empreses 

que tenen una nul·la presència a les xarxes socials o fins i tot, que no tenen pàgina web i 

des de Pirene Comunicació creiem que els hi podríem potenciar aquests aspectes per tal 

que es poguessin promocionar i créixer més.  
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Si veiem que és molt complex visitar empresa per empresa de forma personal, també 

ens donarem a conèixer a través del correu electrònic, és a dir, també enviarem correus 

explicant els serveis que els hi podem oferir, així com els preus d’aquests. Malgrat que 

creiem que si anem personalment a l’empresa serà molt més fàcil establir un contacte i 

una comunicació amb les empreses que els hi puguem interessar.  

L’únic cost que tindrà la venda personal seran els desplaçaments, que ja els 

contemplarem en la partida de transports i que serà bàsicament el combustible del cotxe.  

Vendes en fires i certàmens especialitzats  

Promocionar-nos a través de fires per tal de captar clients i que aquests puguin conèixer-

nos de primera mà i conèixer el que els hi podem oferir. Com per exemple, a la Fira de 

Sant Ermengol de la Seu d’Urgell que durant el segon cap de setmana d’octubre acull la 

ciutat. Aquesta fira esdevé un punt de trobada de les empreses de la comarca de l’Alt 

Urgell per promocionar-se. Poder tenir estands en fires suposa un cost mig de 300€, per 

tant, durant els primer any de vida establim que assistirem a quatre fires i que això 

suposarà un cost de 1.200 €.  

MARQUÈTING DIRECTE I MARQUÈTING ONLINE 

Publicació de les novetats a la nostra pàgina web i a les xarxes socials: Instagram, 

Twitter, Facebook i YouTube  

En primer lloc, crearem una pàgina web on explicarem qui som i detallarem els serveis 

que oferim, així com també els projectes que anem fent perquè els altres clients 

interessats en els serveis que oferim puguin veure com treballem. A l’hora també 

crearem el nostre propi perfil de Pirene Comunicació a les xarxes socials. En aquest 

moment, considerem que tenen molta importància Twitter, Facebook, Instagram i 

Youtube i en aquestes anirem penjant projectes que fem i també qüestions sobre 

l’empresa per tal que els usuaris que ens segueixin ens puguin conèixer millor i també 

compartirem notícies i vídeos que puguin ser de l’interès dels nostres seguidors. Pel que 

fa a Youtube, creiem que és una xarxa social que li podem treure molt potencial i en què 

de forma mensual podem penjar-hi vídeos per captar l’atenció dels internautes i més 

enllà d’explicar de què tracta Pirene Comunicació, també explicarem trucs per treure 

més rendiment a les xarxes socials, a una càmera de fotografia, a una càmera de vídeo, a 
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editar fotografies, a crear pàgines webs, etc. Creiem que seria una forma dinàmica de 

guanyar seguidors i també fer-nos un lloc en aquesta xarxa social.  

PROMOCIÓ DE VENDES 

Descomptes en els serveis  

A Pirene Comunicació realitzarem descomptes en els serveis ofertats durant dies 

assenyalats com ara durant el període nadalenc (del 23 al 6 de gener), el Black Friday 

(25 de novembre), l’aniversari de la inauguració de l’empresa, el Dia Mundial del 

Turisme (27 de setembre) o èpoques en què tinguem pocs clients. Així doncs, durant 

aquests dies l’empresa rebaixarà el preu dels serveis. La rebaixa dels preus consistirà en 

traure paquets de serveis i rebaixar-los respecte al seu preu habitual, aquesta rebaixa 

serà d’un 15% i per exemple, si la resta de l’any considerem les hores treballades a un 

preu de 30€, aquest preu quedaria reduït a uns 25,50€. Sabem que aplicar aquest 

descompte és complicat, però creiem que és un punt que estimularà a voler confiar en 

nosaltres. La manera com ho farem, és que per exemple si una empresa ens contracta en 

uns dels dies anteriorment assenyalats gaudirà durant un període d’un mes del 

descompte del 15%.  

PUBLICITAT I COMUNICACIÓ 

D’inici i per tal que les empreses ens puguin conèixer realitzarem diversos aspectes de 

publicitat i comunicació per estendre’ns pel mercat del Pirineu. Creiem que el més 

important, és donar-nos a conèixer a les comarques on volem actuar: la Vall d’Aran, 

l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, la Cerdanya i el 

Principat d’Andorra. Per aquest motiu, per tal d’anunciar els nostres serveis i qui som 

optarem per fer-ho en els mitjans de comunicació de les comarques i del país citat.  
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El cartell publicitari que apareixerà en els mitjans de comunicació serà el següent:  

 

IMATGE. Cartell publicitari de Pirene Comunicació.  Font: Elaboració pròpia 

Així doncs, tenint en compte els diversos mitjans de comunicació que hi ha optem per 

anunciar-nos a:  

- El diari Bondia, és un diari gratuït que es distribueix a Andorra i terres 

lleidatanes. En l’actualitat té 31.000 lectors diaris, cosa que el fan el segon diari 

més llegit de Lleida, després de El Segre. Anunciar-nos a les pàgines interiors 

amb un mòdul d’1x1 de 47 mm x 39 mm té un preu de 38 € diaris. Ens hi 

anunciaríem un cop per setmana, i això suposarà un cost de 1.824 €.  

- Les Mesures dels Pirineus és una revista gratuïta que es distribueix 

setmanalment, cada divendres, per l’Alt Urgell, la Cerdanya i Andorra a través 

de 3.000 exemplars. Anunciar-nos a les pàgines interiors parells amb un mòdul 

d’1 x 1 de 47 mm x 39 mm té un preu de 40€ setmanals, cosa que suposarà un 

cost de 1.920€.  

- Viure als Pirineus és una revista gratuïta que es distribueix mensualment a les 

comarques de: la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars 

Sobirà, l’Alt Urgell, la Cerdanya i Andorra. La revista compta amb 9.000 

lectors. Anunciar-nos a les pàgines interiors parells amb un mòdul d’1 x 1 de 47 

mm x 39 mm té un preu de 35€ mensuals, cosa que suposarà un cost de 420€.  

A l’hora, tenint en compte, que les xarxes socials són claus també hi posarem anuncis. 

Per exemple, a Facebook, a la banda dreta de la pantalla hi apareixeran els anuncis que 
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els internautes veuen. Els anuncis a les xarxes socials tenen un preu de 285€ durant 3 

mesos o bé 780€ anuals. A l’empresa ens decantem per escollir l’opció dels 780€ 

anuals, ja que resulta més econòmica que no pas anar pagant 285€ cada tres mesos.  

RELACIONS PÚBLIQUES I GENERACIÓ D’IMATGE  

Inauguració del local  

Per començar amb l’empresa, farem la inauguració del local i penjarem cartells i anirem 

a través de les xarxes socials a que tothom pugui venir a conèixer-nos tant a nosaltres 

personalment, com també al nostre local. A més, també contactarem amb possibles 

empreses relacionades amb el turisme que creiem que li poden interessar els nostres 

serveis per tal que així es puguin acostar al local i veure les nostres propostes.    

L’inauguració del local tindrà un cost per l’empresa de 300€, ja que únicament 

contractarem un servei de càtering a la Pastisseria Cadí de la Seu d’Urgel.  

Patrocinadors de conferències sobre les activitats turístiques i les xarxes socials  

Creiem que un punt fort que podem tenir al ser una empresa jove es el fet d’oferir 

conferències relacionades amb l’activitat a la qual es dedica la nostra empresa. En 

aquestes conferències per una banda ens donaríem a conèixer com a agència de 

comunicació i podríem fer-nos a nosaltres mateixos publicitat. A l’hora el fet de ser 

joves és un punt afegit per parlar d’un aspecte clau avui en dia, les xarxes socials, i la 

manera de com hauríem d’utilitzar aquestes. A més a més, també podríem incloure 

altres joves emprenedors que hagin creat la seva empresa i els punts forts que tenen com 

a empresa. Creiem que és una manera de potenciar les activitats turístiques del Pirineu i 

donar-les a conèixer públicament.   
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2.6. Pressupost de Màrqueting  

 

Els costos que es mostren al quadre fan referència al primer any de l’exercici econòmic 

perquè creiem que serà important donar a conèixer l’empresa a través de la publicitat de 

revistes que es llegeixen al Pirineu. Malgrat això, la nostra principal manera de donar-

nos a conèixer serà a través de la venta personal. Tot i que ens consolidem en el mercat i 

que tinguem clients, en el segon i tercer any d’activitat de l’empresa no eliminarem els 

costos de publicitat i comunicació i de vendes en fires i certàmens especialitzats, ja que 

considerem que és una bona forma per promocionar-nos.  

CONCEPTE COST 

Vendes en fires i certàmens especialitzats 1.200,00  €  

Publicitat i comunicació  4.944,00 € 

Inauguració local  300,00  € 

TOTAL 6.444,00  €  

 

QUADRE. Pressupost de màrqueting del primer any d’activitat. Font: Elaboració pròpia  
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3. PLA D’OPERACIONS 
 

Segons la classificació del llibre Gestión de empresas de comunicación, Pirene 

Comunicació seguirà uns processos de producció intermitents, això significa que no 

produirem en sèrie, sinó que la nostra producció serà feta de forma única i personal per 

a cada client. A més, tindrem una producció múltiple perquè oferirem diversos serveis 

per a un mateix encàrrec, com per exemple, pot ser que a un client li pugui interessar el 

servei de Community Management i el de posicionament SEO i disseny web, el qual 

com hem vist al Pla de Màrqueting s’oferirà en un paquet de serveis complet per tal que 

puguem desenvolupar una estratègia de comunicació digital al client en qüestió.  

3.1. Fases dels cicles productius dels serveis oferts  

 

Per tal de saber quin serà el funcionament de cada servei que l’empresa ofereix, hem 

establert unes fases del cicle productiu per seguir. Tal com hem vist anteriorment, hem 

agrupat els nostres serveis en tres paquets i cada paquet conté semblances entre ells. Les 

fases del cicle productiu que s’exposen a continuació requereixen del factor humà. A 

l’inici del projecte, els dos treballadors de l’empresa, serem els dos socis del negoci, és 

a dir, la Laura Pubill i l’Oscar Corchete. Encara que, com veurem, la Laura dedicarà un 

temps major que l’Oscar en el dia a dia de l’agència de comunicació.  

Hem de tenir en compte que en la realització de tots els serveis sempre presentarem un 

pressupost al client i aquest haurà de ser acceptat pel client abans de començar a 

treballar. A més, el client pagarà  un 25% del cost total per avançat. Alhora amb la 

presentació del pressupost també presentarem un brífing del servei que el client vol 

contactar amb nosaltres i d’aquesta manera, exposarem com voldrem realitzar el treball.  

Els treballadors de Pirene Comunicació ens comprometrem a establir en cada pressupost 

un timing, és a dir, una data màxima en què la feina ha d’estar acabada, aquest temps 

anirà en funció de cada servei.  

