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[CAT] Qui no ha pensat mai a emprendre un nou projecte? Mil idees que 
ens han passat a tots pel cap, però que segurament el 99% d’elles no han 
anat més enllà d’això, una simple idea. Benvinguts a l’anomenat “Síndro-
me de les mil idees”. 
Però en aquest treball es busca vèncer el síndrome, i el temor a empren-
ĈƂĎ͟΄ �ĎƂ΄ åĳƻŪ͚΄ āŜœƊĳƊƖĎĳƻ΄ Ďœ΄ ŉͽĎŉåĀŜƂåāĳŝ΄ Ĉͽƞœ΄ ſŉå΄ ĈͽĎőſƂĎƊå΄ ſĎƂ΄ ĈĎǙœĳƂ΄ ĳ΄
donar vida a allò que inicialment va ser sols una idea. 

La idea en aquest cas era Ja Vinc, una empresa d’entrega de menjar a 
domicili a Olot, sostenible i que donés importància als productes locals. 
Per plasmar-la, calia estudiar la viabilitat del projecte, executant cada una 
de les parts principals del pla d’empresa (presentació de la idea, estudi de 
őĎƂāåƖ͚΄ĈĎǙœĳāĳŝ΄ĈĎ ŉ́ĎƊ΄̉ ſͽƊ ĳ́΄ĎŉåĀŜƂåāĳŝ΄ĈĎŉ΄ſŉå΄ĎāŜœŪőĳā ĳ́΄ǙœåœāĎƂͭ͟΄+Ɗ΄Ďœ΄
aquest punt que s’ha pogut estudiar la rendibilitat del projecte, veient així 
que es podria tirar endavant sense obtenir pèrdues econòmiques.

Paraules clau: Pla d’empresa, Olot, servei d’entrega de menjar a domicili

[ENG] Who has never thought of undertaking a new project? Thousands 
of ideas that have passed all of us through our heads, but surely 99% of 
them have not gone beyond that, a simple idea. Welcome to the so-ca-
lled “Syndrome of the Thousand Ideas”. 
But this work seeks to overcome the syndrome, and the fear to undertake. 
¢Ŝ ĳ́Ɩ΄āŜœƊĳƊƖƊ΄ŜĦ΄ĈƂåƶĳœħ΄ƞſ΄å΄ĀƞƊĳœĎƊƊ΄ſŉåœ΄ƖŜ΄ĈĎǙœĎ΄åœĈ΄ĀƂĳœħ΄ƖŜ ŉ́ĳĦĎ΄ƶĮåƖ΄
was initially only an idea 

The idea in this case was Ja Vinc, a food delivery company in Olot, sustai-
nable and giving importance to local products. In order to put it into practi-
ce, it was necessary to study the feasibility of the project, executing each 
of the main parts of the business plan (presentation of the idea, market 
ƊƖƞĈƼ͚ ΄ĈĎǙœĳƖĳŜœ΄ŜĦ΄ƖĮĎ΄̉ſͽƊ΄åœĈ΄ĎŉåĀŜƂåƖĳŜœ΄ŜĦ΄ƖĮĎ΄ĎāŜœŜőĳā΄åœĈ΄Ǚœåœāĳåŉ΄
ſŉåœͭ͟΄NƖ΄ĳƊ΄åƖ΄ƖĮĳƊ΄ſŜĳœƖ΄ƖĮåƖ΄ƶĎ΄ƶĎƂĎ΄åĀŉĎ΄ƖŜ΄ƊƖƞĈƼ΄ƖĮĎ΄ƂĎœĈĳĀĳŉĳƖƼ΄ŜĦ΄ƖĮĎ΄ſƂŜ-
ŃĎāƖ͚΄ ΄ åœĈ΄āŜœāŉƞĈĳœħ΄ ƖĮåƖ΄ ƖĮĎ΄ſƂŜŃĎāƖ΄ āŜƞŉĈ΄ħŜ΄åĮĎåĈ΄ƶĳƖĮŜƞƖ΄ Ǚœåœāĳåŉ΄
losses. 
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þÿ iŜƖĳƵåāĳŝ΄ĈĎ΄ŉå΄ĳĈĎå͚΄ĈĎǙœĳāĳŝ΄ĈͽŜĀŃĎāƖĳƞƊ͟΄

Introducció

El síndrome de les mil idees: “una tendèn-
cia per la qual es té un gran nombre de 
pensaments, projectes i tasques en ment 
de forma simultània”. (Sánchez, 2021). 

A la vida he patit mil vegades aquest 
síndrome sense saber-ho, mil idees que 
m’han passat pel cap i que sempre s’han 
quedat en una simple idea. 

Per això, el TFG era l’oportunitat idònia per 
vèncer aquest síndrome, i apostar per 
alguna de les idees que al llarg de la vida 
m’havien passat al cap. 

Clarament, no totes eren vàlides, algunes 
eren ben esbojarrades, sense sentit o que 
œŜ΄ĮåħƞĎƊƊĳœ΄ƖĳœħƞƖ΄ƞœ΄ĀŜœ΄Ǚœåŉ͟΄�ĎƂŪ΄ĈĎ΄
cop recordo “la gran idea”...

Abans d’acabar el curs passat, el maig del 
2021, estava molt enfeinada amb les 
ĎœƖƂĎħƞĎƊ΄ǙœåŉƊ΄ĳ΄ĎƻöőĎœƊ͚΄ĳ΄ƵŜŉĳå΄ĈĎőå-
nar menjar a domicili per dinar. 

En aquell moment entro a la app de Just 
Eat, l’única empresa de food delivery a 
Olot (on residia en aquell moment). Des-
prés d’indagar a l’app. i trobar només 
restaurants de pizza, kebab o sushi em 
plantejo... Això per dinar?

Clarament, un dimecres al migdia no em 
venia de gust cap de les 3 coses. Va ser en 
aquell moment que vaig detectar una 
necessitat en el mercat del menjar a 
domicili d’Olot: a la ciutat hi faltava una 
empresa de servei d’entrega de menjar a 
domicili de restaurants locals i de la zona. 

És en aquell punt que vaig pensar que 
seria una bona idea per desenvolupar el 
meu TFG, la de crear una empresa que 
donés solució a aquesta necessitat que 
personalment em mancava. 

És per això, que en aquest TFG s’elaborarà 
el pla d’empresa per desenvolupar la idea 
i que serveixi com a primer pas per deta-
llar els diferents aspectes que conforma-
ran l’empresa. 

Un cop elaborat el pla d’empresa, es 
poden detectar mancances o necessitats 
que pugui tenir l’empresa per a dur a 
terme el seu servei correctament, així 
com potser alguna altra necessitat del 
mercat que l’empresa podria cobrir i en la 
que no s’havia pensat en un inici. 

1.1. Objectius de l’elaboració d’aquest treball:

L’objectiu principal del treball és que aquest serveixi com una guia per a la futura creació de 
l’empresa. En ell es durà a terme un estudi de mercat per conèixer la situació a la qual 
ƊͽĎœĦƂŜœƖåƂö΄ ŉͽĎőſƂĎƊå͚΄ ĳ΄å΄āŜœƖĳœƞåāĳŝ΄ƞœå΄ĈĎǙœĳāĳŝ΄ĈĎƖåŉŉåĈå΄ĈĎ΄ ŉͽåāƖĳƵĳƖåƖ΄ĈĎ΄ ŉͽĎőſƂĎƊå΄ ĳ΄Ďŉ΄
ĈĎƖåŉŉ΄ĈĎŉ΄ſŉå΄ĎāŜœŪőĳā΄ĳ΄ǙœåœāĎƂ͟΄
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Tot i això, cal establir també uns ŜĀŃĎāƖĳƞƊ΄ĎƊſĎāĵǙāƊ͚ que es detallen a continuació, amb la 
ǙœåŉĳƖåƖ΄ĈͽĎƻƖƂĎƞƂĎ΄āŜœāŉƞƊĳŜœƊ΄ƞœ΄āŜſ΄åāåĀåĈå΄ŉå΄ƂĎĈåāāĳŝ΄ĈͽåƁƞĎƊƖ΄ƖƂĎĀåŉŉ΄ĳ΄ĮåƵĎœƖ΄ĈĎƖåŉŉåƖ΄ƖŜƖƊ΄
els aspectes de l’empresa. 

$ĎǙœĳƂ΄āŜƂƂĎāƖåőĎœƖ΄ƖŜƖƊ΄ĎŉƊ΄åƊſĎāƖĎƊ΄
del pla d’empresa per haver de fer front 
als mínims errors possibles un cop 
iniciada l’activitat. 

Analitzar bé la competència directa del 
territori al qual es durà a terme l’activitat 
de l’empresa, per apostar per la diferen-
āĳåāĳŝ΄ĳ΄ĈĎǙœĳƂ΄ƞœå΄œŜƵå΄ſƂŜſŜƊƖå΄ĈĎ΄
valor. 

�ŜœĝĳƻĎƂ΄ĳ΄ĈĎǙœĳƂ΄Ɓƞĳœ΄ƊĎƂö΄Ďŉ΄ƖåƂħĎƖ΄
principal de l’empresa, per enfocar el 
servei a cobrir les necessitats d’aquest. 

Estudiar la rendibilitat econòmica del 
negoci, per comprovar si el preu esta-
blert és correcte, si caldria sol·licitar més 
ǙœåœĄåőĎœƖ΄ĳœĳāĳåŉ΄Ŝ΄ƂĎĈƞĳƂ΄āŜƊƖŜƊ΄ǙƻŜƊ΄
en la mesura del possible. 

El pla d’empresa també és útil com a presentació de l’empresa davant de tercers abans de 
ŉͽĳœĳāĳ΄ĈĎ΄ŉͽåāƖĳƵĳƖåƖ͚΄Ɓƞåœ΄ĎœāåƂå΄œŜ΄ĎƊ΄ƖĎœĎœ΄ƂĎƊƞŉƖåƖƊ΄å΄őŜƊƖƂåƂ΄ſĎƂƁƞĝ΄œŜ΄Įå΄āŜőĎœĄåƖ΄ŉå΄ſŜƊåĈå΄
Ďœ΄ őåƂƻå͟΄ �ƁƞĎƊƖ΄ ĈŜāƞőĎœƖ΄ ĎƊ΄ ſŜĈƂĳå΄ ſƂĎƊĎœƖåƂ΄ ſĎƂ΄ åāŜœƊĎħƞĳƂ΄ ǙœåœĄåőĎœƖ΄ ĈĎ΄ ƖĎƂāĎƂƊ͚΄
patrocinadors que creguin en el projecte abans d’iniciar-lo, sense saber com funcionarà realment 
el negoci, o per aconseguir els primers restaurants o comerciants col·laboradors que es vulguin 
unir al projecte abans d’arrencar-lo. 

�ƁƞĎƊƖ΄ſŉå΄ĈͽĎőſƂĎƊå΄ƊͽĮå΄ĈĎǙœĳƖ΄ſĎœƊåœƖ΄Ďœ΄ƞœƊ΄ŜĀŃĎāƖĳƞƊ΄āŜœāƂĎƖƊ΄ƁƞĎ΄ĎƊ΄ƵŜŉ΄ƁƞĎ΄
aconsegueixi l’empresa un cop iniciada l’activitat. Aquests són els següents: 

Aconseguir que l’empresa sigui rendible al cap d’un any de la seva posada en 
marxa. 
Recuperar la inversió inicial com a màxim al cap d’un any de l’inici d’activitat 
de l’empresa. 
Presentar una proposta de negoci prou atractiva per aconseguir que mínim 3 
empreses de les 10 primeres que se’ls hagi presentat el negoci decideixin 
participar-hi d’alguna manera o altra (amb patrocinis, amb aportacions 
econòmiques, oferint-nos els seus serveis...). 
Reunir a mínim 25 restaurants col·laboradors, presentant-los només aquest 
pla de negoci per poder iniciar l’activitat. 
Assolir un mínim de 1.000 comandes el primer any de l’activitat. 