Per altra banda, un cop acabada la feina, en el cas de qüestions relacionades per 

exemple, amb la publicació de contingut a pàgines web, o la redacció de notes de 

premsa, l’empresa enviarà el resultat al client perquè aquest l’accepti i un cop aquest 

doni la seva confirmació, l’agència de comunicació publicarà el contingut. Creiem que 
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d’aquesta manera evitem que el client es queixi de què la nostra feina no està ben fet. En 

canvi, si mantenim un contacte constant amb ell, podrem rectificar allò que no li agrada. 

Així doncs, la nostra feina serà molt més satisfactòria.  

A continuació, exposem els processos productius que seguirem en cada un dels serveis 

oferts, és a dir, el protocol de funcionament des que un client ens posa en contacte amb 

nosaltres fins que aquest està realitzat. Hem de tenir en compte, que aquests processos 

no contemplen el contacte entre client i empresa o a la inversa, ni tampoc la fase 

d’entrega del contingut ni el pagament per part del client.  

 SERVEI DE FOTOGRAFIA O VÍDEO  

ESQUEMA. Cicle productiu del servei de fotografia o vídeo. Font: Elaboració pròpia  

SERVEI DE CREACIÓ, DISSENY I MANTENIMENT DE LLOCS WEB  

 

ESQUEMA. Cicle productiu del servei de disseny i manteniment de llocs web. Font: Elaboració pròpia  
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SERVEI DE COMMUNITY MANAGEMENT  

 

ESQUEMA. Cicle productiu del servei de community management . Font: Elaboració pròpia  

 

SERVEI DE D’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS  

 

 

ESQUEMA. Cicle productiu del servei d’organització d’esdeveniments. Font: Elaboració pròpia  
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SERVEI DE MITJANS I CONTINGUTS  

 

ESQUEMA. Cicle productiu del servei de mitjans i continguts. Font: Elaboració pròpia  

3.2. Rutina productiva de Pirene Comunicació  

 

El procés productiu de l’empresa Pirene Comunicació està estructurat de manera 

rutinària i de la manera més clara possible, per tal que el treball sigui eficaç i hi hagi una 

bona organització de l’equip.  

1.Dilluns de 9.00 a 10.30 h del matí: Reunió d’organització matinal 

 Organització setmanal 

 Adjudicació de les funcions 

 Tractament i estratègies per als clients 

 Propostes per obtenir nous clients 

 Objectius a assolir durant la setmana 

 

Els membres de Pirene Comunicació ens reunirem cada dilluns a les nou del matí per 

fer una reunió amb l’objectiu d’organitzar correctament la setmana i així funcionar de la 

forma més precisa i ordenada entre nosaltres.  

En aquesta reunió es tractaran les feines que s’han de fer durant la setmana i com ens 

organitzarem per fer-les possibles. Així doncs, es repartiran les tasques i qui farà 

cadascuna d’elles. A la vegada, els treballadors i la pròpia directora, haurem de portar 
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pensades estratègies per atendre i satisfer les necessitats de cada client i també per veure 

com implementarien aquestes. És a dir, si per exemple un hotel que és client nostre vol 

fer un esdeveniment per promocionar un nou servei que oferirà, els membres de 

l’empresa posarem en comú les nostres idees i discutirem sobre elles per tal 

d’aconseguir la màxima satisfacció del client.  

La reunió setmanal també ha de servir per a recollir propostes sobre la possibilitat 

d’obtenir a nous clients o bé quines idees podríem posar en pràctica per tal que la nostra 

cartera de clients augmentés.  

2.De dilluns a divendres de 9.00 – 19.00 h: Treball autònom del dia a dia 

 Reunions i contacte amb clients  

 Captació de nous clients 

 Contacte amb intermediaris i proveïdors  

 Realització dels serveis contractats pels nostres clients  

 Manteniment i posicionament de les xarxes socials i la pàgina web de Pirene 

Comunicació  

Durant la setmana es realitzarà el treball autònom del dia a dia. La jornada laboral de 

Pirene Comunicació serà de 8 hores diàries sumant així un total de 40 hores setmanals.  

L’horari que es farà serà de 9.00 a 14.00 h amb una parada per dinar i el negoci tornarà 

a obrir de 16.00 a 19.00 h. En principi l’horari que farem serà aquest, però donat que 

probablement al despatx no tindrem moltes visites, també serà un horari flexible i 

adaptat tant a les necessitats dels treballadors com a les necessitats dels clients.  

El treball autònom del dia a dia es dividirà segons la funció de cada treballador.  

Per una banda, la directora del negoci, la Laura Pubill serà més l’encarregada de 

realitzar les tasques de contacte i captació de nous clients, tot i que també ajudarà a la 

redacció de peces periodístiques, a l’organització d’esdeveniments i a l’actualització de 

xarxes socials.  

Per altra banda, tal i com veurem a l’apartat de personal, a l’empresa necessitarem  un 

periodista que faci tasques polivalents. Aquest periodista serà l’encarregat de la creació 

i l’actualització dels canals de les xarxes socials, les fotografies, els vídeos i la seva 

edició.  
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Per últim, el nostre programador web i dissenyador gràfic, es dedicarà més a l’apartat de 

les xarxes socials, creació de pàgines webs i al disseny d’aquestes perquè el resultat 

sigui el més atractiu i visual possible, sempre d’acord amb les necessitats dels nostres 

clients.  

3.Divendres 17.30 – 19.00 h de la tarda: Reunió de tancament 

 Tancament de la seu  

 Explicar què és el que s’ha aconseguit durant la setmana: nous clients, etc.  

 Supervisió del compliment dels serveis contractats pels nostres clients 

 Valoració de la setmana  

 Objectius assolits  

Divendres a les 19.00 hores de la tarda posarem fi al tancament de la setmana. Malgrat 

això, cal destacar que, sempre que sigui necessari els treballadors hauran d’estar 

compromesos en treballar hores extres un cap de setmana, per exemple per 

l’organització d’un esdeveniment.  

A les 17.30 h de la tarda ens reunirem i així la directora podrà posar en coneixement 

dels treballadors els objectius que s’han assolit durant la setmana i el que encara queda 

per seguir creixent i potenciant l’agència de comunicació.   

Alhora, la directora considera que és clau que es faci una valoració de la setmana per 

veure quins són els aspectes negatius que s’han de millorar i quins són aquells aspectes 

positius que cal continuar treballant.  
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3.3. Recursos de producció i costos  

 

3.3.1. Localització  

Encara que l’agència de comunicació abasta un gran nombre de comarques del Pirineu 

Català, els emprenedors hem decidit ubicar la seu del negoci al Carrer La Font, número 

7, de la Seu d’Urgell. El fet que ens ha portat a l’empresa a escollir aquesta ubicació ha 

estat motivat principalment per tres raons:  

1. La Seu d’Urgell és la capital de la comarca de l’Alt Urgell i entre totes les 

comarques analitzades, sense tenir en compte el Principat d’Andorra, és la 

capital que té més població. Dades de l’Idescat indiquen que la Seu d’Urgell 

tenia 12.015 habitants el 2017.  

 

2. Els socis som fills de la Seu d’Urgell i per tant, considerem positiu la proximitat 

i la facilitat que ens generarà tenir l’oficina de l’entitat prop de casa nostra, i 

poder així, crear un espai agradable per treballar i per fer reunions. Malgrat que, 

per tal d’establir els primers contactes amb els clients i quan sigui necessari ens 

desplaçarem amb cotxe als diversos punts, sempre mantindrem contacte amb els 

clients via correu electrònic, telèfon mòbil i Skype. El punt de trobada presencial 

per a qualsevol client que vulgui conèixer com és el dia a dia de l’empresa serà 

doncs l’oficina del negoci.  

 

3. El local escollit és propietat de la família de l’emprenedora del projecte, i així 

creiem tot i que hi calen remodelacions és una facilitat afegida per a la creació 

de l’empresa, ja que no implicarà haver de comprar o llogar un local per al dia a 

dia de l’activitat de l’empresa. Tot i aquest punt, considerem que es pagarà una 

quantitat simbòlica al pare de la sòcia per la cessió del local de 100 € mensuals. 

Hem decidit pagar aquesta quantitat, ja que el local té costos indirectes associats 

com per exemple, l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i com que serem 

nosaltres els que li traurem rendiment, considerem adequat pagar aquesta 

quantitat.  
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El local consta d’aproximadament 40 m2 i està habilitat per poder-se transformar en una 

oficina d’un negoci. Per tant, no cal demanar permís per haver-hi de dur a terme una 

activitat comercial. L’oficina està enrajolada, compta amb un bany i amb totes les 

connexions d’electricitat. Les remodelacions que hi haurem de fer seran:  

- Habilitació d’un espai per poder fer fotografies i vídeos, que compti amb una porta 

pròpia.  

- Col·locació d’una porta nova per a poder entrar al local.  

- Pintar tota l’oficina de color blanc.  

Així doncs, la resta d’espai serà utilitzat per la creació de continguts i l’atenció dels 

clients. L’habilitació del local la farà el pare de la sòcia, ja que té una empresa de 

construcció. Considerem, que això també es un punt a favor, ja que sortirà a un preu 

molt més raonable i ajustat i en aquest cas, l’empresa ja s’encarregarà de contactar amb 

tots els intermediaris per a complir amb els objectius desitjats.  

El pressupost fet per tal d’habilitar el local té un cost de 4.905 €. 5 

Descripció del local i distribució en planta: layout  

Des de l’empresa hem decidit que un cop seleccionats el mobiliari, els ordinadors i 

altres accessoris que comprarem volíem veure quina seria la distribució física més 

eficient per a l’entitat. És per aquest motiu, que hem realitzat un layout amb la finalitat 

d’analitzar visualment com quedarien distribuïts els diversos espais amb els quals el 

local vol comptar.  

Tal com ja hem explicat, l’oficina de Pirene Comunicació disposarà d’una entrada 

principal en la qual s’accedirà a la zona de despatx. Aquesta zona compta amb tres 

taules i ordinadors i serà habilitada per ser la zona de treball dels empleats de l’empresa.  

A continuació, es pot observar una sala que serà en la qual es faran les fotografies i 

vídeos i que també pot servir com a edició en determinats moments. Per últim, l’oficina 

disposa d’un petit bany que compta amb una pica i un vàter i que va destinat als 

treballadors de l’empresa.  

Tot i aquesta distribució, l’empresa no descarta canviar d’opció si veu alguna alternativa 

que pugui resultar més rendible pel bon funcionament de Pirene Comunicació. Malgrat 

                                                             
5 El pressupost de l’obra es troba a l’Annex  
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que és una oficina de 40m2, creiem que hem aprofitat bé l’espai per crear un espai el 

més acollidor possible.  

 

IMATGE. Layout. Font: Elaboració pròpia. 

 

3.3.2. Inversions de capital fix  

 

Per al funcionament de la nostra activitat, necessitarem ordinadors, impressores, 

fotocopiadores, escàners, càmeres de fotografia, càmeres de vídeo, equips de vídeo, 

programes de software, focus, croma. Sense aquests equipaments no podríem realitzar 

els serveis que vol oferir Pirene Comunicació. I a més, per poder completar l’espai de 

despatx necessitarem mobiliari.  