$ͽåƁƞĎƊƖƊ΄ŜĀŃĎāƖĳƞƊ͚΄ œŜ΄Ďœ΄ſŜĈƂĎő΄ĈĎǙœĳƂ΄ āŜœāŉƞƊĳŜœƊ΄ſĎƂƁƞĝ΄ďƊ΄œĎāĎƊƊåƂĳ΄ ĮåƵĎƂ΄
arrencat l’activitat. Però l’empresa es proposa mensualment, i un cop es posi en 
marxa el projecte, analitzar si aquests objectius s’han complert, o segueixen el camí 
correcte per ser assolits. 
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þĀ Què és un pla d’empresa? Història i situa-
ció del mercat del servei a domicili actual. 
GiFood, un referent a seguir.

Marc teòric

1 2

“El pla d’empresa és un document formal escrit en el qual s’explica i es detalla el projecte d’una 
nova activitat empresarial, tenint en compte tots els elements rellevants, recursos necessaris i 
accions que cal dur a terme per a la posada en marxa del nou projecte empresarial.” (Unitat d'In-
novació - UPF Business Shuttle, 2015). 

¢ĎħŜœƊ΄¢åĮŉőåœ΄Î͟΄ͬ̆̎̎̌ͭ΄ͺĎŉ΄ſŉå΄Įå΄ĈĎ΄ƊĎƂ΄ƊĳőſŉĎ͚΄āŉåƂ͚ ΄āŜœāĵƊ΄ĳ΄ĳœĦŜƂőåƖĳƞͻ͟ ΄΄*œ΄ĈĎǙœĳƖĳƵå͚΄ĎœƊ΄Įå΄
de servir per plasmar la idea i posar en marxa el projecte. 

Aquest mateix autor estableix una sèrie d’aspectes que ha de considerar un pla d’empresa (Veure 
taula 1). 

Taula 1. Aspectes que ha de considerar un pla 
d’empresa
Font: Sahlman W. (1997)

Segons Zorita (2015), elaborar un pla d’empresa té dos objectius principals:

Objectiu intern: permet al promotor, 
estudiar totes les variables referents al 
negoci, a la vegada que donar una visió 
general de la viabilitat del projecte.

Objectiu extern: es pot utilitzar com a 
carta de presentació dels emprenedors, i 
del projecte, davant terceres persones. 

2.1. El pla d’empresa
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�ƁƞĎƊƖ΄őåƖĎĳƻ΄åƞƖŜƂ΄ĈĎǙœĎĳƻ΄ŉͽĎƊƖƂƞāƖƞƂå΄ƁƞĎ΄Įå΄ĈĎ΄ƖĎœĳƂ΄ƞœ΄ſŉå΄ĈͽĎőſƂĎƊå͙
 1. Resum executiu
 2. Descripció del negoci
 3. Anàlisi del mercat i de l’empresa
 4. Anàlisi de la situació. Diagnòstic. Plantejament estratègic
 5. Pla operatiu de màrqueting i vendes
 6. Pla d’operacions. Sistema d’informació
 7. Temes societaris. Organització i recursos humans 
΄ ̍͟΄ *ƊƖƞĈĳ΄ĎāŜœŪőĳā΄ǙœåœāĎƂ
 9. Sistemes de control, quadre de comandament integral i plans de    
  contingència
 10. Conclusions. Viabilitat

$ĳƵĎƂƊŜƊ΄åƞƖŜƂƊ΄Įåœ΄ĈĎǙœĳƖ΄ŉͽĎƊƖƂƞāƖƞƂå΄ƁƞĎ΄ĮåƞƂĳå΄ĈĎ΄ƖĎœĳƂ΄ƞœ΄ſŉå΄ĈͽĎőſƂĎƊå͟΄*œƖƂĎ΄ĎŉŉƊ΄Įĳ΄ƖƂŜĀĎő΄
diversos aspectes en comú, i d’altres diferents, però tots coincideixen amb la idea que 
l’estructura d’un pla d’empresa pot ser adaptat per aquell qui l’elabora en funció de les 
necessitats del seu negoci, i que sigui útil tant internament, com externament. (Baque 
Villanueva, Viteri Intriago, Alvarez Gomez, & Izquierdo Moran, 2020)

2.2. El mercat del servei a domicili

La primera entrega d’aliments registrada va ser una pizza a Itàlia l’any 1889. Això va ser quan els 
ƂĎĳƊ΄Ƶåœ΄ĈĎőåœåƂ΄å΄�åǖåĎŉĎ΄*ƊſŜƊĳƖŜ΄ƁƞĎ΄ĎŉƊ΄Įĳ΄ĎœƖƂĎħƞďƊ΄ƞœå΄ſĳǆǆå΄åŉ΄ ƊĎƞ΄ſåŉåƞ΄ĈĎ΄köſŜŉƊ͟΄΄
(Arango, 2020).

De totes maneres, l’auge del menjar a domicili va ser a Estats Units la dècada de 1950. Aquella 
època, la classe mitjana comprava els primers televisors, per tant, anaven cada vegada menys a 
menjar fora perquè preferien quedar-se a casa mirant la seva nova adquisició. 
És per això, que els establiments van haver-se de reinventar i entregar a les cases els seus 
menús, que a més, anunciaven d’aquest nou servei a les televisions. (Arango, 2020)

*ŉ΄ ̆̎̎̊΄ ĎƊ΄ ŉŉåœĄå΄ÎåĳƖĎƂ͟āŜő͚΄ āŜœƊĳĈĎƂåƖ΄ Ďŉ΄ ſƂĳőĎƂ΄ ƊĎƂƵĎĳ΄ ĈͽĎœƖƂĎħå΄ ĈĎ΄ ƂĎƊƖåƞƂåœƖƊ΄ Ďœ΄ ŉĵœĳå͚΄
āŜőĎœĄåœƖ΄åőĀ΄őďƊ΄ĈĎ΄̋̅΄ƂĎƊƖåƞƂåœƖƊ΄ĈĳĦĎƂĎœƖƊ͟΄ͬaå΄ĮĳƊƖŜƂĳå΄ĈĎ΄ŉå΄ĎœƖƂĎħå΄å΄ĈŜőĳāĳŉĳŜ͚΄̇̅̇̆ͭ͟΄

*œ΄ŉͽåāƖƞåŉĳƖåƖ͚΄ĈĎƊ΄ĈĎŉ΄̇̅̆̎΄Įå΄āƂĎƊāƞƖ΄ƞœ΄̉̌μ΄ŉå΄ĈĎőåœĈå΄ĈĎŉ΄ĦŜŜĈ΄ĈĎŉĳƵĎƂƼ΄ħŉŜĀåŉ͚΄ĳ΄ǙœƊ΄å΄ƞœ΄̋̌μ΄
la dels agregadors (com per exemple, Glovo, Deliveroo o Just Eat). A més la pandèmia ha accele-
rat l’arribada d’un futur en què el consum alimentari, tant al domicili com al sector de la restaura-
ció, serà completament diferent. (Prieto, 2022)
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Segons dades de Statista (Número de pedidos en las plataformas online de reparto a domicilio en 
España entre 2016 y 2019), el 2016 es van realitzar 9.616.420 encàrrecs a domicili en plataformes 
online,  mentre que el 2020, se’n van realitzar 36.199.000, representant així un increment d’un 376%. 
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Número de comandes en les plataformes online de 
repartiment a domicili a Espanya entre 2016 i 2019

L’any 2019, gairebé el 10% del total de la 
restauració (31.945M d’establiments) 
oferien servei a domicili (Just Eat, 2021). 
El següent any, i en conseqüència de la 
pandèmia, el nombre de restaurants 
ƁƞĎ΄ǙœƊ΄åŉ΄őŜőĎœƖ΄œŜ΄ƂĎſåƂƖĳĎœ΄Ďŉ΄ƊĎƞ΄
menjar a domicili, però que el 2020 van 
apostar per aquest servei va augmen-
tar un 200% (Tobar, 2020).

$ͽåƁƞĎƊƖ΄ ƊĎƂƵĎĳ΄œŜ΄œŜőďƊ΄ƊĎͽœ΄ĀĎœĎǙ-
cien clarament les empreses que es 
dediquen a oferir-lo sinó també els 
restaurants que hi col·laboren. Tal com 
åǙƂőå΄ IŜƊƖĎŉĎƂĵå΄ iåĈƂĳĈ΄ ͚ͬ̇̅̇̅ͭ΄
“comptar amb aquest servei d’entrega 
a domicili pot incrementar la factura-
ció d’un local de restauració entre un 
15% i un 20%, depenent del negoci”. 

BżñǏüͩ˶ͩͅkŗŌûżĉͩăĉͩüŗŌàŎăĉƄͩĉŎͩńĉƄͩ
plataformes online de repartiment a domicili a 
Espanya entre 2016 i 2020
Font: Statista (2022)

L’empresa Just Eat, una de les pioneres del servei a domicili, elabora anualment un estudi del sector 
ĈĎ΄őĎœŃåƂ΄å΄ĈŜőĳāĳŉĳ΄å΄*ƊſåœƼå͚΄åœŜőĎœåƖ΄BåƊƖƂŝőĎƖƂŜ΄(Just Eat, 2021). En ell es troben dades refe-
rents al mercat, hàbits de consum i tendències del menjar a domicili. 

L’estudi ens deixa entreveure el canvi de preferències gastronòmiques dels usuaris, que el darrer any 
s’han tornat més exòtiques com ara el menjar coreà, africà, equatorià o àrab, mentre que l’any anterior 
les tendències eren de cuina autòctona o vegetariana i vegana. 

Quant als tipus de cuina i plats més demanats en l’àmbit nacional nacional, l’estudi destaca la cuina 
italiana, en concret les pizzes (barbacoa, carbonara i 4 formatges), la cuina oriental en segon lloc, on 
la majoria d’usuaris demanen rotllets de primavera, arròs tres delícies i pa xinès, i en tercera preferèn-
cia hi trobem el menjar de cuina turca, dintre la qual hi ha preferències amb els kebabs de vedella, els 
dürum de pollastre i els falàfel. 
La cuina espanyola no es queda lluny d’aquestes 3 posicions, ja que es col·loca en la sisena posició 
de tipus de cuina més demanat passant per davant de la cuina índia, tailandesa, mexicana i hawaiana. 

Pel que fa a nivell autonòmic, a Catalunya la cuina més demanada és la italiana i el plat més sol·licitat 
és la pizza carbonara. Tot i això, el darrer any el tipus de cuina que ha experimentat un major incre-
őĎœƖ΄ĈĎ΄āŜőåœĈĎƊ΄Įå΄ĎƊƖåƖ΄ŉå΄ÍĎœĎĄŜŉåœå͟΄

Com a curiositat, l’estudi ha detectat també alguns moments en què hi ha hagut un increment nota-
ble de consum de menjar a domicili. Entre ells hi trobem: els diumenges i festius, Sant Valentí, la nit 
ĈĎ΄IåŉŉŜƶĎĎœ͚΄åœƼ΄œŜƞ΄ĳ΄ŉå΄œĳƖ΄ĈĎ΄ƂĎĳƊ͚΄ǙœåŉƊ΄ĈĎ΄ſåƂƖĳƖƊ΄ĳőſŜƂƖåœƖƊ͚΄œĳƖ΄ĈͽĎŉĎāāĳŜœƊ΄ĎŉĎāƖŜƂåŉƊ͚΄ĎƊƖƂĎœĎƊ΄
ĈĎ΄ƊĝƂĳĎƊ΄őďƊ΄œŜƖŪƂĳĎƊ΄ĳ΄ǙœåŉƊ΄ĈĎ΄realitys de televisió. 
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2.2.1. Canvis d’hàbits en el menjar a domicili durant la crisi de la Covid-19

Amb la pandèmia, i a conseqüència d’una 
de les mesures més restrictives que va 
imposar el govern, la de no poder anar a 
menjar als restaurants, el menjar a domi-
cili es va consolidar com una forta via de 
creixement. 
L’augment de comandes va incrementar 
entre un 40-50% i les altes de nous 
restaurants un 200%. 

A més, s’ha detectat també un augment 
en el consum de menjar a domicili entre 
ĎŉƊ΄ ſĎƂǙŉƊ΄ ĈͽĎĈåƖ΄ őåŃŜƂƊ͟΄ aĎƊ΄ ſĎƂƊŜœĎƊ΄
d’entre 45 i 54 anys consumidores de 
menjar a domicili ha passat de represen-

-tar un 25% del total a un 33%, mentre que 
les de més de 55 anys han passat de ser 
un 8% del total a un 15%. 

Tot i que, Madrid, Barcelona i València 
continuen sent les ciutats amb major 
demanda. Arran de la pandèmia s’ha 
detectat un augment del 27% de coman-
ĈĎƊ΄å΄ŉĎƊ΄āĳƞƖåƖƊ΄őďƊ΄ſĎƖĳƖĎƊ΄ͬǙœƊ΄å΄̈̅̅̅̅͟΄
habitants) i un 7% a les ciutats mitjanes 
(entre 30.000 i 70.000 habitants). 

̇̈͟͟΄BĳAŜŜĈ͚΄ŉͽĎőſƂĎƊå΄ĈĎ΄ƂĎĦĎƂĝœāĳå΄ĈĎ΄�åƖåŉƞœƼå

GiFOOD delivery, és una empresa que “ofereix servei de delivery local als gironins i gironines i a les 
persones de poblacions veïnes (Salt, Vilablareix, Sant Gregori i Sarrià de Ter)” (GiFOOD Delivery, 2022). 

D’entre les empreses de servei a domicili que operen a Catalunya, és l’empresa que més s’assimila 
al model de negoci de Ja Vinc. GiFOOD Delivery aposta pels restaurants de la ciutat de Girona, allun-
yant-se de les macro-empreses com McDonalds o Telepizza, i perquè els productes arribin amb les 
condicions òptimes. (Canyades, 2022)

A més, l’activitat de l’empresa i els seus valors contribueixen a una bona labor social i mediambiental, 
ja que el repartiment és sostenible, perquè disposen de vehicles elèctrics, i aposten per utilitzar 
materials reciclables per embolicar el menjar. A més, els riders (les persones que treballen dedicades 
al repartiment) tenen un contracte laboral just i digne. (Canyades, 2022)

�āƖƞåŉőĎœƖ͚΄ŉå΄ǙƂőå΄āŜőſƖå΄åőĀ΄őďƊ΄ĈĎ΄̊̅̅̅͟΄āŉĳĎœƖƊ͚΄ĳ΄ƞœå΄ƁƞåƂåœƖĎœå΄ĈĎ΄ƂĎƊƖåƞƂåœƖƊ΄åĈƊāƂĳƖƊ΄åŉ΄
servei. (Benejam, 2022).
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þā $ĎǙœĳāĳŝ΄ĈĎ΄ŉͽĎƊƖƂƞāƖƞƂå΄ƁƞĎ΄ƊĎ΄ƊĎħƞĳƂö΄åŉ΄
pla d’empresa.

Metodologia

Per elaborar el pla d’empresa se seguirà l’estructura plantejada per Zorita (2015):

Resum executiu
Descripció del negoci
Anàlisi del mercat i de    
l’empresa
Anàlisi de la situació.    
Diagnòstic. Plantejament    
estratègic
Pla operatiu de màrqueting i   
vendes 

Pla d’operacions. Sistema    
d’informació
Temes societaris. Organització i   
recursos humans 
*ƊƖƞĈĳ΄ĎāŜœŪőĳā΄ǙœåœāĎƂ
Sistemes de control, quadre de   
comandament integral i plans de 
contingència
Conclusions. Viabilitat

1
2
3

4

5

6

7

8
9

10

Tot i això, com ja hem vist en el marc teòric, es recomana als emprenedors que elaboren el pla d’em-
presa que adaptin la seva estructura en relació amb les necessitats del seu negoci i del que necessi-
Ɩĳœ΄ſŉåƊőåƂ΄Ďœ΄Ďŉŉ͟΄kŜőďƊ΄ĈͽåƁƞĎƊƖå΄őåœĎƂå΄āŜőſŉĳƂö΄ŉå΄ƊĎƵå΄Ħƞœāĳŝ΄ſƂĳœāĳſåŉ΄ƁƞĎ΄ďƊ΄ŉå΄ĈĎ΄ĈĎǙœĳƂ΄ĎŉƊ΄
ítems necessaris perquè serveixi com a guia per a la creació i posada en marxa de l’empresa. 

Aquesta estructura servirà per, en un inici, plantejar les parts principals del negoci de manera 
esquemàtica (gràcies al model CANVAS). Seguidament, es descriurà d’una forma més general l’em-
presa i la idea i a continuació s’estudiarà en profunditat la situació del mercat, d’aquesta manera es 
podrà enfocar l’activitat de l’empresa en funció a les necessitats que es detectin en aquest. Finalment, 
ĎƊ΄ĈĎƖåŉŉåƂö ŉ́ͽåāƖĳƵĳƖåƖ΄ĈĎ ŉ́ͽĎőſƂĎƊå΄ĈĎǙœĳœƖ ŉ́ĎƊ΄̉ �ͽƊ΄ͬ ſƂĎƞ͚΄ſƂŜĈƞāƖĎ͚΄ſƂŜőŜāĳŝ ĳ́΄ĈĳƊƖƂĳĀƞāĳŝͭ ĳ́΄ƊͽåœåŉĳƖǆåƂö΄
ŉå΄ƂĎœĈĳĀĳŉĳƖåƖ΄ĎāŜœŪőĳāå΄ĈĎŉ΄ſƂŜŃĎāƖĎ΄Ďœ΄Ďŉ΄ſŉå΄ĎāŜœŪőĳā΄ĳ΄ǙœåœāĎƂ͟΄

És per això, que l’estructura del pla 
d’empresa de Ja Vinc es basarà en 
la proposada per Zorita (2015), però 
establint un ordre diferent entre la 
informació. Així doncs, l’estructura 
d’aquest serà el següent:

Model CANVAS
Presentació de la idea
Origen del negoci
Presentació de l’equip promotor
Descripció del servei
Estudi de mercat
Pla de màrqueting
�ŉå΄ĎāŜœŪőĳā΄ĳ΄ǙœåœāĎƂ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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þĂ Elaboració del pla d’empresa

Resultats

4.1. Model CANVAS

Socis Clau Activitats clau Proposta de valor Relacions amb els 
clients

Segments de 
clients

To Good To Go

Restaurants

�ŜőĎƂĄŜƊ΄ĈĎ΄ŉå΄�ŉåĄå΄
Mercat

Infoself Group: 
proveïdor de serveis 
tecnològics

Distribuir a domicili 
allò que els clients 
ǙœåŉƊ΄Įåħĳœ΄ĈĎőåœåƖ΄
de restaurants 
col·laboradors, 
āŜőĎƂĄŜƊ΄ĈĎ΄ŉå΄�ŉåĄå΄
Mercat d’Olot i de To 
Good To Go. 
Cal a més, tenir una 
bona gestió del 
software perquè 
l’activitat funcioni 
sense inconvenients. 

El client pot demanar 
menjar a domicili de 
manera fàcil i ràpida. 
Només es farà el 
pagament quan el 
client hagi rebut la 
comanda al seu 
domicili, de manera 
que es doni una 
garantia. 
Es posarà a disposició 
dels clients el telèfon 
de contacte de Ja 
Vinc, per resoldre 
problemes, i que 
aquesta tasca no 
recaigui sobre el 
restaurant on s’hagi 
realitzat la comanda.

El servei és 100% 
sostenible.

S’ofereix servei a 
domicili a Too Good 
To Go i servei a 
domicili dels 
āŜőĎƂĄŜƊ΄ĈĎ΄ŉå΄�ŉåĄå΄
Mercat d’Olot. 

Es fomentarà el 
consum de productes 
locals i km0

En resum, l’activitat 
que es realitzi a Ja 
Vinc, serà 100% 
sostenible, 
responsable amb el 
medi ambient, i 
donant valor al 
producte de 
proximitat. 

Consumidors que fan 
ús de l’aplicació i 
realitzen comandes 
(adults d’entre 18 i 60 
anys) responsables 
amb el medi ambient 
que vulguin gaudir 
d’un bon menjar local 
a domicili. 
També són clients els 
restaurants que 
ofereixen el seu 
menjar a domicili, i els 
que col·laboren amb 
Too Good To Go, i els 
comerciants de la 
�ŉåĄå΄iĎƂāåƖ΄ĈͽtŉŜƖ͟

Recursos clau

Equip de transport i 
repartidors. 

Software de gestió de 
comandes

Canals

Canals de 
comunicació (webs 
dels restaurants, 
xarxes socials, app de 
Ja Vinc, comunicats 
des de l’ajuntament (a 
l’inici de l’activitat)).

Estructura de costos

�ŜƊƖŜƊ΄ǙƻŜƊ͙΄Sous dels treballadors, despeses de 
subministrament, manteniment del software i l’aplicació.

Costos variables: càrrega de motos, costos de 
distribució, manteniment de motos, publicitat i 
màrqueting, despesa d’implantació del software.

Costos inicials: inversió en motos elèctriques, inversió en 
el desenvolupament d’app i software de gestió de 
comandes.

Línies d’ingressos

Quota d’entrada per part dels restaurants / comerciants 
que formen part de la xarxa de negocis

Comissió per comanda

Ingressos derivats d’empreses que es vulguin publicitar 
a través de la nostra app. xarxes socials...
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4.2. Presentació de la idea

Ja Vinc és una empresa dedicada al servei 
de repartiment de menjar a domicili donant 
importància al producte local i a la sosteni-
bilitat. 

La idea neix a partir de la detecció d’una 
necessitat en el mercat de repartiment a 
domicili d’Olot. En aquesta ciutat només hi 
trobem una empresa dedicada al repartiment 
de menjar a domicili: Just Eat. Tot i això, Olot 
es coneix com una ciutat verda, que aposta 
pels productors locals, així com per a la 
sostenibilitat. Just Eat, no promou aquests 
valors, ja que pocs dels restaurants a qui 
ofereix el seu servei no són productors locals, 
i tampoc es reconeix com a una empresa 
sostenible. 

És per això que sorgeix Ja Vinc, una empresa 
dedicada a oferir el servei de repartiment de 
menjar a domicili a 3 línies de negoci dife-
rents:

Restaurants d’Olot, que desitgin apostar per 
oferir el seu menjar a domicili.

Comerços de la Plaça Mercat d’Olot. És un 
dels espais on es concentren molts dels 
productors locals de la ciutat. Així doncs, Ja 
Vinc, oferirà el seu servei perquè els comer-
āĳåœƖƊ΄ĈĎ΄ŉå΄ſŉåĄå΄ſƞħƞĳœ΄ĦĎƂ΄åƂƂĳĀåƂ΄ĎŉƊ΄ƊĎƞƊ΄
productes de km0 als clients que ho desitgin. 