A continuació, fem una descripció dels equipaments que necessitem, i també qui seran 

els proveïdors d’aquest tipus de material i preus que ens costarà comprar-los.   

a. Ordinadors i mòbil 

Comprarem 3 ordinadors, creiem que realment aquests són la base perquè puguem duu a 

terme uns bons serveis. Per aquest motiu, farem una inversió inicial potent en aquest 
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àmbit perquè creiem que a llarg termini serà beneficiosa per l’empresa i que el cost que 

tenen els ordinadors en el moment d’entrada serà amortitzat amb els anys d’activitat del 

negoci.  

Després de mirar diverses opcions d’ordinadors, ens hem decantat per comprar-los de la 

marca Apple. Creiem que tenen bones aracterístiques i bons programes d’edició que són 

de gran interès per a l’empresa.  

Hem cregut oportú comprar dos ordinadors de taula i un ordinador portàtil per quan ens 

hàgim de desplaçar i així puguem traslladar aquest equipament amb nosaltres de la 

manera més fàcil possible. Aquests ordinadors, a priori, seran utilitzats tant per 

administrar l’empresa, establir contactes amb les empreses, fer servir el correu 

electrònic, crear continguts, crear xarxes socials, edició de imatges i vídeos, 

manteniment de pàgina web.  

Els tres ordinadors seran adquirits a Fnac Andorra i pagats al comptat. Ens hem decantat 

per aquesta opció perquè els preus són molt competitius i gaudeixen de bones 

condicions, com per exemple pel que fa a la garantia i al servei tècnic.  

Els dos ordinadors de taula els tindrem fixes al despatx, són dos iMac de 21,5 polzades 

que tenen el cost de 1.229,00 € per unitat, és a dir, que en total sumen un preu de 

2.458,00 €.  

Per altra banda, l’altre ordinador també l’utilitzarem al despatx i ens serà útil per quan 

ens hàgim de traslladar. En aquest cas és un MacBook Pro de 13 polzades amb un cost 

de 1.499,00 €. Per aquest ordinador, també adquirirem una funda a la mateixa botiga, 

amb un cost de 20,00 €.  

Per últim, en aquest apartat hi afegim la compra d’un mòbil iPhone SE. Donat l’activitat 

de la nostra empresa, considerem que és bo que Pirene Comunicació tingui un mòbil 

que puguin utilitzar els treballadors de l’empresa i que a banda de les funcions pròpies 

d’un mòbil, serà útil per tal d’actualitzar xarxes socials en moments que no puguem 

disposar d’un ordinador. El mòbil té un cost de 319,00 €.  

 

 



PLA EMPRESARIAL: Pirene Comunicació 

 

77 
  

b. Impressores, fotocopiadores, escàners  

Comprarem dues impressores que a més d’imprimir també facin la funció de 

fotocopiadora i escàner, ja que creiem que ens podem estalviar costos comprant un 

equipament que fa diverses funcions en una sola màquina.  

En aquest cas, les impressores seran adquirides a Media Markt i es pagaran al comptat.  

Les dues impressores són totalment compatibles amb el sistema operatiu que 

utilitzarem, l’iOS d’Apple. Un altre punt a tenir en compte, és que les impressores es 

poden connectar a través de wifi, cosa que ens resultarà molt útil i ens facilitarà la feina 

al despatx.  

 Impressora multifunció Brother. Preu: 84,90 €   

 Impressora multifunció Canon. Preu: 74,99 €  

 

c. Càmeres de fotografia i vídeo i accessoris  

Comprarem dues càmeres de fotografia i una de vídeo que ens serviran per poder 

realitzar els serveis que oferim amb la millor qualitat possible.  

Les càmeres i els accessoris seran comprats a Media Markt i també es pagaran al 

comptat.  

 Càmera rèflex Canon EOS 200D, objectiu 18-55 mm i bossa. Preu: 649,00 €  

 Càmera rèflex Canon EOS 750 D, objectiu 18-55 mm i bossa. Preu: 599,00 €  

 Videocàmera Sony amb gravació 4K. Preu: 749,00 €  

 Objectiu Canon 50 mm. Preu: 382,00 € 

 Un paquet de focus. Preu: 47,99 €  

 Un croma. Preu: 64,99 €  

 Dos trípodes Cullmann. Preu: 79,98€  

 Dues targetes microSD Sandisk. Preu: 262,00  € (131,00 € / unitat)  

 Dos discs durs 2 TB Western Digital: Preu: 159,80 € (79,90 € / unitat)  

 Dos llapis de memòria  Sandisk. Preu: 32,99 € (16,49 € / unitat)  

 Bossa videocàmera. Preu: 17,53 €  

 Funda ordinador MacBook Pro. Preu: 20,00 €  
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d. Programes informàtics  

Ens hem decantat per un programa anomenat Rapidweaber 6, que és un dissenyador 

pensat pel format dels ordinadors Apple que permet crear webs atractives i visuals. Per 

obtenir el programa cal fer-ho des de la botiga virtual Realmac.com i el seu preu és de 

79,99 €.  

Per altra banda, la programació de les webs la farem a partir d’Adobe Dreamweaver, 

aquest és actualment el programa millor considerat per a la creació de pàgines webs. A 

més, una de les seves característiques principals és que és compatible amb telèfons 

mòbils i tauletes, fet imprescindible en una societat digital com l’actual. Aquest 

programa també incorpora l’Adobe Photoshop, que ens serà útil per a la creació i edició 

de continguts. El preu d’aquest és de 290,28 €  i s’aconsegueix virtualment a la pàgina 

oficial d’Adobe.  

Per tal d’editar vídeos utilitzarem el programa Movavi , aquest té un preu de 87,90 € i 

s’aconsegueix a la pàgina oficial de Movavi Software.  

Per últim, també comprarem el paquet Office, que inclou programes com el Word, 

l’Excel o el Power Point i que té un preu de 99,00 €  i de la mateixa manera que els 

altres programes s’aconsegueix virtualment a la pàgina oficial d’Office.  

e. Mobilari  

Tot el mobiliari serà adquirit a Ikea, ja que creiem que aquesta empresa proporciona 

mobiliari de qualitat en relació amb el seu preu. Per altra banda, tenint en compte que, el 

nostre finançament inicial no serà gaire elevat hem decidit declinar-nos cap a Ikea per 

l’oferta de productes que ofereix. Cal especificar que a Ikea els mobles s’han de muntar 

i que aquest muntatge el durem a terme els dos socis de Pirene Comunicació, la Laura 

Pubill i l’Oscar Corchete. A més a més, tots els productes que comprem els pagarem al 

comptat.  

Per tal d’habilitar la nostra oficina per a poder-hi treballar, així com per tenir un local 

decorat i amb un bon ambient, detallem a continuació el mobiliari i decoració que 

comprarem:  

 Quatre taules de fusta. Preu: 119,96  € (29,99 € / unitat)  

 Tres cadires amb rodes giratòries. Preu: 149,97 € (49,99 € / unitat)  
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 Sis cadires. Preu: 119,94  € (19,99 € / unitat) 

 Tres làmpades de taula. Preu: 44,97 € (14,99 € / unitat)  

 Tres galledes d’escombraries. Preu: 3,00 € (1,00 € / unitat)  

 Tres plantes artificials. Preu: 23,97 € (7,99 € / unitat)   

 Dues prestatgeries. Preu: 178,00 € (89,00€ / unitat)  

 Un penjador. Preu: 9,99 €  

Al despatx portarem un sofà que l’habilitarem com a zona de descans per als clients. 

Aquest sofà no tindrà cap cost perquè el durem de casa, juntament amb una tauleta 

petita.  

 

3.3.3. Costos de capital fix 

  

En aquest apartat realitzarem les amortitzacions de: mobiliari, ordinadors, mòbil i 

programes informàtics. Així doncs, tenint en compte que, la remodelació del local i el 

mobiliari ho amortitzarem a 10 anys i els ordinadors, el mòbil, i els programes 

informàtics a 4 anys, i que el valor residual és d’un 10% anual, els càlculs 

d’amortització ens quedaran de la següent forma:  

Concepte Preu Valor residual Temps (anys) Amortització

Remodelació local 4.905,00 € 10% 10 441,45 €    

Mobiliari 649,80 €    10% 10 58,48 €      

Ordinadors i mòbil 4.276,00 € 10% 4 962,10 €    

Impressores 159,89 €    10% 4 35,97 €      

Càmeres de fotografia i accessoris 3.064,28 € 10% 4 689,46 €    

Programes informàtics 557,17 €    10% 4 125,36 €    

TOTAL 2.312,82 €  

TAULA. Amortitzacions. Font: Elaboració pròpia. 

Tal com veurem al pla financer, les amortitzacions seran comptabilitzades cada mes.  

3.3.4.  Costos d’aprovisionament  

 

El material d’oficina l’adquirirem a través de la pàgina web Deskidea i el material de 

neteja els comprarem a la cadena de supermercats Mercadona.  
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CONCEPTE Quantitat Preu Total

Material d'oficina 756,90 €

Paper blanc multifunció A4 (500 fulls) 20                4,94 €    98,80 €          

 Paper fotogràfic A4 (25 fulls)  10                6,15 €    61,50 €          

Bolígraf BIC blau 40                0,17 €    6,80 €            

Bolígraf BIC vermell 20                0,23 €    4,60 €            

Bolígraf BIC negre 30                0,23 €    6,90 €            

Bolígraf BIC verd 20                0,22 €    4,40 €            

Goma d'esborrar 10                0,23 €    2,30 €            

Llapis 30                0,40 €    12,00 €          

Rotolador de color 20                0,53 €    10,60 €          

Llapis corrector líquid 10                0,61 €    6,10 €            

Post-It de colors (500 fulls) 6                  2,61 €    15,66 €          

Llibretes A4 (80 fulls) 10                0,87 €    8,70 €            

Calendari paret 1                  5,30 €    5,30 €            

Agenda 2                  4,85 €    9,70 €            

Carpeta A4 10                0,58 €    5,80 €            

Grapadora 2                  15,37 €  30,74 €          

Caixa 100 clips de colors 2                  0,34 €    0,68 €            

Tinta impressora color negre Canon 5                  13,35 €  66,75 €          

Tinta impressora de color Canon 5                  18,19 €  90,95 €          

Pack 4 cartutxos tinta impressora Brother 4                  73,55 €  294,20 €        

Cinta adhesiva 2                  0,91 €    1,82 €            

Subratllador de color 15                0,84 €    12,60 €          

Material de neteja 233,75 €  

Fregona 4                  3,00 €    12,00 €          

Escombra 4                  3,00 €    12,00 €          

Lleixiu 5                  2,50 €    12,50 €          

Cub 2                  3,00 €    6,00 €            

Paper higiènic 1.200           0,15 €    180,00 €        

Sabó mans 15                0,75 €    11,25 €          

TOTAL ANY 1 990,65 €  

PLA DE COMPRES ANY 1

 

TAULA. Costos d’aprovisionament. Font: Elaboració pròpia 
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3.3.5. Costos de personal  

 

Durant el primer any d’activitat de Pirene Comunicació i fins que l’empresa no estigui 

consolidada en el mercat, la idea és no contractar treballadors i fer la feina entre els dos 

socis de l’empresa. Malgrat això, sí que en un futur i quan l’empresa s’hagi adaptat, 

augmentaríem la nostra plantilla amb dos treballadors més.  

Hem de tenir en compte que, principalment, qui realitzarà d’inici les tasques de 

l’empresa serà la Laura Pubill i que l’Oscar només ajudarà en la realització d’algun 

servei en concret.  

La Laura s’encarregarà de dur a terme totes les funcions de direcció i supervisió del 

negoci. Serà la persona que haurà de donar el vistiplau a totes les actuacions que es 

vulguin fer. A més, d’aquesta funció, també s’encarregarà de la redacció dels continguts 

tant per a la web pròpia de l’empresa com per a la resta dels clients, així com d’establir 

els contactes amb els clients, fer reunions, i també d’organitzar esdeveniments i 

preparació d’actes. A l’hora, en el primer any de la creació de l’empresa també serà 

l’encarregada crear i actualitzar canals de les xarxes socials, i atendre els serveis de 

realització de fotografia o vídeo i  l’edició d’aquestes.  

La Laura és una persona capacitada per realitzar totes aquestes funcions, ja que a més de 

ser l’emprenedora del projecte empresarial Pirene Comunicació té el grau en Periodisme 

i experiència professional per poder desenvolupar aquestes tasques i créixer 

professionalment i personalment en l’àmbit de la comunicació.  

Per altra banda, el soci minoritari de l’empresa, l’Oscar Corchete, no estarà incorporat a 

diari a l’empresa, però sí que treballarà amb nosaltres mitja jornada per tal de portar-nos 

la gestió de xarxes socials, la comptabilitat i les finances de l’empresa i per qualsevol 

error que puguem estar cometent i que ell ens l’ajudi a resoldre.  

L’Oscar és graduat en Administració i Direcció d’Empreses, i també compta amb un 

títol d’Assessorament Financer atorgat per l’Institut d’Estudis Financers. Ell té un 

treball fix com a gestor d’una sucursal bancària i per tant, podrà combinar aquest treball 

amb les hores que necessiti per controlar els nostres comptes i que res es pugui 

desquadrar. La seva experiència serà clau per al bon funcionament econòmic de 

l’empresa i a vegades, també pels consells que pot donar a la direcció general. Alhora, 

l’Oscar també té experiència en creació, gestió i actualització de xarxes socials perquè 
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ha actuat com a dinamitzador d’aquestes i de la pàgina web de Sedis Bàsquet i per tant, 

en moments puntuals també requerirem la seva ajuda en aquest aspecte.  

A més, en un futur voldrem contractar dos treballadors més, els quals considerem 

essencials per al bon funcionament de l’empresa i la posada en marxa d’aquestes. Hem 

considerat, que en lloc d’optar per a la contractació d’una agència de disseny gràfic i 

programació web, contractaríem a una persona a temps complet que pugui dissenyar-

nos logotips, webs i que a més, tingui coneixements informàtics en el camp de les webs 

i en la creació de canals de xarxes socials i actualització d’aquestes.  

L’altre treballador, des de la direcció de l’empresa considerem que ha de ser un 

periodista polivalent que ajudi a la directora en les tasques de redacció de continguts i 

organització d’esdeveniments i alhora que també s’encarregui de l’apartat de fotografia 

i vídeo i l’edició d’aquestes, així com que també tingui coneixement en actualitzar 

xarxes socials i saber generar contingut per aquestes.  

L’horari de Pirene Comunicació, com hem pogut veure en el procés productiu de la 

pròpia empresa és de dilluns a divendres de 9.00h a 10.00 h i de 16.00 a 19.00h, és a dir, 

vuit hores diàries cada dia. A més, sempre que hi hagi planificacions en cap de setmana 

o bé hores extres a fer es compensarien per tal que les hores treballades en una setmana 

siguin de 40 hores i no de més.  

A continuació, es mostra el salari que cobraríem els dos socis i el que cobrarien el 

redactor/a i programador/a en un futur. Aquests salaris s’han establert en funció de les 

taules del Butlletí Oficial de l’Estat del 2018. 6 

 

 

                                                             
6 A l’Annex es mostren les Taules salarials del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)  
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TAULA. Salari personal dels socis de l’empresa. Font: Elaboració pròpia 

 

 

TAULA. Salari personal del redactor i programador de l’empresa. Font: Elaboració pròpia

SALARI PERSONAL

SALARI BRUT 

mensual

SS EMPRESA 

mensual

SS 

TREBALLADOR 

mensual

RETENCIÓ 

mensual

SALARI 

NET mensual

SALARI BRUT 

anual

SS EMPRESA 

anual

SS 

TREBALLADOR 

anual

RETENCIÓ 

anual

SALARI NET 

anual

31,15% 6,35% 10,00% 31,15% 6,35% 10,00%

Laura Pubill 1.159,49 €         361,18 €          73,63 €                 115,95 €   969,91 €     13.913,89 4.334,18 €       883,53 €                1.391,39 €   11.638,97 €  

  Oscar Corchete 976,03 €            304,03 €          61,98 €                 97,60 €     816,45 €     11.712,34 € 3.648,39 €       743,73 €                1.171,23 €   9.797,37 €    

TOTAL TREBALLADORS 2.135,52 €          665,21 €           135,61 €                213,55 €   1.786,36 €   25.626,23 €    7.982,57 €        1.627,27 €             2.562,62 €    21.436,34 €  

PAGUES ANUALS 12

MENSUAL ANUAL

TREBALLADORS

SALARI PERSONAL

SALARI BRUT 

mensual

SS EMPRESA 

mensual

SS 

TREBALLADOR 

mensual

RETENCIÓ 

mensual

SALARI 

NET mensual

SALARI BRUT 

anual

SS EMPRESA 

anual

SS 

TREBALLADOR 

anual

RETENCIÓ 

anual

SALARI NET 

anual

31,15% 6,35% 10,00% 31,15% 6,35% 10,00%

Redactor/a 1.159,49 €         361,18 €          73,63 €                 115,95 €   969,91 €     13.913,89 4.334,18 €       883,53 €                1.391,39 €   11.638,97 €  

  Programador/a 1.159,59 €         361,21 €          73,63 €                 115,96 €   970,00 €     11.712,34 € 4.334,55 €       883,61 €                1.391,51 €   11.639,96 €  

TOTAL TREBALLADORS 2.319,08 €          722,39 €           147,26 €                231,91 €   1.939,91 €   25.626,23 €    8.668,72 €        1.767,14 €             2.782,90 €    23.278,93 €  

PAGUES ANUALS 12

MENSUAL ANUAL

TREBALLADORS
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3.3.6. Altres costos de producció  

 

a. Comunicacions 

 

Contractarem l’operador Jazztel per a la telefonia fixa i la fibra òptica, ja que 

després de comprar les tarifes dels operadors, aquesta és la que ens proporciona 

una tarifa més baixa i adequada als nostres interessos.  

 

Jazztel ens proporciona fibra òptica a una velocitat de 400Mbs, trucades de fix i 

mòbil a números nacionals i trucades il·limitades amb 11GB de navegació.  

 

Preu mensual = 63,95 € / mes  

 

b. Subministraments  

 

Pel que fa als subministraments al despatx només necessitarem els que 

corresponen a l’electricitat i l’aigua. Hem de tenir en compte, que tal com ja hem 

indicat anteriorment, aquests serveis ja estan donats d’alta i per tant, només 

s’hauran de pagar les quotes mensuals.  

 

Preu mensual per electricitat subministrat per Hidroelèctrica del Valira (PEUSA) 

= 100,00 € / mes  

Preu mensual d’aigua subministrat per Habitatge i Urbanisme La Seu (HIULS)  

= 30,00 € / mes  

 

c. Transport  

 

Tenint en compte que som una agència de comunicació i que per donar-nos a 

conèixer haurem d’anar a trobar presencialment els clients i moltes vegades 

desplaçar-nos a altres pobles i ciutats diferents dels d’on tindrem el despatx, 

necessitarem transport per desplaçar-nos. L’empresa no té previst comprar cap 

cotxe, sinó que ja es compta que tots els treballadors contractats hauran de 

disposar del carnet de conduir i de vehicle propi per fer els desplaçaments. El 

que sí que pagarà l’empresa seran les despeses en concepte de combustible, 
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gasoil o gasolina, que hagi costat fer aquell desplaçament. Cal tenir en compte 

que, en la majoria de casos aquests viatges per a l’obtenció de nous clients o per 

a la realització de serveis seran realitzats per la directora i no pels altres 

treballadors de l’empresa. A més, també hem de tenir en consideració que, des 

de l’empresa, tal com hem vist al pla de màrqueting, també assistirem a fires o 

certàmens especialitzats que facin a les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran o 

Andorra i aquests desplaçaments seran sempre en cotxe.  

 

Als desplaçaments en què l’empresa pagarà el combustible s’hi pot afegir el cost 

de les dietes i en cas que sigui necessari dels hotels, malgrat que sempre 

s’intentarà anar a dormir a casa per tal de reduir costos i no gastar 

innecessàriament.  

 

Preu estimat de transport i desplaçaments = 300,00  € / mes 

  

d. Serveis externs (freelance)  

Tal com hem establert en l’apartat de proveïdors i intermediaris, pot ser, que en 

determinats moments necessitem treballadors freelance que ens ajudin en alguns 

serveis puntuals, com ara: creació i disseny de pàgines web i realització audiovisual 

i edició.  

Hem establert que el cap de l’any podríem demanar 5 serveis a freelance amb un 

preu mitjà de 150, 00 €.   

Preu estimat per servei freelance = 700 € / any = 62,50 € / mes  

e. Altres costos  

Hem optat per la contractació d’un pla d’hosting que ens sigui útil per tal 

d’emmagatzemar informació i allotjar pàgines web. Aquest pla es contracta de 

forma online a través de Cdmon.  

Preu mensual = 21,00 € / mes  
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3.3.7. Costos de comercialització  

 

Els costos de comercialització fan referència a les despeses que Pirene Comunicació 

tindrà en matèria de vendes en fires i certàmens especialitzats, publicitat i comunicació i 

inauguració del local durant el primer any d’activitat de l’empresa. Aquestes despeses, 

com hem vist les hem establert en el pressupost de màrqueting.  

Preu costos de comercialització =  6.444,00 € / anuals = 537,00 € / mensuals  

3.3.8. Costos generals d’administració  

 

Els serveis que contractarem a l’empresa seran:  

a. Assessoria i gestió a Navarro Grup. Preu: 20,00 € / mes = 240 € / anual  

b. Vigilància de la salut i servei de prevenció i riscos laborals. Preu: 25,00€ = 300 € 

/ anual  

c. Assegurança pel material i el local. Preu: 16,16 € / mes = 193,78 € / anual  

Cal fer èmfasi que, quan necessitem assessorar-nos ho farem també amb un dels socis 

de l’empresa, l’Oscar Corchete. L’Oscar té la suficient experiència i coneixements tant 

pràctics com teòrics en el món empresarial, de les finances i dels comptes, i dins serà ell 

qui s’encarregui de la comptabilitat o contractació labora, així com de l’assessorament 

per tal d’aconseguir comercialment més clients i poder augmentar la nostra cartera de 

clients. Tal com veurem, en el pla de recursos humans, l’Oscar, no es dedicarà a temps 

complet  a treballar per l’empresa, però sí que ho farà a temps parcial i en moments 

necessaris per a nosaltres.  