Too Good To Go, l’empresa nacionalment 
coneguda per fer d’intermediari entre restau-
rants que posen a la venda els seus produc-
ƖĎƊ΄ƁƞĎ΄œŜ΄Įåœ΄ƵĎœƞƖ͚΄åőĀ΄ ŉå΄ǙœåŉĳƖåƖ΄ĈĎ΄œŜ΄
malgastar menjar. Un dels inconvenients 
d’aquesta, és que no reparteixen a domicili. 
Però a partir d’ara, a la ciutat d’Olot, els clients 
que demanin un pack a través de Too Good 
To Go, podran rebre’l al seu domicili si així ho 
desitgen amb el servei de Ja Vinc.   

És important remarcar, que Ja Vinc és una 
empresa responsable social i mediambien-
talment. Per aquest motiu, tot procés que 
depengui dels seus serveis seran respec-
tant aquests valors de l’empresa. 

4.2.1. Tipologia d’empresa

Ja Vinc  és una empresa de tipus micro, perquè està conformada per menys de 10 treballadors. Tenint 
en compte la seva forma jurídica, estem parlant d’una societat limitada (SL). En aquest cas, hi ha 
mínim un soci (la promotora del negoci) i la responsabilitat és, com ve diu el seu nom, limitada. Per a 
posar en marxa una empresa SL cal aportar un capital mínim de 3.000€. 

En relació amb el model de negoci establert, Ja Vinc és de tipus Model de Negoci de Valor Afegit. 
L’elecció d’aquesta tipologia recau en el fet que les persones que decideixin convertir-se en clients 
de l’empresa serà perquè aquesta els ofereix un valor afegit, quant a responsabilitat i qualitat, que no 
troben en la competència. 
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4.3. Origen del negoci

L’origen de Ja Vinc recau en la detecció d’una necessitat en el mercat del menjar a domicili a Olot, 
per part de la promotora del negoci. 

La promotora detecta a partir d’una experiència pròpia en diverses ocasions, una necessitat en el 
mercat. Dies després ho comenta amb amistats i persones del cercle més proper a ella i coinci-
deixen en el fet que faltaria una empresa de distribució de menjar de restaurants a domicili, però 
que aquests oferissin menjar local.

És en aquest punt en el qual neix la idea de Ja Vinc. Una empresa que ofereixi menjar a domicili, 
de diversos restaurants de la zona d’Olot, amb una àmplia oferta gastronòmica i variada.  

�΄őďƊ͚΄ ƊͽåĦĎħĎĳƻ΄å΄åƁƞĎƊƖå΄ ĳĈĎå͚΄ ŉå΄ſƂŜſŜƊƖå΄ĈĎ΄ ƂĎſåƂƖĳőĎœƖ΄ĈĎ΄ſƂŜĈƞāƖĎƊ΄ĈĎ΄ ŉå΄�ŉåĄå΄iĎƂāåƖ΄
d’Olot, per facilitar-ne la compra als clients que no disposin del temps necessari per a comprar-hi. 
Així com, i com s’ha mencionat anteriorment, col·laborar amb l’empresa Too Good To Go, ja que es 
reconeix la gran labor que fan, i es creu que s’incrementarà la demanda de packs disponibles a 
l’aplicació, si Ja Vinc ofereix el servei de repartiment a domicili d’aquests. 

4.4. Presentació de l’equip promotor

L’equip promotor de Ja Vinc,  només està format per la fundadora del negoci: Coralí Masoliver. 

L’Olotina de 22 anys, CEO i fundadora de Ja Vinc, és la total responsable de l’empresa. Des de la 
ſƂĎƊĎœƖåāĳŝ΄ĈĎ΄ŉå΄ĳĈĎå͚΄ǙœƊ΄å΄ĦƞœĈåƂ΄Ďŉ΄œĎħŜāĳ͟΄$Ď΄őŜőĎœƖ͚΄ďƊ΄Ďŉŉå΄Ɓƞĳ΄ƊͽĎœāåƂƂĎħåƂö΄ĈĎ΄ƖŜƖĎƊ΄ŉĎƊ΄
tasques de l’empresa, en ser una empresa nova, però no descarta haver d’incorporar membres al 
seu equip per a poder cobrir totes les funcions.  

A més, comptarà amb un equip de repartidors que es contractaran per hores setmanals a partir 
d’un contracte legal, encarregats de recollir el menjar dels restaurants que els clients hagin 
demanat, i repartir-los al domicili d’aquestes mateixes. 

A la vegada, subcontractarà alguns serveis que són necessaris per a dur a terme l’activitat, però 
que no surt a compte tenir un expert en la matèria contractat a temps complet. Aquests serveis 
seran la creació i el manteniment de l’aplicació, serveis de gestoria, i serveis mecànics per al man-
teniment dels vehicles necessaris per al repartiment. 

Com bé s’ha anat mencionant anteriorment, l’empresa Ja Vinc és una empresa d’entrega a domi-
āĳŉĳ΄ĈĎ΄ƂĎƊƖåƞƂåœƖƊ΄ĈͽtŉŜƖ͚΄āŜőĎƂĄŜƊ΄ĈĎ΄ŉå΄�ŉåĄå΄iĎƂāåƖ΄ĳ΄ĈĎ΄ſåāņƊ΄ĈĎ΄ Ŝ̄Ŝ΄BŜŜĈ΄ Ŝ̄΄BŜ͟΄

A continuació, es detallen les 3 línies de negoci:

4.5. Descripció del servei

4.5.1. Anàlisi detallat del servei
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1. Restaurants

Qualsevol restaurant d’Olot podrà adherir-se a l’empresa per tal de disposar del servei a domicili 
que Ja Vinc ofereix. Tot i això, Ja Vinc tindrà el dret de no acceptar un restaurant si així ho 
considera, Donant importància als valors que l’empresa representa, els restaurants que 
āŜőſåƂƖĎĳƻĳœ΄ſåƂƖ΄ĈͽåƁƞĎƊƖƊ΄ƵåŉŜƂƊ΄ƁƞĎ΄ƂĎſƂĎƊĎœƖå΄]å΄Íĳœā΄ſŜĈƂåœ΄ƵĎƞƂĎͽƊ΄ĀĎœĎǙāĳåƖƊ΄Ďœ΄ĈĳĦĎƂĎœƖƊ΄
aspectes:
 L’ordre en què els restaurants es trobaran a l’aplicació, vindrà marcat en funció del   
 percentatge de productes de km0 que tinguin els diferents restaurants. És a dir, en els  
 primers llocs de la llista s’hi trobaran aquells restaurants que tinguin una oferta alimentària  
 basada majoritàriament en productes de km0, mentre que pel contrari, als últims llocs de  
 la llista s’hi trobaran aquells restaurants que ofereixin un percentatge inferior de productes  
 de km0. 
 En possibles comunicacions que hagi de fer l’empresa als mitjans de comunicació,   
 i hagi de mencionar restaurants amb qui es col·labora, es mencionaran de manera   
 prioritària o únicament aquells que més s’adaptin als valors que defensa Ja Vinc. 

*œ΄ ĈĎǙœĳƖĳƵå͚΄ ]å΄Íĳœā΄ œŜ΄ƵŜŉ΄ ƖåœāåƂ΄ ŉĎƊ΄ ſŜƂƖĎƊ΄ å΄ ŉĎƊ΄ ĎőſƂĎƊĎƊ΄ ƁƞĎ΄ ĈĎƊĳƖħĳœ΄ ƖƂĎĀåŉŉåƂ΄ åőĀ΄ ĎŉƊ΄
nostres serveis, però no volem deixar de banda els nostres valors i, per tant, sempre es donarà 
ſƂĳŜƂĳƖåƖ͚΄Ďœ΄ŉå΄őĎƊƞƂå΄ƁƞĎ΄ĎƊ΄ſƞħƞĳ͚΄å΄ŉĎƊ΄ĎőſƂĎƊĎƊ΄őďƊ΄åǙœĎƊ΄å΄]å΄Íĳœā͟

2. Comerços de la Plaça Mercat d’Olot

aå΄�ŉåĄå΄iĎƂāåƖ΄ĈͽtŉŜƖ΄ďƊ΄ƞœ΄ĎƊſåĳ΄Ŝœ΄Įĳ΄ƖƂŜĀĎő΄ĈĳƵĎƂƊŜƊ΄āŜőĎƂĄŜƊ΄ĈĎ΄ſƂŜƻĳőĳƖåƖ΄ĳ΄ƁƞĎ΄ŜĦĎƂĎĳƻĎœ΄
productes de productors locals, de proximitat i qualitat. 

�āƖƞåŉőĎœƖ͚΄ Įĳ΄ Įå΄ ̆̊΄ ſåƂåĈĎƊ΄ ĈĎ΄ āŜőĎƂāĳåœƖƊ΄ ͬāåƂœ͚΄ åƵĳƂåő͚΄ ſĎĳƻ͚΄ ǚĎāå͚΄ ĀƂĳŜĳƻĎƂĳå͚΄ ĦƂƞĳƖƊ΄ ƊĎāƊ͚΄
bacallà, llegums, verdures i hortalisses), 9 dels quals són productors directes. A més, hi trobem 7 
locals (restaurant, cafeteria, quiosc, làctics, pasta, productes per a la salut i el benestar). 

�ƁƞĎƊƖå΄Ƶå΄ƊĎƂ΄ƂĎĦŜƂőåĈå΄ ŉͽåœƼ΄̇̅̆̋΄åőĀ΄ŉå΄ǙœåŉĳƖåƖ΄ĈĎ΄ĈŜœåƂͲĮĳ΄ƞœ΄åĳƂĎ΄ ĦƂĎƊā͚΄őŜĈĎƂœĳƖǆåƂ΄ĎŉƊ΄
āŜőĎƂĄŜƊ͚΄å΄ŉå΄ƵĎħåĈå΄ƁƞĎ΄őĳŉŉŜƂåƂ΄ŉͽåāāĎƊƊĳĀĳŉĳƖåƖ΄å΄ƖŜƖƊ΄ĎŉƊ΄ſƟĀŉĳāƊ͟΄$ĎƊ΄ĈĎ΄ŉå΄ƂĎĦŜƂőå͚΄Ďŉ΄œŜőĀƂĎ΄
mitjà de visites mensuals al mercat d’Olot és de 45.000 i ha incrementat les vendes un 55%. 
(Polítiques de dinamització comercial en l'espai públic. Els reptes de la ciutat d'Olot., 2021)

De totes maneres, de segur que altres residents de la ciutat, els agradaria poder-hi anar a com-
prar, però no disposen del temps necessari per a fer-ho o els horaris d’obertura de l’establiment 
no són compatibles amb els seus. 

És per això, que amb el servei que ofereix Ja Vinc, aquests ciutadans podran trucar als comer-
ciants, fer la seva comanda, i rebre-la a casa seva o allà on ho sol·licitin, a l’hora que ells ho desit-
gin, dintre els horaris de Ja Vinc.  

3. Too Good To Go

L’empresa Too Good To Go es dedica a fer d’intermediari entre restaurants que posen a la venda 
els seus productes i aquells qui vulguin adquirir-los. La diferència, és que aquests productes 
solen ser aquells que no poden vendre’s perquè no acaben d’estar, aparentment, en perfecte 
ĎƊƖåƖ͚΄ſĎƂŪ΄ĎƊƖåœ΄Ďŉ΄ƊƞǙāĳĎœƖ΄Āď΄ſĎƂ΄œŜ΄ŉŉĎœĄåƂͲŉŜƊ͟΄�ĳƻĵ΄ĈŜœāƊ͚΄ƊͽŜĦĎƂĎĳƻĎœ΄å΄ƖƂåƵďƊ΄ĈĎ΄ŉͽåſſ΄ĈĎ΄ Ŝ̄Ŝ΄
BŜŜĈ΄̄ Ŝ΄BŜ΄å΄ƞœ΄ſƂĎƞ΄őďƊ΄ĎāŜœŪőĳā΄ſĎƂ Ɩ́åŉ΄ƁƞĎ΄ĎƊ΄ſƞħƞĳ΄åſƂŜǙƖåƂ΄åĀåœƊ΄ĈĎ ŉ́ŉĎœĄåƂͲŉŜƊ΄ĈĎǙœĳƖĳƵå-
ment. 
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1 2 3 4L’aplicació avisa que ha 
entrat una nova 
comanda. Aquest avís 
arriba als repartidors 
(per tal que estiguin 
assabentats d’aquesta 
nova comanda) i al 
restaurant, perquè la 
puguin anar preparant. 

El restaurant accepta la 
āŜőåœĈå΄ĳ΄ŉå΄āŜőĎœĄå΄
a preparar. 
Un cop estigui accep-
tada, el restaurant 
ƖåőĀď΄œŜƖĳǙāå΄Ďŉ΄ƖĎőſƊ΄
que tardarà a ser 
preparada, de manera 
ƁƞĎ΄ĎƊ΄œŜƖĳǙāåƂö΄å΄
l’usuari que l’hagi 
realitzat. 

Quan falten 10 minuts 
perquè aquesta estigui 
llesta, el coordinador 
passarà la comanda a 
un dels repartidors per 
tal que es comenci a 
dirigir cap al restaurant 
en qüestió. 

Aquest, recollirà la 
comanda al restaurant i 
l’entregarà al client 
Ǚœåŉ͟΄¶œ΄āŜſ΄ĮŜ΄Ħåāĳ͚΄
œŜƖĳǙāåƂö΄å΄ƖƂåƵďƊ΄ĈĎ΄
l’app que la comanda 
ja ha estat entregada. 

Per a adquirir un dels packs de productes, s’accedeix a l’app de l’empresa per a reservar-lo, però 
s’ha de recollir a l’establiment. 

Aquest aspecte és un dels inconvenients de Too Good To Go. Probablement, si aquests packs 
s’entreguessin a domicili, es veuria incrementat el nombre de vendes. És per això, que Ja Vinc 
ŜĦĎƂĳƂö΄Ďŉ΄ƊĎƂƵĎĳ΄å΄ĈŜőĳāĳŉĳ΄ĈͽåƁƞĎƊƖƊ΄ſåāņƊ͚΄ ĳ΄åĳƻĵ΄ ĦŜőĎœƖåƂ΄Ďŉ΄ ƂĎåſƂŜǙƖåőĎœƖ΄ĈͽåŉĳőĎœƖƊ΄Ďœ΄ĀŜœ΄
ĎƊƖåƖ΄ƁƞĎ΄ĎƊƖåœ΄å΄ſƞœƖ΄ĈĎ΄ƊĎƂ΄ĈĎƊåſƂŜǙƖåƖƊ͟΄

L’activitat del negoci és la mateixa per a les tres línies en la que es treballa: oferir el servei 
d’entrega a domicili dels productes que ofereixen. Però, en cada una s’adapta a les necessi-
tats dels col·laboradors. 

4.5.2. Procés de l’activitat

Cada restaurant col·laborador disposa d’una TPV, implementada a l’establiment en el moment 
que s’accepta per ambdues parts el contracte de col·laboració. Aquesta eina permetrà rebre la 
comanda un cop el client l’hagi realitzat a través de l’app. Per altra banda, el repartidor disposa 
Ĉͽƞœå΄åſſ΄ĈĎ΄]å΄Íĳœā΄ĎƊſĎāĵǙāå΄ſĎƂ΄åŉƊ΄ƖƂĎĀåŉŉåĈŜƂƊ͚΄ĈĳƊƊĎœƼåĈå΄ĈĎ΄Ɩåŉ΄őåœĎƂå΄ƁƞĎ΄ĎƊƖĳħƞĳœ΄ĳœĦŜƂ-
mats de les comandes que van entrant. 

A més, per a cada servei, hi ha un coordinador de logística que gestiona les comandes i en certa 
manera té un control general del servei. És el responsable de gestionar comandes i repartidors, a 
la vegada que resoldre problemes que vagin sortint en mig del servei. 

El procés consta de 4 fases principals͚΄ĈĎƊ΄ƁƞĎ΄ĎƊ΄ƂĎſ΄ŉå΄āŜőåœĈå΄ǙœƊ΄ƁƞĎ΄ƊͽĎœƖƂĎħå΄åŉ΄āŜœƊƞőĳ-
ĈŜƂ΄Ǚœåŉ͙
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4.6. Estudi de mercat

4.6.1. Anàlisi DAFO

4.6.2. Anàlisi de la competència

Debilitats Amenaces

Poc posicionament (al ser nou)
Empresa nova i, per tant, desconeixe-
ment.
¯ĳſŜŉŜħĳå΄ĈͽĎőſƂĎƊå΄ åőĀ΄ĈĳǙāƞŉƖåƖƊ΄ſĎƂ΄
ŜĀƖĎœĳƂ΄ƞœ΄ĀŜœ΄őåƂħĎ΄ĈĎ΄ĀĎœĎǙāĳ͟

Existència d’una empresa de servei a 
domicili (Just Eat)
Risc que els restaurants que ja ofereixin 
servei propi ho vulguin continuar fent així. 

Fortaleses Oportunitats

Proposta de valor ferma i competitiva
Els valors de l’empresa s’adapten als 
valors actuals de la societat
Servei ECO i sostenible
Labor responsable (Too Good To Go)
Col·laboració amb els restaurants locals i 
productors locals
Els nostres serveis cobreixen una neces-
sitat real i actual dels ciutadans olotins.

Increment del menjar a domicili (sobretot 
entre setmana)
Els ciutadans d’Olot prioritzen les empre-
ses locals. 
No hi ha una competència directa forta al 
sector

Analitzant les 3 línies de negoci, com ja s’ha anat dient anteriorment, s’ha apostat des de Ja Vinc, 
āŜŉ͗ŉåĀŜƂåƂ΄åőĀ΄ Ŝ̄Ŝ΄BŜŜĈ΄ Ŝ̄΄BŜ΄ĳ΄ŉå΄�ŉåĄå΄iĎƂāåƖ΄ĈͽtŉŜƖ΄ſĎƂƁƞĝ΄ĎƊ΄āƂĎĳå΄ƁƞĎ΄ĎƂå΄ƞœå΄őåœāåœĄå΄
que aquestes dues línies de negoci no repartissin a domicili, per tant, per a aquestes dues no hi 
trobem cap empresa que sigui competència de Ja Vinc. 

És en el servei de repartiment a domicili de restaurants de la ciutat on hi trobem l’empresa de la 
competència i que ja s’ha mencionat també en altres ocasions prèvies del document. 

Just Eat Takeaway.com és “una empresa d’entrega de menjar a domicili que connecta a consumi-
dors i restaurants a través de la seva plataforma.” (Just Eat Takeaway.com, 2021)
Segons dades de Analyst Presentation FY 2021 (Just Eat Takeaway.com, 2022) el passat 2021, va 
fer front a més de 1.000 milions de comandes i va obtenir uns ingressos de 5,3 bilions d’euros. 

Aquesta empresa destaca, així com la majoria d’empreses conegudes del sector, per repartir 
menjar a domicili, en la majoria dels casos de restaurants de menjar ràpid, com ara McDonalds, 
Burger King, Taco Bell... en les ciutats on aquests són presents. 
En altres ciutats més petites, com és el cas d’Olot, no hi trobem aquestes cadenes de restaurants, 
però el menjar que ofereixen els restaurants que s’hi troben a l’aplicació per aquesta zona de la 
Garrotxa, també són de menjar “basura”, com poden ser pizzes i kebabs.

Per altra banda, ƖåőĀď΄ĦŜƂőĎœ΄ſåƂƖ΄ĈĎ΄ŉå΄āŜőſĎƖĝœāĳå͚΄åƁƞĎŉŉƊ΄ƂĎƊƖåƞƂåœƖƊ΄ƁƞĎ΄ĈĎāĳĈĎĳƻĎœ΄
oferir el servei a domicili ells mateixos. A Olot, hi ha pocs restaurants que optin per aquesta 
opció, però són els únics restaurants que ofereixen a domicili i no formen part dels coneguts 
restaurants de “menjar basura”. El problema d’aquests restaurants i del servei que ofereixen, és 
que sol ser més lent que el servei que ofereix Just Eat. Els restaurants d’Olot que ofereixen a la 
vegada servei a domicili propi, no fan una bona gestió de les comandes, fet que provoca que 
åƁƞĎƊƖĎƊ΄ſƞħƞĳœ΄ƖåƂĈåƂ΄ǙœƊ΄å΄͙̆̈̅Į΄Ďœ΄åƂƂĳĀåƂ΄åŉƊ΄ĈŜőĳāĳŉĳƊ͟΄
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Per elaborar el mapa de posicionament s’han escollit diversos aspectes a tenir en compte. En 
Ħƞœāĳŝ΄ĈĎ΄ŉĎƊ΄ƵåƂĳåĀŉĎƊ΄ƂĎŉåāĳŜœåĈĎƊ΄Ďœ΄Ďŉ΄őåſå͚΄Ďŉ΄ſŜƊĳāĳŜœåőĎœƖ΄ĎƊ΄ſŜƖ΄ƵĎƞƂĎ΄őŜĈĳǙāåƖ͟΄�ŉåƂå-
ment, en les tres opcions de mapes s’hi detecten aspectes positius i aspectes negatius, però el 
que és destacable, és que en els tres mapes, Ja Vinc és l’empresa més ben posicionada. L’empre-
Ɗå΄ĳœƖĎœƖå΄ĀĎœĎǙāĳåƂͲƊĎ΄ĈĎŉƊ΄åƊſĎāƖĎƊ΄œĎħåƖĳƞƊ΄ĈĎ΄ŉĎƊ΄ĈƞĎƊ΄ŜſāĳŜœƊ΄ĈĎ΄ŉå΄āŜőſĎƖĝœāĳå͚΄őĎœƖƂĎ΄
que intenta mantenir-se en els aspectes positius d’aquestes. 

*œ΄ĎŉƊ΄ƊĎħƣĎœƖƊ΄ħƂöǙāƊ΄ĎƊ΄őŜƊƖƂå΄ŉå΄ƂĎŉåāĳŝ΄ƊĎƂƵĎĳͲſƂĎƞ͚΄ƊĎƂƵĎĳͲƁƞåŉĳƖåƖ΄ĳ΄ƁƞåŉĳƖåƖͲſƂĎƞ͟΄

¢ĳ΄åœåŉĳƖǆĎő΄ĎŉƊ΄ƖƂĎƊ΄ħƂöǙāƊ͚΄ƵĎĳĎő΄ƁƞĎ΄Ďœ΄Ħƞœāĳŝ΄ĈĎ΄ŉĎƊ΄ƵåƂĳåĀŉĎƊ͚΄Ďŉ΄ſŜƊĳāĳŜœåőĎœƖ΄āåœƵĳå͟΄

De color verd, en forma de cercle, s’ha marcat la zona de posicionament idònia o esperada. Com 
ĎƊ΄ſŜƖ΄ŜĀƊĎƂƵåƂ΄Ďœ΄ĎŉƊ΄ƖƂĎƊ΄ħƂöǙāƊ͚΄ŉͽĎőſƂĎƊå΄]å΄Íĳœā΄ďƊ΄ŉå΄ƁƞĎ΄ƊͽåāŜƊƖå΄őďƊ΄Ďœ΄ƖŜƖĎƊ΄ŉĎƊ΄ŜāåƊĳŜœƊ΄
a la zona desitjada. 