 



PLA EMPRESARIAL: Pirene Comunicació 

 

87 

  

RESUM DE RECURSOS DE PRODUCCIÓ I COSTOS  

  

 

 

 

 

 

 

COSTOS (Despeses explotació) Any 1 Mensual Anual

Lloguer 100 € 1.200 €

Amortitzacions 192,74 € 2.312,85 €

Amortització remodelació oficina 36,79 € 441,48 €

Amortització mobilari 4,87 € 58,48 €

Amortització ordinadors i mòbil 80,18 € 962,10 €

Amortització impressores 3,00 € 35,97 €

Amorització càmeres de fotografia i accessoris 57,46 € 689,46 €

Amortització programes informàtics 10,45 € 125,36 €

Costos d'aprovisionament 82,55 € 990,65 €

Material d'oficina 63,08 € 756,90 €

Material de neteja 19,48 € 233,75 €

Costos de personal 2.451,56 € 29.418,72 €

Sous 1.786,35 € 21.436,20 €

Seguretat social empresa 665,21 € 7.982,52 €

Altres costos de producció 577,45 € 6.929,40 €

Comunicacions (telefonia, internet) 63,95 € 767,40 €

Subministraments (electricitat i aigua) 130,00 € 1.560,00 €

Transport 300,00 € 3.600,00 €

Hosting 21,00 € 252,00 €

Serveis externs (fre-lance) 62,50 € 750,00 €

Comercialització (Comunicació empresarial) 537,00 € 6.444,00 €

Costos d'un exercici econòmic 537,00 € 6.444,00 €

Costos generals d'administració 45,00 € 540,00 €

Asessoria 20,00 € 240,00 €

Vigilància salut i prevenció 25,00 € 300,00 €

TOTAL 3.986,30 € 47.836 €

INVERSIÓ de capital fix (Despeses inicials)Mensual Anual

Ordinadors 4.276 €

Impressores 159,89 €

Càmeres 1.997,00 €

Accessoris 1.067,28 €

Programes informàtics 557,17 €

Mobilari 649,80 €

Seguretat i salut 30,00 €

Remodelació local 4.905 €

TOTAL 1.136,85 € 13.642 €

TAULA. Despeses de capital fix. Elaboració: Font pròpia 

TAULA. Despeses d’explotació. Elaboració: Font pròpia 
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4. PLA DE RECURSOS HUMANS 
 

 

4.1. Estructura organitzativa: Organigrama  

 
En l’organigrama de l’empresa es veu reflectida gràficament l’estructura organitzativa 

de Pirene Comunicació. 

Com es pot veure a continuació, una mateixa persona s’encarregarà de diverses 

funcions, ja que al tractar-se d’una empresa petita com és Pirene Comunicació, les 

tasques són menors i per tant, una persona es podrà encarregar de més d’una feina.  El 

següent organigrama mostra el que en un futur seria l’ideal per a l’empresa. Tot i que, 

tal com hem comentat en l’inici de l’activitat de Pirene Comunicació serem els dos 

socis de l’empresa qui ens encarregarem de realitzar les tasques de l’agència de 

comunicació. I en principi, durant el segon any d’activitat seria quan optaríem per la 

contractació de dos professionals més.  

 

ESQUEMA. Organigrama de Pirene Comunicació. Font: Elaboració pròpia 

4.2. Relacions de jerarquia i coordinació dins de l’empresa  

 

En l’organigrama es mostra clarament que la directora serà la Laura Pubill, tal com ja 

hem explicat, sobre ella recauen totes les decisions a prendre i també totes les 
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responsabilitats o queixes que un client pugui tenir cap a l’empresa. A, la Laura també 

és l’encarregada de donar ordres i vetllar perquè aquestes es compleixin. En el cas, que 

la Laura no hi fos, aquestes ordres i directrius les passaria a fer el segon soci de 

l’empresa, l’Oscar Corchete, que tal com es mostra en l’organigrama està en un rang 

diferent perquè per una banda té una responsabilitat superior que els dos treballadors 

que pretenem contractar i perquè per altra banda no treballa a temps complet a 

l’empresa, sinó que ho fa a temps parcial. En l’inici de l’activitat de Pirene 

Comunicació, també serà la Laura l’encarregada de donar les ordres sobre les tasques 

que ha de realitzar a l’Oscar.  
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5. ESTRUCTURA LEGAL  
 

5.1. Forma jurídica  

 

Abans que els socis realitzem qualsevol tràmit per iniciar l’activitat del nou projecte 

empresarial, s’han de tenir en compte els diferents tipus de formes jurídiques que hi ha i 

per tant, quina d’aquestes pot ser la que generi més punts positius pel negoci. Per això, 

considerem que és primordial determinar quin tipus d’estructura s’adapta millor a les 

característiques de Pirene Comunicació.  

A priori de qualsevol elecció, un emprenedor ha de tenir clar que una mala elecció de la 

forma jurídica no ha de portar al fracàs del negoci, en canvi, un pla d’empresa mal 

realitzat sí que pot portar al fracàs d’aquest. Sí que és cert que en el cas que l’empresa 

no opti per a la millor forma jurídica això pot generar alguns problemes, com per 

exemple, que en un futur s’hagin de pagar més impostos.  

Per tal d’escollir l’estructura legal o la forma jurídica, hem tingut en compte diferents 

variables:  

 Tipus d’activitat que es vol exercir: Agència de comunicació. 

 Nombre de persones que participen en el projecte: Dos socis. 

 Responsabilitat dels promotors: Responsabilitat Limitada. 

 Dimensió econòmica del projecte: Emprenedors joves amb poc capital. Malgrat 

això, en l’inici de l’activitat no hi ha la necessitat de demanar préstecs bancaris.  

 Complexitat de gestió interna de l’empresa: Baixa complexitat, ja que Pirene 

Comunicació és una empresa petita.  

 Esquema Fiscal: Intentar pagar els mínims d’impostos possibles.  

 Altres: Empresa amb ànim de lucre, per tant, parlem d’una empresa no 

personalista.  

Un cop realitzat l’estudi de les variables que hem vist anteriorment sobre la forma 

jurídica més adequada, hem decidit establir-nos com una Societat de Responsabilitat 

Limitada (SL), amb caràcter mercantil, amb ànim de lucre, no personalista i 

independent a la dels seus socis, que es regirà pels estatuts propis de la Societat 
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Limitada. A més, cal destacar que per la creació d’aquest tipus d’empreses es necessita 

un capital mínim assequible que està dins les possibilitats que tenim els emprenedors.  

La denominació social de l’empresa serà la de Pirene Comunicació, SL.  

S’ha seleccionat ser una SL pels avantatges que tenia cap a l’entitat. També, cal saber 

que aquesta forma jurídica és habitual en empreses de petites dimensions, com és el cas 

de Pirene Comunicació, SL.  

El primer avantatge, i probablement el més important, és la responsabilitat limitada al 

capital aportat, ja que, en el cas que l’empresa obtingui pèrdues, els socis no es faran 

responsables amb el seu patrimoni personal.  És a dir, en aquest tipus de societat hi ha 

una separació entre el capital aportat a l’empresa i el capital individual i personal que té 

cada soci.  

El segon avantatge és que el capital necessari per a la seva constitució es situa als 

3.005,06 €. Considerem que aquest capital està a l’abast de les nostres possibilitats i que 

és molt menor que el que tenen altres formes jurídiques com ara el d’una Societat 

Anònima (SA), en què el capital mínim se situa al voltant dels 60.000 €. Hem de tenir 

en compte que, el capital de la SL ha d’estar totalment subscrit i desemborsat en el 

moment de la constitució de la societat. També serà obligatori la presentació al notari 

d’una certificació de dipòsit d’una entitat financera de les quantitats que aportem a nom 

de la societat Pirene Comunicació, SL.  

El tercer avantatge que veiem d’una SL és que les participacions són nominals i no es 

poden transmetre lliurement, ja que els socis tenen el dret d’adquisició preferent. En el 

cas que algun dels dos socis, es volgués vendre les seves participacions, abans ho hauria 

de comentar amb l’altre soci de l’entitat i aquest podria decidir si comprar les 

participacions per quedar-se amb tot el poder de l’empresa o no fer-ho. Per això, es diu 

que en una Societat Limitada els socis tenen el dret d’adquisició preferent. Cal remarcar 

doncs, que en cas de transmissió de participacions, ho hauríem de constatar en un 

document públic.  

Com a altres avantatges o qüestions menys rellevants, trobem que Pirene Comunicació 

tributarà l’Impost de societats que correspon a un 25 % del Resultat Ordinari 

d’Explotació i estarà subjecta al règim general de l’Impost del Valor Afegit (IVA) amb 

una liquidació trimestral.  
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Per últim, cal remarcar que les societats no personalistes com és el cas de la Societat 

Limitada, sovint, presenten una imatge més forta i professional que una societat 

personalista, com podria ser un autònom.  

A Pirene Comunicació, SL com a qualsevol altra empresa que tingui la mateixa forma 

jurídica que la nostra, tenim l’obligació de tenir al dia els llibres comptables:  

- Llibre d’inventaris i comptes anuals 

- Llibre diari 

- Llibre d’actes 

- Llibre de registre de socis  

Per tant, haurem de tenir formulats els cinc comptes anuals i registrar les operacions que 

realitzem en un llibre diari. Al mateix temps, haurem de registrar en un llibre d’actes els 

diferents acords que fem entre els socis i també realitzarem un registre de socis en què 

hi constarà, el percentatge del capital social que té cada soci: la Laura Pubill un 70% i 

l’Oscar Corchete un 30%.  

Les aportacions inicials que fem els socis seran dineràries i quedaran dipositades en el 

compte corrent d’una entitat financera a nom dels dos socis. Els emprenedors de 

l’empresa estarem assignats com a representats de l’entitat per tal de poder realitzar les 

transaccions corresponents al compte corrent de Pirene Comunicació.  
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5.2. Tràmits a realitzar: agenda de constitució  

 

ESQUEMA. Tràmits a realitzar: agenda de constitució. Font: Elaboració pròpia 

5.3. Despeses de constitució i posada en funcionament  

 

Despeses de constitució i posada en funcionament 2.636,74 €

Elaboració pla d'empresa 200,00 €

GESTORIA (sol·licitud denominació social, constitució societat, alta 

Hisenda) 487,00 €

Notaria 250,00 €

Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (1% 

capital social escripturat) 300,00 €

REGISTRE MERCANTIL (assemptament i legalització llibres)(aranzel 

de 6,01€+ 0,001 x excès de 3000€ de capital social) 237,72 €

INSCRIPCIÓ SEGURETAT SOCIAL (obertura centre de treball i 

legalització de Llibre de Visites) 245,00 €

Taxes o Impostos Ajuntament de la Seu d'Urgell 417,02 €

Honoraris tècnics 500,00 €  

QUADRE. Despeses de constitució i posada en funcionament. Font: Elaboració pròpia 
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A més, pel que fa als tràmits o llicències o taxes que hem de pagar a l’Ajuntament de la 

Seu d’Urgell, es veuen detallats en el següent quadre: 7 

Taxes o impostos Ajuntament de la Seu d'Urgell 417,02 €

Taxa de clavegueram 275,96 €

Taxa de recollida d'escombraries 116,46 €

Servei municipal d'aigua potable 24,60 €  

QUADRE. Taxes o impostos a pagar a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 A l’Annex  J es mostren les taxes corresponents a pagar a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  



PLA EMPRESARIAL: Pirene Comunicació 

 

95 
  

6. PLA FINANCER 

 

6.1. Pressupost de capital  

 

CONCEPTE IMPORT CONCEPTE IMPORT

Recursos propis - Capital social 21.000,00 € Despeses: despeses de constitució i posada en funcionament 2.636,74 €    

Crèdits * -  €            Immobilitzat immaterial 557,17 €       

Préstecs * -  €            Programes informàtics 557,17 €      

Subvencions 2.000,00 €   Immobilitzat material 13.157,10 €  

Resultats d'exercicis anteriors -  €            Remodelació oficina 4.905,00 €   

Equipaments (ordinador, mòbil, càmeres, impressores i accessoris) 7.500,17 €   

Mobiliari 649,80 €      

Existències 102,13 €      

Seguretat i salut 30,00 €         

Saldo inicial de tresoreria 6.618,99 €    

TOTAL RECURSOS 23.000,00 € TOTAL INVERSIONS + SALDO INICIAL de tresoreria 23.000,00 € 

PRESSUPOST DE CAPITAL 

FINANÇAMENT INVERSIÓ

 

QUADRE. Pressupost de capital. Font: Elaboració pròpia  

a. Finançament  

Tal com es mostra en el pressupost de capital, la nostra empresa es finançarà amb 

recursos 100% propis. La sòcia majoritària, la Laura Pubill, aportarà el 70% dels 

recursos, és a dir, 14.700 €. Mentre que el soci minoritari, l’Oscar Corchete, aportarà el 

30% dels recursos, és a dir, 6.300 €. Així doncs, en total, els dos socis de l’empresa 

aportem una quantitat de 21.000 €. La Laura disposa d’aquesta quantitat de diners per 

una herència, mentre que l’Oscar ha estalviat durant un any de vida laboral i per aquesta 

raó, podem fer la inversió per a poder posar en funcionament la nostra pròpia agència de 

comunicació.  

Per altra banda, hem establert que ens atorgaran 2.000 € de subvencions. Com hem vist 

en el Pla de Màrqueting, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell atorga subvencions i un 

màxim de 4.000 € a empreses de nova creació. La subvenció té per objecte el foment de 

l’ocupació i l’emprenedoria a la Seu d’Urgell. Entre alguns dels requisits es demana que 

el local es situï al Centre Històric de la ciutat o bé que els seus emprenedors siguin 

menors de 35 anys. Nosaltres, complim aquestes condicions i per això considerem que 

ens donarien com a mínim la meitat de 4.000 €, és a dir, 2.000 €, a l’inici de la posada 

en funcionament de Pirene Comunicació.  
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b. Inversió  

Pel que fa a les despeses de constitució i posada en funcionament de l’empresa, 

recordem que aquestes, especificades en el punt que fa referència a l’estructura legal de 

l’empresa, pertanyen a  2.636, 74 € que ens costa posar en marxa Pirene Comunicació.  

Pel que fa a les existències, s’ha considerat que gastarem 102,13 € per tal que l’empresa 

tingui estoc suficient dels materials que es detallen a continuació.   

CONCEPTE Quantitat Preu Total 

Paper blanc multifunció A4 (500 fulls) 3 4,94 €      14,82 €    

Paper fotogràfic A4 (25 fulls) 2 6,15 €      12,30 €    

Bolígraf BIC blau 4 0,17 €      0,68 €      

Tinta impressora color negre Canon 2 13,35 €    26,70 €    

Tinta impressora de color Canon 2 18,19 €    36,38 €    

Fregona 1 3,00 €      3,00 €      

Escombra 1 3,00 €      3,00 €      

Paper higènic 35 0,15 €      5,25 €      

TOTAL 102,13 €   

EXISTÈNCIES 

 

QUADRE. Existències del Pressupost de capital. Font: Elaboració pròpia 

Pel que fa a l’apartat de seguretat i salut, fa referència a la compra d’un extintor que té 

un preu de 30,00 €.  
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6.2. Pressupost d’explotació  

 

QUADRE. Pressupost d’explotació. Font: Elaboració pròpia 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des TOTAL ANY 1  ANY 2 ANY 3

INGRESSOS

Vendes servei 1.950,00 €   2.100,00 €  3.450,00 €  3.450,00 €  3.500,00 €  3.650,00 €  6.350,00 €  6.350,00 €  3.500,00 €  3.500,00 €  7.150,00 €  7.750,00 €  52.700,00 €         63.240,00 €   69.564,00 €   

Descomptes (-15%) 292,50 €      525,00 €     1.072,50 €  1.890,00 €           2.268,00 €    2.494,80 €     

TOTAL 1.657,50 €   2.100,00 €  3.450,00 €  3.450,00 €  3.500,00 €  3.650,00 €  6.350,00 €  6.350,00 €  2.975,00 €  3.500,00 €  6.077,50 €  7.750,00 €  50.810,00 €         60.972,00 €   67.069,20 €   

DESPESES

Compres 82,55 €        82,55 €      82,55 €      82,55 €      82,55 €      82,55 €      82,55 €      82,55 €      82,55 €      82,55 €      82,55 €      82,55 €      990,60 €              990,60 €       990,60 €        

Salaris 1.786,35 €   1.786,35 €  1.786,35 €  1.786,35 €  1.786,35 €  1.786,35 €  1.786,35 €  1.786,35 €  1.786,35 €  1.786,35 €  1.786,35 €  1.786,35 €  21.436,20 €         23.376,02 €   23.376,02 €   

Seguretat social empresa 665,21 €      665,21 €     665,21 €     665,21 €     665,21 €     665,21 €     665,21 €     665,21 €     665,21 €     665,21 €     665,21 €     665,21 €     7.982,52 €           8.704,88 €    8.704,88 €     

Lloguer 100,00 €      100,00 €     100,00 €     100,00 €     100,00 €     100,00 €     100,00 €     100,00 €     100,00 €     100,00 €     100,00 €     100,00 €     1.200,00 €           1.800,00 €    1.800,00 €     

Transports 300,00 €      300,00 €     300,00 €     300,00 €     300,00 €     300,00 €     300,00 €     300,00 €     300,00 €     300,00 €     300,00 €     300,00 €     3.600,00 €           3.600,00 €    3.600,00 €     

Comunicacions 63,95 €        63,95 €      63,95 €      63,95 €      63,95 €      63,95 €      63,95 €      63,95 €      63,95 €      63,95 €      63,95 €      63,95 €      767,40 €              767,40 €       767,40 €        

Subministraments 130,00 €      130,00 €     130,00 €     130,00 €     130,00 €     130,00 €     130,00 €     130,00 €     130,00 €     130,00 €     130,00 €     130,00 €     1.560,00 €           1.560,00 €    1.560,00 €     

Serveis externs 62,50 €        62,50 €      62,50 €      62,50 €      62,50 €      62,50 €      62,50 €      62,50 €      62,50 €      62,50 €      62,50 €      62,50 €      750,00 €              750,00 €       750,00 €        

Amortitzacions 192,74 €      192,74 €     192,74 €     192,74 €     192,74 €     192,74 €     192,74 €     192,74 €     192,74 €     192,74 €     192,74 €     192,74 €     2.312,88 €           2.312,88 €    2.312,88 €     

Publicitat, promocions 537,00 €      537,00 €     537,00 €     537,00 €     537,00 €     537,00 €     537,00 €     537,00 €     537,00 €     537,00 €     537,00 €     537,00 €     6.444,00 €           6.144,00 €    6.144,00 €     

Administració 45,00 €        45,00 €      45,00 €      45,00 €      45,00 €      45,00 €      45,00 €      45,00 €      45,00 €      45,00 €      45,00 €      45,00 €      540,00 €              540,00 €       540,00 €        

Assegurança 16,15 €        16,15 €      16,15 €      16,15 €      16,15 €      16,15 €      16,15 €      16,15 €      16,15 €      16,15 €      16,15 €      16,15 €      193,78 € 193,78 €       193,78 €        

Altres despeses (hosting) 21,00 €        21,00 €      21,00 €      21,00 €      21,00 €      21,00 €      21,00 €      21,00 €      21,00 €      21,00 €      21,00 €      21,00 €      252,00 €              252,00 €       252,00 €        

TOTAL 4.002,45 €   4.002,45 €  4.002,45 €  4.002,45 €  4.002,45 €  4.002,45 €  4.002,45 €  4.002,45 €  4.002,45 €  4.002,45 €  4.002,45 €  4.002,45 €  48.029,38 €         50.991,56 €   50.991,56 €   

Resultat d'explotació 2.344,95 €-   1.902,45 €-  552,45 €-     552,45 €-     502,45 €-     352,45 €-     2.347,55 €  2.347,55 €  1.027,45 €-  502,45 €-     2.075,05 €  3.747,55 €  2.780,62 €           9.980,44 €    16.077,64 €   

RESULTAT ORDINARI EXPLOTACIÓ 2.344,95 €-   1.902,45 €-  552,45 €-     552,45 €-     502,45 €-     352,45 €-     2.347,55 €  2.347,55 €  1.027,45 €-  502,45 €-     2.075,05 €  3.747,55 €  2.780,62 €         9.980,44 €  16.077,64 € 

Impost de societat (25 %) 695,16 €              2.495,11 €    4.019,41 €     

BENEFICI NET 2.085,47 €         7.485,33 €  12.058,23 € 

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ
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a. Previsions d’ingressos  

Els ingressos per venda de servei els hem calculat a partir de la definició d’objectius 

comercials que vam establir, per tant, observem que obtenim en el primer any un total 

de 50.810,00 €, amb els descomptes inclosos.  

A més, un dels aspectes que hem tingut en compte a l’hora de calcular els ingressos ha 

estat l’estacionalitat, s’observa a primera vista que els mesos de juliol i agost, és a dir, 

els que pertanyen al període estiuenc obtindrem una major quantitat d’ingressos perquè 

predomina molt més el turisme, cosa que també passa als mesos d’hivern, novembre i 

desembre.  

Els primers mesos creiem que ens estarem adaptant al mercat i que aquesta és la 

principal raó per la qual els nostres ingressos seran inferiors a les nostres despeses.  

Per altra banda, també hem tingut en consideració un descompte d’un 15% durant tres 

mesos de l’any; al gener perquè serà una bona manera de promocionar Pirene 

Comunicació i que les empreses puguin confiar en nosaltres, al setembre perquè tal com 

vam exposar al Pla de Màrqueting coincideix amb el Dia Mundial del Turisme i durant 

aquell mes oferirem aquest descompte i al Novembre perquè és quan se celebra el Black 

Friday.  