*œ΄Ďŉ΄ħƂöǙā΄̇΄ĳ΄͚̈΄ƵĎĳĎő΄āŜő΄āŉåƂåőĎœƖ͚΄]å΄Íĳœā΄ĈĎƊƖåāå΄ſĎƂ΄ƊŜĀƂĎ΄ĈĎ΄ŉå΄āŜőſĎƖĝœāĳå͟΄+Ɗ΄Ďœ΄Ďŉ΄
ħƂöǙā΄͚̉΄Ŝœ΄Ďŉ΄ƊĎƂƵĎĳ΄ſƂŜſĳ΄ďƊ΄őďƊ΄āŜőſĎƖĳƖĳƞ΄ƁƞåœƖ΄å΄ſƂĎƞ͚΄Ńå΄ƁƞĎ΄œŜ΄Įå΄ĈĎ΄ĦĎƂ΄ĦƂŜœƖ΄åŉƊ΄āŜƊƖŜƊ΄ĈĎ΄
contractació del servei de domicili extern, i pot oferir gratuïtament el servei a domicili. 

De totes maneres, i analitzant el posicionament de Ja Vinc vers la competència, podem dir que 
estem ben posicionats, ja que sols en l’àmbit del preu hi trobem un desavantatge competitiu, 
però en el còmput global, es troba en situació d’avantatge competitiva.  

4.6.3. Mapa de posicionament

Preu

Servei eficient

Servei propi

Qualitat dels 
restaurants

Servei eficient

Servei propi

Qualitat dels 
restaurants

Preu Servei propi

BżñǏüͩ˷ͩͅiàŹàͩăĉͩŹŗƄĮüĮŗŎàŌĉŎƍͩ
relació servei - preu
Font: Elaboració pròpia

BżñǏüͩ˸ͩͅiàŹàͩăĉͩŹŗƄĮüĮŗŎàŌĉŎƍͩ
relació qualitat- servei
Font: Elaboració pròpia

BżñǏüͩ˹ͩͅiàŹàͩăĉͩŹŗƄĮüĮŗŎàŌĉŎƍͩ
relació preu - qualitat
Font: Elaboració pròpia

̉̋̉͟͟͟΄$ĎǙœĳāĳŝ΄ĈĎŉ΄ƖåƂħĎƖ

El sector del servei a domicili té un target molt ampli, ja que no importa el sexe de la persona, ni 
l’edat (considerant els 18 anys com l’edat en la qual els joves comencen a demanar menjar a 
domicili) i sigui resident d’Olot o pobles dels voltants.  

Ŝ̄Ɩ΄ĳ΄åĳƻŪ͚΄ŉͽĳœĦŜƂőĎ΄BåƊƖƂŝőĎƖƂŜ΄ͬ]ƞƊƖ΄*åƖ͚΄̇̅̇̆ͭ΄ĎŉåĀŜƂåƖ΄åœƞåŉőĎœƖ͚΄ĈĎǙœĎĳƻ΄Ďŉ΄ſĎƂǙŉ΄ƊŜāĳŜĈĎőŜ-
ħƂöǙā΄ĈĎ΄āŜœƊƞőĳĈŜƂƊ΄őďƊ΄ĈĎƖåŉŉåĈåőĎœƖ͙

52% són dones
50% tenen entre 16 i 34 anys
̈̈μ΄ƖĎœĎœ΄ǙŉŉƊ

23% viuen en grans ciutats
27% demanen per donar-se un capritx els 
caps de setmana
44% demana a restaurants independents. 
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A banda d’això també hi trobem dades de preferències gastronòmiques entre els consumidors 
őďƊ΄ǙĈĎŉƊ͙
 Creixement important pels restaurants exòtics (menjar coreà, hawaià i africana). 
΄ Ď̄œĈĝœāĳå΄åŉ΄ĈŜŉĄ΄ħƂöāĳĎƊ΄å΄ŉå΄ĳœāŜƂſŜƂåāĳŝ΄ĈĎ΄āƂĎſĎƂĳĎƊ΄ĳ΄ƂĎƊƖåƞƂåœƖƊ΄ĈͽĎƊőŜƂǆåƂƊ͟΄

�΄ſåƂƖĳƂ΄ĈĎŉ΄āŜœĎĳƻĎőĎœƖ΄ĈͽåƁƞĎƊƖĎƊ΄ĈåĈĎƊ͚΄ƊͽĮå΄ĎŉåĀŜƂåƖ΄ƞœ΄ſĎƂǙŉ΄őďƊ΄ĈĎƖåŉŉåƖ΄ĈĎŉ΄ƁƞĎ΄ƊĎƂĳå΄ƞœ΄
client ideal de Ja Vinc. El que s’anomena tècnicament buyer persona. (Veure annex 1).

�΄őďƊ͚΄ƖåőĀď΄ĎƊ΄ĈĎǙœĎĳƻ΄Ďŉ΄�ƞƊƖŜőĎƂ΄]ŜƞƂœĎƼ΄iåſ΄ƁƞĎ΄ĎœƊ΄ƊĎƂƵĳƂö΄ſĎƂ΄ſŉåƊőåƂ΄Ďœ΄ƞœ΄őåſå΄āåĈå΄
una de les etapes, interaccions, canals i elements pels quals travessa un client durant tot el cicle 
de contacte amb la nostra empresa. (Veure annex 2).

4.7. Pla de màrqueting

És important destacar que el següent apartat ha estat elaborat d’acord amb la informació obtin-
ħƞĈå΄åœƖĎƂĳŜƂőĎœƖ΄Ďœ΄ŉͽĎƊƖƞĈĳ΄ĈĎ΄őĎƂāåƖ͚΄åſƂŜǙƖåœƖ΄ŉĎƊ΄ŜſŜƂƖƞœĳƖåƖƊ΄ĈĎƊāŜĀĎƂƖĎƊ͚΄ĳ΄ĀƞƊāåœƖ΄āŜĀƂĳƂ΄
les necessitats del mercat. És en aquest punt que, coneixent la situació en la qual es troba la 
œŜƊƖƂå΄ĎőſƂĎƊå΄ĳ΄ŉͽĎœƖŜƂœ΄ƁƞĎ΄ŉͽĎœƵŜŉƖå͚΄ſŜĈĎő΄ĈĎǙœĳƂ΄Ďŉ΄ſŉå΄ĈĎ΄őöƂƁƞĎƖĳœħ΄ƁƞĎ΄ĎƊ΄ĈƞƂö΄å΄ƖĎƂőĎ͟΄

*œƖƂåœƖ΄Ďœ΄Ďŉ΄őöƂƁƞĎƖĳœħ΄ĎƊƖƂåƖĝħĳā͚΄ĎƊ΄ĈĎǙœĳƂåœ΄ƁƞĳœƊ΄Ɗŝœ΄ĎŉƊ΄ŜĀŃĎāƖĳƞƊ΄ƁƞĎ΄ƊͽĮåœ΄ĎƊƖåĀŉĎƂƖ΄åāŜœ-
seguir en un període d’un any, des de l’inici de l’activitat. 

4.7.1. Objectius

Posicionar Ja Vinc, com a 
empresa de preferència pels 
olotins a l’hora demanar menjar 
a domicili
Aconseguir un increment del 
500% de comandes respecte al 
primer mes d’activitat

Incrementar el nombre de 
āŜŉ͗ŉåĀŜƂåĈŜƂƊ΄ƞœ΄̆̅μ΄å΄ǙœåŉƊ΄
d’any, respecte als col·labora-
dors a l’inici de l’activitat. 

Aconseguir una valoració mitja-
na del servei de mínim 4 sobre 5

Obtenir un 50% de registrats a la  
newsletter després de realitzar 
la seva primera comanda. En un 
període d’1 any. 

Aconseguir que almenys un 60% 
dels clients, facin més de 5 
comandes durant l’any. 

Arribar a obtenir 400 registres a 
l’app passat el primer any. 

1

2
3

4
5

6
7

4.7.2. Estratègies

�őĀ΄ŉå΄ǙœåŉĳƖåƖ΄ĈͽåƊƊŜŉĳƂ΄ĎŉƊ΄ŜĀŃĎāƖĳƞƊ΄ſƂŜſŜƊåƖƊ΄åœƖĎƂĳŜƂőĎœƖ͚΄ƊͽĮå΄āŜœƊĳĈĎƂåƖ΄ŜſŜƂƖƟ΄ƞƖĳŉĳƖǆåƂ΄ŉĎƊ΄
ƊĎħƣĎœƖƊ΄ĎƊƖƂåƖĝħĳĎƊ΄ĈĎ΄őöƂƁƞĎƖĳœħ΄ĈĳħĳƖåŉ΄ĳ΄ŜǘĳœĎ͟

Donar a conèixer el servei a partir, inten-
tant aconseguir publicity i fent ús dels 
canals propis a partir d’una estratègia en 
Social Media.

�ĎåŉĳƖǆåƂ΄ ĈĳĦĎƂĎœƖƊ΄ åāāĳŜœƊ΄ ŜœŉĳœĎ΄ ĳ΄ ŜǘĳœĎ͚΄
per posicionar-nos en la ment dels consu-
midors, que coneguin els nostres valors i 
apostin pel nostre servei.

1 2
aĎƊ΄ĈĳĦĎƂĎœƖƊ΄ĎƊƖƂåƖĝħĳĎƊ΄ƖĎœĎœ΄āŜő΄å΄ŜĀŃĎāƖĳƞ΄Ǚœåŉ΄ƁƞĎ΄ƊͽåāåĀĳ΄ƂĎåŉĳƖǆåœƖ΄ƞœå΄āŜőåœĈå΄å΄ƖƂåƵďƊ΄
ĈĎ΄ŉå΄œŜƊƖƂå΄åſŉĳāåāĳŝ͟΄̄ ŜƖ΄ĳ΄ƁƞĎ΄Ďœ΄åŉħƞœĎƊ΄ĎƊƖƂåƖĝħĳĎƊ͚΄ŉͽŜĀŃĎāƖĳƞ΄Ŝ΄ǙœåŉĳƖåƖ΄ſŜƖ΄ƊĎƂ΄åāŜœƊĎħƞĳƂ΄ƁƞĎ΄
el lead se subscrigui a la newsletter, es descarregui l’aplicació o iniciï sessió a l’app com a primer 
pas, per poder continuar-lo impactant amb la resta d’accions i acabar-lo convertint en consumi-
ĈŜƂ΄Ǚœåŉ΄ĈĎŉ΄œŜƊƖƂĎ΄ƊĎƂƵĎĳ͟΄
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4.7.3. Preu

Per a escollir l’estratègia de preu més idònia pel nostre servei, s’ha realitzat, en primer lloc, un 
estudi del preu de la competència (Just Eat), considerant 3 preus del servei diferents:

Cost del servei a domicili, 
que recau sobre el client 
que realitza la comanda

Cost per a ser empresa 
col·laboradora que recau 

sobre el restaurant o 
āŜőĎƂĄ

Comissió per comanda, 
que recau també sobre el 
ƂĎƊƖåƞƂåœƖ΄Ŝ΄āŜőĎƂĄ

Preu d’entrega a domicili: Entre 1 i 3€ en funció de la localització d’enviament. Aquest preu es 
ĈĎǙœĎĳƻ΄Ďœ΄Ħƞœāĳŝ΄ĈĎ΄ŉå΄ƞĀĳāåāĳŝ΄ƁƞĎ΄ƊͽĳœƖƂŜĈƞĎĳƻ΄Ďœ΄āŜőĎœĄåƂ΄ƞœå΄āŜőåœĈå΄å΄ƖƂåƵďƊ΄ĈĎ΄ŉͽåſſ͟΄

Preu per ser empresa col·laboradora: Per a calcular el preu, es tenen en compte una sèrie de 
condicions del contracte:

*ŉ΄āŜœƖƂåāƖĎ΄ ĳœĳāĳåŉ΄œŜ΄ĈĎǙœĎĳƻ΄ƞœå΄ĈƞƂåĈå΄őĵœĳőå΄ĈĎ΄āŜœƖƂåāƖĎ͟΄�ĎƂ΄ƖåœƖ͚΄ĎƊ΄ſŜƖ΄ƖƂĎœāåƂ΄ ŉå΄
col·laboració quan es desitgi. 
No cobra taxa d’activació
Comissió del 30% + IVA = 36,6% dels ingressos generats amb comandes a domicili
Despeses de gestió per cada comanda: 0,20€

Tenint en compte els preus de la competència i la situació del mercat, l’estratègia de preu que se 
seguirà des de Ja Vinc seguirà els següents punts:

S’establiran 3 zones de repartiment a Olot, cada una, amb un cost d’enviament concret. 1
Zona 1: 

1€ per enviament
Zona 2: 

2€ per enviament
Zona 3: 

3€ per enviament

Les bosses de distribució seran 
proporcionades per part de Ja Vinc als 
āŜőĎƂĄŜƊ΄ āŜŉ͗ŉåĀŜƂåĈŜƂƊ͚΄ ĎŉƊ΄ ƁƞåŉƊ΄
estaran obligats a embossar els seus 
productes amb elles. D’aquesta 
manera, ens assegurem que el servei 
de Ja Vinc sigui 100% sostenible. 
Aquest cost l’assumeix l’empresa de 
distribució (és a dir, Ja Vinc).
(Veure disseny de packaging a annex 
6) 

3Per a iniciar una col·laboració amb un 
restaurant, aquest haurà d’abonar un 
import de 100€. D’aquesta manera, 
s’estableix un contracte amb més 
serietat i és més probable que abans 
de trencar l’acord, el restaurant o 
āŜőĎƂĄ΄ ƊͽĮŜ΄ ſĎœƊĳ΄ ĈƞĎƊ΄ ƵĎħåĈĎƊ͟΄
Dintre aquest import, hi ha incloses un 
50% de les despeses de programàtica 
ſĎƂ΄ ĎƊƖåĀŉĳƂ΄ Ďŉ΄ ſƂŜħƂåőå΄ åŉ΄ āŜőĎƂĄ͚΄
així com introduir la informació a 
l’aplicació.

2

4.7.4. Servei
Primerament, així com s’ha fet amb el preu, s’han analitzat detalladament el servei que ofereix 
Just Eat (l’única empresa de la competència a Olot). D’aquesta manera oferir una proposta de 
ƵåŉŜƂ΄ĈĳĦĎƂĎœāĳåĈå΄ſĎƂ΄ Ɩåŉ΄ĈĎ΄ĈĳƵĎƂƊĳǙāåƂ΄ ŉͽåāƖĳƵĳƖåƖ΄ ĳ΄ŜĦĎƂĳƂ΄ƞœå΄ ĳĈĎå΄ĈĎ΄ƊĎƂƵĎĳ΄œŜƵå΄ſĎŉƊ΄ŜŉŜƖĳœƊ΄ ĳ΄
olotines. 
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Just Eat, ofereix el seu servei a domicili als restaurants d’Olot. La gran majoria d’ells són pizzeries, 
kebabs i restaurants de menjar japonès. 

El servei que ofereix Ja Vinc és semblant al de la competència, ja que consisteix principalment en 
l’entrega de menjar a domicili de restaurants d’Olot. Tot i això, s’ha buscat una proposta de valor 
que el diferenciï del servei que ofereix Just Eat a la ciutat. 

�ƁƞĎƊƖ΄ƊĎƂƵĎĳ΄ĎƊ΄āŜœƖƂŜŉåƂö΄őĳƖŃåœĄåœƖ΄ƞœå΄åſŉĳāåāĳŝ΄ĈĳƊſŜœĳĀŉĎ΄ĳ΄ħƂåƖƞĹƖå΄ſĎƂ΄ƖŜƖƊ΄ĎŉƊ΄ĈĳƊſŜƊĳƖĳƞƊ͟΄
A través d’aquesta es podrà fer la comanda i posteriorment el pagament del qual s’adquireixi. 
(Veure annex 3 per visualitzar una demo). 

A través d’un programari instal·lat a les TPV dels restaurants i vinculat a l’app, els restaurants 
ƂĎĀƂåœ΄ŉå΄āŜőåœĈå΄ſĎƂ΄āŜőĎœĄåƂͲŉå΄å΄ſƂĎſåƂåƂ΄ĳ΄ĦĎƂ΄ŉå΄ſŜƊƖĎƂĳŜƂ΄ĎœƖƂĎħå΄ĈͽåƁƞĎƊƖå͟΄

*œ΄ƖŜƖ΄őŜőĎœƖ͚΄ƖåœƖ΄ŉͽƞƊƞåƂĳ΄āŜő΄Ďŉ΄ƂĎƊƖåƞƂåĈŜƂ΄Ŝ΄āŜőĎƂĄ΄ĈĳƊſŜƊåƂåœ΄ĈĎŉ΄ƖĎŉĝĦŜœ΄ĈĎ΄āŜœƖåāƖĎ΄ĈĎŉ΄
coordinador logístic per poder gestionar qualsevol incidència amb la comanda, aplicació, paga-
ment... D’aquesta manera s’estableix un contacte personal amb l’empresa i segur. 

Els restaurants adscrits al servei de Ja 
Vinc són restauradors locals de la ciutat, 
descartant així les grans cadenes com 
podria ser Telepizza. 

Es donarà molta importància als 
restaurants que ofereixin productes 
locals i de km0, predominant sempre que 
sigui possible sobre aquells qui no hi 
donin una importància tan alta. 

No sols s’oferirà servei a domicili als 
ƂĎƊƖåƞƂåœƖƊ͚΄Ɗĳœŝ΄ƖåőĀď΄åŉƊ΄āŜőĎƂĄŜƊ΄ĈĎ΄ŉå΄
�ŉåĄå΄iĎƂāåƖ΄ĈͽtŉŜƖ͟΄

Ja Vinc col·laborarà amb Too Good To Go, 
per tant, a l’aplicació es mostraran també 
åƁƞĎŉŉƊ΄āŜőĎƂĄŜƊ΄ƁƞĎ΄ſŜƊĳœ΄å΄ŉå΄ĈĳƊſŜƊĳāĳŝ΄
un “pack per salvar” i es donarà l’opció 
també de ser repartit a domicili. 

�ĎƂ΄å΄ŉͽĎƊƖƂåƖĝħĳå΄ĈĎ΄ſƂŜőŜāĳŝ΄ĎƊ΄ƂĎåŉĳƖǆåƂåœ΄ĈĳĦĎƂĎœƖƊ΄åāāĳŜœƊ΄åőĀ΄ǙœåŉĳƖåƖƊ΄āŜœāƂĎƖĎƊ΄Ďœ΄āåĈå΄
una, per a donar a conèixer la marca, l’aplicació disponible per als clients i el servei que s’ofereix 
als restaurants que esdevinguin col·laboradors. 

4.7.5. Promoció

Com anunciaven les dades del Gastrómetro (Just Eat, 2021), hi ha dies puntuals en els quals hi ha 
ƞœ΄ ĳœāƂĎőĎœƖ΄œŜƖåĀŉĎ΄ĈĎ΄āŜőåœĈĎƊ͚΄āŜő΄ſŜĈĎœ΄ƊĎƂ΄ǙœåŉƊ΄ĈĎ΄ſåƂƖĳƖƊ΄ ĳőſŜƂƖåœƖƊ͚΄ĎƊƖƂĎœĎƊ΄ĈĎ΄
sèries més notòries, nit d’eleccions...

En aquests dies puntuals, es faran promocions conjuntes amb els restaurants de packs oferta, 
enviament gratuït, percentatge de descompte en comandes superiors a 10€... 

Aquestes promocions es donaran a conèixer per diverses vies;

Promocions en dies especials:

Publicació a les xarxes 
socials de Ja Vinc

Mail als usuaris que s’ha-
gin subscrit a la newsletter

Pop-up que apareixerà en 
entrar a l’aplicació
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¶œå΄ĈĎ ŉ́ĎƊ΄őåœĎƂĎƊ΄ĈĎ΄āŜőĎœĄåƂ΄å΄åƂƂĎœāåƂ΄
un projecte i donar-se a conèixer entre el 
públic objectiu és realitzar col·laboracions 
amb marques amb targets semblants o que 
ja siguin col·laboradores del projecte. Així 
doncs, es realitzaran:

Col·laboracions:

Les xarxes socials de la mateixa marca 
seran el canal més proper de comunicació 
de novetats de l’aplicació, restaurants col·la-
boradors que es vagin adherint, així com 
nous productes que s’incorporin a l’aplicació 
ſĎƂ΄ſåƂƖ΄ĈĎ΄ƂĎƊƖåƞƂåœƖƊ΄ĳ΄āŜőĎƂĄŜƊ͟΄

L’única xarxa utilitzada serà Instagram, la 
més directe al públic objectiu. En aquest 
ſĎƂǙŉ΄Įĳ΄ĮåƞƂö΄ĈĳĦĎƂĎœƖƊ΄ƖĳſŜŉŜħĳĎƊ΄ĈĎ΄ſƞĀŉĳ-
cacions:

Xarxes socials:

Anunciament de nous restaurants col·la-
boradors (veure proposta de feed a 
annex 4). En aquests casos es demanarà 
que el restaurant comparteixi la publica-
ció a les seves xarxes socials per tal de 
fer-ne difusió. 

Difusió d’accions que facin restauradors 
o comerciants en relació amb promoure 
el producte local. 

kŜƖĳǙāåāĳŝ΄ĈĎ΄ſƂŜőŜāĳŜœƊ΄Ďœ΄ĈĳĎƊ΄ĎƊſĎ-
cials i descomptes

kŜƖĳǙāåāĳŝ΄ĈĎŉ΄ƊĎƂƵĎĳ΄å΄ĈŜőĳāĳŉĳ΄ƁƞĎ΄ƊͽŜĦĎ-
reix a les webs dels diferents restaurants 
ĳ΄āŜőĎƂĄŜƊ΄āŜŉ͗ŉåĀŜƂåĈŜƂƊ͚΄Ŝœ΄åſåƂĎħƞĳ΄Ďŉ΄
logo de Ja Vinc i posteriorment un CTA a 
descarregar-se l’aplicació que anirà 
ĈĳƂĎāƖåőĎœƖ΄ĎœŉŉåĄåƖ΄å΄ŉͽåſŉĳāåāĳŝ΄ĈĎ΄ĈĎƊ-
càrregues d’aplicacions. 

A més, els restaurants col·laboradors que 
tinguin xarxes socials faran una publica-
ció anunciant també el nou servei i men-
cionant l’empresa que el proporciona: Ja 
Vinc. 

1

2

A Olot els esdeveniments atrauen gran part 
de la població. És per això que també s’op-
tarà per aquesta via per fer promoció de 
l’empresa. 
L’esdeveniment consistirà en un acte de 
presentació del nou servei, on col·laboraran 
els 5 restaurants principals de l’aplicació 
(aquells qui més importància donen al 
producte local). 
En l’esdeveniment es presentarà l’aplicació 
de Ja Vinc, es mencionarà a tots els restau-
ƂåœƖƊ΄āŜŉ͗ŉåĀŜƂåĈŜƂƊ͚΄åĳƻĵ΄āŜő΄åŉƊ΄āŜőĎƂĄŜƊ΄
ĈĎ΄ŉå΄�ŉåĄå΄iĎƂāåƖ΄ĈͽtŉŜƖ͟΄
Després de diversos speechs per part de la 
fundadora de l’empresa, membres de l’ajun-
tament, i restaurants col·laboradors, es farà 
una simulació del servei. 