Pel que fa al segon any, hem considerat que augmentarem un 20% els nostres ingressos 

respecte al primer any. Creiem que això serà possible perquè ja tindrem la nostra quota 

de clients i l’agència de comunicació ja estarà consolidada en el mercat i per tant, li 

costarà menys trobar nous clients. El tercer any, hem considerat que augmentarem un 

10% els nostres ingressos respecte al segon any. No ens hem volgut arriscar tornant a 

augmentar un 20% els ingressos perquè creiem que fer-ho consecutivament serà difícil i 

més per una empresa de nova creació.  
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b. Previsions de despeses  

Pel que fa a les despeses del segon i tercer any, hem de tenir en compte que:  

- Els salaris augmentaran perquè optarem per la contractació d’un programador/a i un 

redactor i com a conseqüència també ho farà la Seguretat Social a càrrec de Pirene 

Comunicació. Tal com vam veure al pla d’operacions, cada treballador tindrà un 

salari net mensual de 969,91 €, cosa que suposa per a l’empresa 722,36 € en 

Seguretat Social dels dos treballadors. 

- El lloguer augmentarà perquè tal com ens vam marcar als objectius volíem 

augmentar el lloguer per tal de donar major benefici al pare de la sòcia, i repercutir-

lo de forma positiva, ja que som nosaltres qui estem traient rendiment al local. Així 

doncs, en el segon i tercer any passarem a pagar una quota de 150,00 € de lloguer, 

enlloc de 100,00 €.  

- En la partida de publicitat i promocions, i hem restat la que fa referència a la 

inauguració del local, és a dir, 300,00 €.  

 

c. Previsions de beneficis  

Amb la previsió d’ingressos i despeses realitzades, l’empresa Pirene Comunicació 

durant el primer any d’activitat obtindrà un benefici net de 2.085,47 €. En aquest 

benefici ja hi hem restat la part corresponent a l’impost de societats, que com hem vist, 

és d’un 25%.  

Aquesta dada creiem que és important per a l’entitat. Saber que la nostra agència de 

comunicació tindrà uns guanys al voltant dels 2.000 € durant el primer any és  positiu, i 

també un bon indicador  per saber que és una empresa que econòmicament i 

financerament és viable.  

A més, les estimacions fetes ens mostren com en el segon i tercer any d’activitat 

l’empresa obtindria uns beneficis nets de 7.485, 33 € i 12.058,23 €, respectivament.  

Els socis de l’empresa volem invertir tots els beneficis que obtinguem de l’empresa en 

forma de reserves i d’aquesta manera, reinvertir-los en l’activitat de l’entitat per fer-la 

créixer.  
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7.PLA DE CONTINGÈNCIES  

 
El Pla de Contingències és un tipus de pla que serveix per prevenir incidències que en el 

transcurs de l’activitat de l’empresa puguem trobar. Pirene Comunicació ha decidit 

realitzar aquest pla per controlar les situacions en casos extrems i d’emergència. 

D’aquesta manera, considerem que si es donen situacions com les que citem en el pla, 

podrem actuar amb més rapidesa i així minimitzar les greus conseqüències que es 

podrien ocasionar.  

El Pla de Contingències proposa un conjunt de fets alternatius al funcionament normal 

de l’empresa. Aquest pla l’utilitzarem quan alguna de les funcions habituals de 

l’agència de comunicació es vegi perjudicada per canvis o situacions internes o 

externes.  

En el següent quadre, es mostren les possibles incidències, juntament amb les mesures 

que des de la direcció de l’empresa es prendran per tal que Pirene Comunicació pugui 

resoldre els problemes com més aviat millor.  
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QUADRE. Pla de contingències. Font: Elaboració pròpia 

INCIDÈNCIA MESURES I ACTUACIONS 

 

Absència d’un 

treballador 

- Comunicar-se amb el treballador el més aviat possible  

- Investigar els possibles motius de la seva absència  

- Definir algun substitut o alguna nova incorporació  

 

 

 

Accident laboral 

- Realitzar un curs de riscos laborals  

- Anar a l’hospital més proper d’on hagi passat l’accident  

- Trucar al 112 en casos extrems  

- Investigar les causes de l’accident  

- Donar la baixa al treballador afectat, si fos necessari  

- Contractar a un nou treballador, si fos necessari  

 

 

 

Robatori 

- Si habitualment es produïssin robatoris o furts l’entitat faria un 

esforç per instal·lar dispositius de vigilància i seguretat  

- Denunciar-ho als Mossos d’Esquadra i a la Policia Local  

- Investigar les causes del robatori  

- Ajudar en tot el que faci falta per trobar la persona causant del 

robatori  

- Intentar que no afecti al funcionament de l’empresa  

- Actuar amb màxima discreció perquè no es creïn falsos rumors  

 

Queixes i/o 

reclamacions 

d’un client 

- Escoltar al client per tal de conèixer les seves inquietuds i 

reclamacions  

- Arribar a un acord amb el client  

- En el cas que el client tingués raó, compensar-lo  

- Corregir les accions dels treballadors, en casos de negligència  

- Aprendre dels errors i corregir-ho per altres vegades  

 

Tall de 

subministraments 

(telefonia, 

internet, llum o 

aigua) 

- Intentar solucionar-ho el més aviat possible i posar-nos en contacte 

amb l’empresa contractada 

- Contractar una altra empresa de subministrament, en el cas que els 

talls siguin habituals i continuats  

- Reobrir el local i reprendre l’activitat de l’empresa el més aviat 

possible   

- Reiniciar el roter, en el cas d’internet  

- Evitar que un tall d’internet pugui perjudicar als nostres clients  

Publicació 

errònia a una 

pàgina web o a les 

xarxes socials 

- Mesurar el grau de la informació errònia  

- Esborrar-ho en el cas que no hagi tingut impacte 

- Rectificar  

- Ser valents i explicar perquè ens hem equivocat  

- Oferir alguna compensació al client afectat  

 

Reducció de la 

cartera de clients 

- Analitzar amb els socis i els treballadors de l’empresa el què ha 

passat  

- Analitzar la competència 

- Impulsar la promoció de nous productes o serveis 

- Fidelitzar els nostres clients per no perdre’ls  

 

Treballador amb 

mala actitud 

- Revisar el contracte laboral  

- Mesurar el grau de la seva actitud  

- Acomiadar-lo immediatament  

- Buscar a un nou treballador i formar-lo perquè no torni a passar  
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8.CONCLUSIONS 

 
A l’hora de realitzar les conclusions per al nostre pla d’empresa, hem decidit fer una 

anàlisi de quatre viabilitats que creiem que són rellevants:  

 Viabilitat tècnica  

Pirene Comunicació és una empresa que proporciona serveis als seus clients. Aquests 

serveis, però, requereixen del factor humà, és a dir, dels treballadors de l’empresa i de 

les habilitats que tinguin aquests per tal que la feina sigui l’esperada. Serà precisament 

la bona relació entre empresa i clients, i així també amb possibles intermediaris, com 

ara, mitjans de comunicació o administracions públiques de les comarques de l’Alt 

Pirineu, l’Aran i d’Andorra els que faran que tècnicament el negoci sigui viable.  

 Viabilitat comercial  

Després d’haver realitzar un estudi del mercat i de la competència que tindrà Pirene 

Comunicació, hem observat que l’entitat es trobarà en un entorn favorable. Per una 

banda, en les comarques i país analitzat hi ha un total de 3.166 empreses que ofereixen 

serveis turístics. I per altra banda, la nostra empresa aposta per la diferenciació respecte  

la competència a l’hora d’escollir el sector turístic com a la seva especialització i també 

per la poca oferta d’agències de comunicació que hi ha en les comarques estudiades. Un 

altre aspecte, a tenir en consideració comercialment parlant, és la bona ubicació de 

l’oficina de la nostra empresa, ubicada a la capital de la comarca amb més població, la 

Seu d’Urgell i que es troba en un punt cèntric com és el centre històric.  

A més, la nostra empresa adopta una forta estratègia comunicativa per tal de donar a 

conèixer què és el que oferirà l’agència de comunicació als clients i per això creu que a 

través de la venda personal i personalitzada per a cada client i a través de propostes 

innovadores, com ara amb un canal de YouTube i amb xarrades per tal d’explicar l’ús 

de les xarxes socials i la comunicació 2.0. Així com, l’aprofitament de les xarxes socials 

i de la pàgina web de l’empresa ens donarem a conèixer al públic. D’aquesta manera, 

apostem perquè l’empresa en poc temps sigui coneguda per totes les empreses a qui 

puguin interessar els nostres serveis.  
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 Viabilitat econòmica – financera  

Un cop establerts els objectius comercials de l’empresa i els ingressos que obtindrà per 

a cada servei, hem pogut determinar que l’empresa tindrà beneficis, aquests s’estimen 

en 2.085,47 € en el primer any d’activitat. Tot i que, també hem de tenir en compte que 

els preus dels serveis són molt ajustats i que el sou dels socis i treballadors també és 

molt baix, fet que creiem que podríem augmentar en el cas que l’empresa funcionés 

correctament i complíssim amb més dels 100 encàrrecs previstos durant el primer any.   

D’aquesta manera, podem afirmar que el total d’ingressos és superior al total de 

despeses, i així doncs, la inversió a priori serà rendible per als socis de l’entitat, ja que el 

negoci crearà valor i riquesa a les comarques esmentades. A més, un aspecte a destacar 

és el finançament 100% propi per part dels socis i la manca de finançament extern per 

exemple amb préstecs bancaris, fet que considerem positiu per l’empresa.  

 Viabilitat legal  

Els socis de l’empresa s’han informat legalment per tal de complir la llei. Per aquest fet, 

els emprenedors s’han documentat de les condicions tant de posada en funcionament de 

l’empresa, com del pagament d’impostos o taxes que correspon pagar a Pirene 

Comunicació. Així doncs, el negoci és legalment viable perquè complexi totes les 

normatives legals, reglaments i obligacions jurídiques, fiscals i laborals.  

Segons les previsions realitzades, concloem que Pirene Comunicació és viable 

econòmicament, financerament, legalment, tècnicament i comercialment.  
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10.ANNEXOS 
 

ANNEX A. CURRÍCULUM VITAE DELS EMPRENEDORS 
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ANNEX B. ENTREVISTA A SOCIAL TRENDS  

 

Social Trends és una agència de màrqueting online 

creada l’abril del 2017. L’empresa està ubicada a la 

Seu d’Urgell (Plaça Patalín, número 7) i està 

encapçalada per dues noies que són les fundadores i 

emprenedores de l’empresa: la Mònica Vela i la 

Sandra Castiñeira. Són dues noies joves que amb els 

anys han anat adquirint experiència i formació en el 

camp digital. La Mònica ara estudia a distància un 

Màster en Administració i Direcció d’Empreses.  

Mentre que, la Sandra ha estudiat Belles Arts, però 

té un Màster en Màrqueting i Comunicació. 