Esdeveniment:

Es trobarà un espai amb taules i cadires on 
tothom qui vulgui es podrà asseure (màxim 
100 persones). Aquestes caldrà que es des-
carreguin l’aplicació i facin una comanda del 
que voldrien demanar. 
Estaran disponibles 5 restaurants (presents 
en l’acte) que cuinaran en una foodtruck allò 
que els vagin demanant els clients a través 
de l’aplicació. Un cop llest, 3 repartidors de 
Ja Vinc entregaran el menjar preparat als 
clients fent ús d’un tricicle. 

D’aquesta manera divertida, es farà una 
simulació del que ofereix el nostre servei i 
es donarà a conèixer l’empresa. 
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Així doncs, havent comentat aquests aspectes que poden alterar les comandes s’ha elaborat el 
compte de pèrdues i guanys amb els següents elements:

Ingressos:       Despeses:

]å΄Íĳœā΄ďƊ΄ƞœå΄ĎőſƂĎƊå΄ƁƞĎ΄åſŜƊƖå΄ſĎŉ΄āŜőĎƂĄ΄ŉŜāåŉ΄ĳ΄ŉå΄ƊŜƊƖĎœĳĀĳŉĳƖåƖ͚΄ĳ΄ſĎƂ΄åƁƞĎƊƖ΄őŜƖĳƞ΄ŉå΄ƊĎƵå΄
distribució també ho és. 

Els vehicles que s’utilitzaran per dur a terme la nostra activitat seran bicicletes i motos elèctriques 
per tal de ser el més sostenible possible i responsable amb el medi ambient. A més, en aquests 
vehicles hi haurà una caixa isotèrmica instal·lada al darrere per tal que el menjar arribi en el millor 
estat possible, i a la vegada perquè els repartidors no hagin de carregar amb la caixa a l’esquena, 
fet que els podria causar lesions a curt i a llarg termini. 

Per a oferir aquest servei de qualitat es cobrarà un cost. Com ja s’ha mencionat en anteriors apar-
ƖåƖƊ͚΄ĎƊ΄ĈĎǙœĳƂåœ΄̈΄ǆŜœĎƊ΄ĈͽĎœƖƂĎħå΄ĳ΄āåĈå΄ƞœå΄ƖĳœĈƂö΄ƞœ΄āŜƊƖ΄ĈĎŉ΄ƊĎƂƵĎĳ͙΄͚̆΄̇΄ĳ΄̈΄ĎƞƂŜƊ΄ƂĎƊſĎāƖĳƵå-
ment. 

El pla econòmic s’ha elaborat seguint una sèrie de criteris i tenint en compte els següents aspec-
tes:

4.7.6. Distribució

4.8.1. Pla econòmic

̉̍͟͟΄�ŉå΄ĎāŜœŪőĳā΄ĳ΄ǙœåœāĎƂ

El primer mes de l’any correspon al setembre, ja que s’ha optat perquè fos el mes de l’inici 
de l’activitat.

Dates importants: tal com s’ha anat mencionant, hi ha dates especials en les quals les 
comandes incrementen considerablement. Es creu que gairebé cada mes hi haurà una 
d’aquestes dates especials i, per tant, s’ha comptat que mínim un cop al mes hi haurà un 
augment notable de comandes. Fet que fa incrementar el nombre mitjà de comandes 
mensuals.

Desconeixem el nombre de restaurants que s’aniran incorporant com a col·laboradors de 
]å΄Íĳœā΄ſĎƂ΄āŜőſƖåƂ΄åőĀ΄Ďŉ΄œŜƊƖƂĎ΄ƊĎƂƵĎĳ͟΄+Ɗ΄ſĎƂ΄åĳƻŪ͚΄ƁƞĎ΄ƊͽĮå΄œŜƖĳǙāåƖ΄Ďŉ΄œŜőĀƂĎ΄ĈĎ΄
restaurants que seria favorable perquè l’empresa fos rendible.

Quota d’entrada pels nous restaurants 
col·laboradors

iŜĈĳǙāåāĳŜœƊ΄ ĈĎ΄ ŉͽåſſ΄ ƂĎĦĎƂĎœƖ΄ å΄ āåœƵĳƊ΄
de carta que sol·liciti el restaurant

Cost del servei a domicili de cada 
comanda

Percentatge de comissió de les 
comandes a domicili

Patrocinis d’empreses

Producció de les bosses que utilitzaran 
els restaurants per posar-hi els productes 
per tal de ser distribuïts.

Despeses de servei

Manteniment i reparacions

Assegurances

Despeses de màrqueting

Cost de càrrega elèctrica dels vehicles

SS. Empresa
22



El resultat d’aquest a 3 anys vista ha estat 
el següent. Com es pot observar 
ƊͽåāŜœƊĎħƞĎĳƻĎœ΄ ĀĎœĎǙāĳƊ΄ å΄ ǙœåŉƊ΄ ĈĎŉ΄
primer any. (Veure el compte de pèrdues i 
guanys desglossat a annex 7).

Ingressos
Despeses
Total

33.300€
20.020€
13.280€

45.270€
24.662€
13.280€

71.760€
Any 1 Any 2 Any 3

27.042€
44.718€

*œ΄ƂĎĦĎƂĝœāĳå΄å΄ŉå΄ĦŜƂőå΄ĈĎ΄ǙœåœĄåőĎœƖ΄ƞƖĳŉĳƖǆåĈå΄ſĎƂ΄]å΄Íĳœā͚΄ƊͽƞƖĳŉĳƖǆåƂåœ΄̇΄őĎƖŜĈŜŉŜħĳĎƊ΄ĈĳĦĎ-
rents.

*œ΄ſƂĳőĎƂ΄ŉŉŜā͚΄ƊͽƞƊåƂö΄Ďŉ΄őĝƖŜĈĎ΄ĈĎ΄ǙœåœĄåőĎœƖ΄āŉöƊƊĳā΄AAAA΄ͬAŜƞœĈĎƂƊ͚΄AåőĳŉƼ͚΄AƂĳĎœĈƊ΄π΄AŜŜŉƊͭ͟΄
L’única sòcia de l’empresa farà una aportació de capital de 5.000€. Amb aquests farà front a la 
ĳœƵĎƂƊĳŝ΄ĳœĳāĳåŉ΄ſĎƂ΄āŜőĎœĄåƂ΄ŉͽåāƖĳƵĳƖåƖ΄ͬåĈƁƞĳƊĳāĳŝ΄ĈĎ΄̇΄ĀĳāĳƊ΄ĎŉĝāƖƂĳƁƞĎƊ͚΄ĈĎƊſĎƊĎƊ΄ĈĎ΄œŜƖåƂĳ΄ĳ΄ħĎƊ-
tions administratives...)

*œ΄ƊĎħŜœ΄ŉŉŜā͚΄ƊͽåſƂŜǙƖåƂåœ΄ŉĎƊ΄ƊƞĀƵĎœāĳŜœƊ΄ĈĎŉ΄_ĳƖ΄$ĳħĳƖåŉ΄ǙœåœĄåĈĎƊ΄ſĎŉƊ΄AŜœƊ΄*ƞƂŜſĎƞƊ΄kĎƻƖ΄
BĎœĎƂåƖĳŜœ͟΄�ƁƞĎƊƖĎƊ΄ĦŜőĎœƖĎœ΄ŉå΄ĈĳħĳƖåŉĳƖǆåāĳŝ΄ĈĎ΄ŉĎƊ΄ſĳőĎƊ΄ĳ΄ŜĦĎƂĎĳƻĎœ΄ǙœƊ΄å΄̇̊̅̅̅͟Ώ΄Ďœ΄ƊƞĀ-
vencions perquè aquestes inverteixin en millorar la infraestructura tecnològica de la seva empre-
sa. En elles s’inclouen subvencions per desenvolupament d’apps o webs. Per això, s’aplicarà a les 
ƊƞĀƵĎœāĳŜœƊ΄ſĎƂ΄åāŜœƊĎħƞĳƂ΄ǙœåœĄåƂ΄ŉå΄ĳœƵĎƂƊĳŝ΄ĈĎ΄ŉå΄āƂĎåāĳŝ΄ĈĎ΄ŉͽåſſ΄ĈĎ΄]å΄Íĳœā͟΄

̉̍̇͟͟͟΄�ŉå΄ǙœåœāĎƂ

«àƕńàͩ˷ͩͅ�ĉƄƕŌͩüŗŌŹƍĉͩăĉͩ�ĮBͩàͩ˸ͩ
anys vista
Font: Elaboració pròpia
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þă S’han complert els objectius?

Conclusions

La realització del pla d’empresa ha servit 
com a guia per la futura creació de Ja 
Vinc, complint-se així l’objectiu general 
del treball. 

IåƵĎœƖ΄ ĈĎǙœĳƖ΄ āåĈå΄ ƞœ΄ ĈĎŉƊ΄ ſƞœƖƊ΄ ƁƞĎ΄
conformen el pla d’empresa s’han pogut 
detectar diversos punts dèbils als quals 
s’ha plantejat posteriorment una solució, 
que en no ser així, haurien aparegut sense 
esperar-se un cop iniciada l’activitat, fet 
que podria haver perjudicat en l’empresa 
ja sigui en la seva imatge corporativa, 
causant despeses innecessàries o 
pèrdues de temps

A més, en l’elaboració del pla d’empresa 
ha estat clau elaborar un bon estudi de 
mercat, en el que incloïa la competència i 
el target. D’aquesta manera, en la poste-
ƂĳŜƂ΄ ĈĎǙœĳāĳŝ΄ ĈĎ΄ ŉĎƊ΄ ̉�΄ ͬſƂĳāĎ͚΄ ſƂŜĈƞāƖ͚΄
ſƂŜőŜƖĳŜœ͚΄ ſŉåāĎ͚ͭ΄ ƊͽĮå΄ ſŜħƞƖ΄ ĈĎǙœĳƂ΄
aspectes més concrets que no s’havien 
tingut en compte en el primer pensament 
de la idea. 

Un cop analitzat el mercat i havent propo-
ƊåƖ΄ĳ΄ĈĎǙœĳƖ΄Ďŉ΄œĎħŜāĳ΄å΄ſåƂƖĳƂ΄ĈĎ΄ŉĎƊ΄̉�͚΄ƊͽĮå΄
estudiat, elaborant el compte de 

pèrdues i guanys la rendibilitat de l’em-
presa a 3 anys vista, D’aquesta manera, es 
pot concloure que si es compleixen les 
condicions idònies que s’han tingut en 
compte per elaborar el pla econòmic i 
ǙœåœāĎƂ͚ ΄ Ďŉ΄ ſƂŜŃĎāƖĎ΄ ƊĎƂö΄ ƂĎœĈĳĀŉĎ΄ ĳ͚΄ ſĎƂ΄
tant, l’estratègia proposada basada en les 
4p és correcte i no caldria, en un principi, 
őŜĈĳǙāåƂͲŉå͟΄

Aquest pla d’empresa, inclou la informa-
ció necessària per presentar-lo a futurs 
inversos o col·laboradors del projecte, 
que es poden fer una idea general, però a 
ŉå΄ƵĎħåĈå΄ĈĎƖåŉŉåĈå΄ĈĎŉ΄ſƂŜŃĎāƖĎ ĳ́΄ƊƞǙāĳĎœƖ΄
atractiva perquè els convenci de voler-ne 
formar part. 

Tot i això, l’única manera de conèixer si 
aquest projecte i el pla d’empresa com-
pleixen les expectatives del negoci seria 
analitzant resultats un cop l’empresa hagi 
iniciat la seva activitat, com serien les 
comandes realitzades, el nombre d’usua-
ris inscrits, les valoracions d’aquests un 
cop haver fet alguna comanda a través de 
Ja Vinc, entre molts altres.  
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