                                                                              IMATGE. Mònica Vela i Sandra 

Castiñeira.Font: Social Trends                    

 

Des de Pirene Comunicació vam decidir fer una entrevista aquesta agència, ja que 

encara que no és una agència de comunicació com  la que s’explica en aquest projecte, 

sí que ofereix serveis molts semblants als que nosaltres oferirem com per exemple el de 

gestió de xarxes socials o el de creació, disseny i manteniment de pàgines webs. A més, 

Social Trends és una empresa de creació molt nova i per aquest motiu, vam considerar 

oportú que seria positiu per tal de complementar el projecte empresarial i poder 

conèixer més a fons la competència de Pirene Comunicació. 

Pirene Comunicació (PC) : Quan i per quin motiu decidiu muntar Social Trends?  

Social Trends (ST): Vam decidir engegar el projecte de Social Trends perquè les dues 

fundadores que formem l’empresa no estàvem a gust als llocs de treball on estàvem. Les 

dues hem  treballat en el camp digital: creant pàgines web, logotips, perfils a xarxes 

socials, editant continguts web, entre d’altres. Però, no acabàvem de trobar una feina 

que ens omplís del tot. Ens coneixíem i vam decidir tirar endavant un negoci que 

estigués relacionat amb el món digital, i així va néixer la idea de crear una agència de 

màrqueting digital. A més, volíem que fos a la Seu d’Urgell perquè les dues vivim aquí 
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i ens va semblar atractiva la idea de poder formar un negoci i així també fomentar 

econòmicament la ciutat.  

 

PC: Abans de posar en marxar el negoci, vau fer un pla d’empresa que us servís 

d’orientació i alhora per poder veure si era realment rendible el negoci?  

ST: Sí, vam fer un pla d’empresa. Però hem de reconèixer que el vam fer molt de pressa 

i no vam entrar en detall d’alguns punts. Teníem  les coses clares i coneixem la Seu 

d’Urgell i l’entorn en què s’envolta, vam analitzar-lo una mica i veient la poca 

competència en aquest camp vam veure que era un bon lloc per ubicar-hi una agència de 

màrqueting perquè cada cop més el contingut digital és important per a les empreses.  

PC: Amb la idea en ment va ser fàcil posar Social Trends en funcionament?  

ST: Aquesta va ser la part que més ens va costar, sobretot per un tema legal. Finalment, 

vam decidir estructurar-nos legalment com una cooperativa perquè no volíem pagar 

gaires impostos. Ens va costar més de tres mesos posar l’empresa en funcionament i 

aconseguir tots els papers per la posada en marxa del negoci. Va ser sobretot per un 

tema de burocràcia i de problemes que teníem amb l’Ajuntament de la Seu. Al final, 

sembla contradictori que des de l’Ajuntament es promocioni que s’han de tirar endavant 

projectes encapçalats per emprenedors i després hi hagi tants entrebancs per fer-ho 

possible. 

PC: Des d’un inici vau ubicar-vos a la Plaça Patalín de la Seu d’Urgell o bé teníeu 

altres opcions?  

La nostra idea des d’un principi i per tal d’abaratir els costos i no haver de posar més 

diners del compte, era treballar des de casa. Però això és un punt en contra que veuen 

les empreses. Una empresa que et contracta vol un espai on poder-te venir a veure i on 

poder parlar amb tu, que treballis des de casa no és el que més bé sembla. Vam crear 

l’empresa l’abril del 2017 i va ser l’octubre del 2017 quan vam llogar un local per poder 

tenir un espai físic tant per treballar com per atendre els nostres clients.  

Hem notat molt el canvi, ja que al principi costava molt més aconseguir clients. Des que 

estem ubicades a la Plaça Patalín de la Seu d’Urgell ens han vingut a veure molts més 
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clients i hem pogut augmentar la cartera que teníem. Per aquesta raó, tot i que sigui un 

cost afegit, considerem que ara mateix és indispensable tenir un local.  

PC: Quines són les inversions que vau fer per començar amb l’activitat de Social 

Trends?  

Vam intentar fer el mínim d’inversions possibles i dipositar 2.500 € cadascuna que en 

línies generals van anar destinats a cobrir les despeses de posada en funcionament de 

l’empresa. Els ordinadors els vam portar cadascuna de casa perquè ja els teníem, igual 

que la impressora. I el mobiliari, hem aprofitat moltes coses que teníem a casa i la resta 

ho hem comprat, però ens hem decantat per mobles molt senzills i d’Ikea, és a dir, que 

no tinguessin un cost gaire elevat.  

PC: Quins són els serveis que oferiu?  

ST: Els serveis que oferim són:  

- Disseny web: creació de pàgines web, web e-commerce  

- Social Media: creació de plans a les xarxes socials, community managment, 

consultoria 

- Disseny gràfic: creació de logotips, identitat corporativa, il·lustracions, retocs 

fotogràfics, presentacions multimèdia  

- Màrqueting: creació de e-mail màrqueting, newletters, posicionament SEO i Sem, 

disseny d’aplicacions  

PC: Quin és el vostre públic objectiu? 

ST: El nostre públic objectiu es divideix en:  

- Petites i mitjanes empreses, pel que fa a aquestes no fem cap segmentació, ja que 

qualsevol empresa sigui del sector que sigui pot necessitar els nostres serveis. 

- Particulars. Tenim en compte a homes i dones de 20 a 65 anys, amb una renta 

mitjana – alta i un nivell d’estudis mitjà – alt.  

- GEO. Empreses i particulars situats a l’Alt Urgell, Cerdanya i Andorra. Tot i que 

també hem treballat amb algunes empreses i particulars de Barcelona.  
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PC: Considereu que en una agència de màrqueting o comunicació es pot establir 

un preu en la realització dels serveis?  

ST: És molt complicat. En el cas de Social Trends, treballem sota pressupost, ja que 

cada feina depèn del nombre d’homes que hi dediquem. Tot i això, és cert que a vegades 

utilitzem una fórmula per calcular el preu que consisteix en el nombre d’hores que 

dediquem al projecte multiplicat per 35 €.  

PC: Us ha estat fàcil trobar clients?  

ST: En una ciutat com la Seu no és fàcil, moltes empreses no creuen encara en les 

pàgines webs i les xarxes socials. Però són cada vegada més importants, un cop els hi 

expliqués i gràcies al boca a boca, l’empresa ha anat creixent i augmentant la seva 

cartera de clients. Fa un any que som Social Trends i no esperàvem tenir tants clients, és 

molt satisfactori saber que la gent confia amb nosaltres. La nostra política de 

comunicació per trobar clients ha estat la venda personal, és a dir, ens hem presentat a 

les empreses que creiem que els hi podríem interessar i els hem ofert els nostres serveis.  

PC: Creieu que és rendible el negoci? 

ST: Hem de dir que al principi ens va costar trobar un públic que ens demandes els 

nostres serveis i que per això vam creure que el negoci no serà rendible. Ara mateix, 

però, estem veient que té èxit i que moltes vegades són els clients qui ens vénen a 

buscar i no nosaltres a ells. De moment, hem recuperat la inversió dels 2.500 € que vam 

fer cadascuna i encara que, no ens queden grans beneficis a final de mes l’empresa 

funciona. L’important és que no hem acumulat pèrdues o resultats negatius, la qual cosa 

per ser el primer any d’activitat considerem que és molt positiva.   

PC: Quines són les perspectives de futur?  

Ara mateix, ens hem centrat més en clients de la Seu i dels voltants, és a dir, hem 

intentant oferir serveis a la comarca de l’Alt Urgell i per proximitat també a empreses 

d’Andorra. Però, el nostre objectiu a llarg termini és establir-nos com l’agència de 

màrqueting digital del Pirineu, bàsicament perquè com comentàvem no hi ha massa 

competència en aquest camp i creiem que amb el temps ho aconseguirem.  
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ANNEX C. PRESSUPOSTOS SERVEIS PIRENE COMUNICACIÓ  

 

IMATGE. Pressupost servei Community Management. Font: Elaboració pròpia 
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IMATGE. Pressupost servei d’Organització d’Esdeveniments. Font: Elaboració pròpia 
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ANNEX D. BASES SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE LA SEU 

D’URGELL  
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IMATGE. Bases subvenció Promoció del Municipi. Font: Ajuntament de la Seu d’Urgell  
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ANNEX E. PRESSUPOST REMODELACIÓ OFICINA  
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ANNEX F. BASES SALARIALS BOE  

 

 

 
IMATGE. Base salarial comptable. Font: BOE  

 

 

IMATGE. Base salarial redactor. Font: BOE 

 
IMATGE. Base salarial programador. Font: BOE 
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ANNEX G. PREU PER POTÈNCIA DE LA COMPANYIA 

D’ELECTRICITAT  

 

 

 

 

IMATGE. Preu per potència contractada. Font: Hidroelèctrica del Valira SL (PEUSA) 

 

ANNEX J. TAXES REGULADORES DE L’AJUNTAMENT DE LA 

SEU D’URGELL  

 

 Reguladora de la taxa de clavegueram 

Aquesta taxa, es refereix a l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a 

verificar si es reuneixen les condicions necessàries per a autoritzar la connexió a la 

xarxa de clavegueres municipal. 

Per tant aquesta prestació dels serveis d'evacuació d'excrements, d'aigües pluvials, 

negres i residuals es realitza mitjançant les clavegueres municipals. 

La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de connexió 

a la xarxa de clavegueres que s'exigeix una sola vegada, és de 275,96 €. 

 Reguladora de la taxa de recollides d’escombraries  

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de 

recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges. També 

s’inclou la recollida i tractament de residus comercials, generats per l’activitat pròpia 

del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els 

serveis.  
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A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les 

restes i les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de 

locals o d’habitatges. Així doncs, segons la normativa de l’Ajuntament de la Seu 

d’Urgell, la quota a pagar serà de 36,82 € per quadrimestre, que en aquest cas correspon 

a un total de: 

36,82 x 3=110,46 € anuals 

Això s’ha tingut en compte, sense haver tret una reducció d’uns 60,00 €, ja que des de la 

Mancomunitat de l’Urgellet, s’està realitzant un esforç per reciclar, i totes aquelles 

persones que reciclin es veuran afavorides en una reducció de la taxa que pot arribar als 

60,00 € de descompte. 

 Reguladora de la utilització privativa i aprofitament especial de la taxa pel 

servei municipal d’aigua potable  

El proveïment d'aigües potables d'aquest Ajuntament és un servei iniciat de conformitat 

amb les prescripcions vigents. L'explota l'Ajuntament que n'és també el beneficiari. No 

obstant això, les fonts i aprofitaments d'aigües potables que abasteixen alguns 

particulars es respectaran per ara, tot i que es poden municipalitzar si s'acorda. 

Quota fixa del servei: 0,69 € per mes, per tant donat els càlculs, Pirene Comunicació 

pagarà una reduïda taxa per l’aigua potable, que en aquest cas serà: 

0,69 x 12 mesos= 8,28 € a l’any 

A més d’aquesta primera part fixa, es pagarà una part variable segons el metre cúbic 

consumit, així doncs si donada una previsió que l’entitat consumirà 30 metres cúbics, 

aproximadament pagarà un import total de 16,32 €. 

Cal recordar que per cada m3 consumit es factura 0,544 € amb un mínim 20 m3. 

Així doncs, fa un total de: 

TOTAL: 8,28+16,32=24,60 € 
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