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1. Introducció 
 

Que ens ha portat a fer este treball? 
 
Tenia una gran curiositat per a analitzar i comprendre per que Apple ha passat de ser 
una xicoteta empresa a una multinacional, a més de la influència que exerceix sobre les 
altres empreses del sector. 
 
També volia comprendre un poc més per que té eixa gran influència sobre sectors , tant 
econòmics com polítics, i per què tot gira sobre ella quan parlem de monopolis, 
oligopolis e influències sobre normatives i polítiques. 
 
Soc SEO de una mitjana empresa de reparacions i venda de productes Apple ( Stop & 
Click ). Com a SEO tenia la punxeta de realitzar un estudi sobre com esta influenciant 
Apple als mercats tecnològics així com també com utilitza les seves pròpies polítiques 
internes i externes per a pressionar a les mitjanes i xicotetes empreses que no formen 
part de la seva infraestructura, obligant-les fins i tots a que tinguin que tancar per no 
poder fer front als canvis continus d’estratègia per part de Apple .  
 
 

2. Marc teòric dels mercats de monopoli i oligopoli. 
 
2.1. Monopoli: definició, característiques i resultats.  

  
Quan hi ha monopoli en un mercat, només hi ha una empresa capaç d'oferir un producte 
o servei que no compta amb substituts propers. D'aquesta manera, els consumidors que 
desitgen adquirir el bé només poden acudir al monopolista i han d'acceptar les 
condicions que aquest imposa. 
 
D'altra banda, un monopoli comercial és una situació on només una empresa controla 
tot el comerç amb un altre país o àrea geogràfica. 
 
No obstant això, cal destacar que hi ha diferents tipus de monopoli i el seu significat és 
molt ampli, per la qual cosa procedim a desenvolupar-ho tot seguit. En comentarem les 
característiques, l'anàlisi gràfica, així com les causes i les ineficiències. 
 

Les característiques del monopoli són: 
 

- Un únic producte/venedor. Els consumidors es troben amb un únic producte que 
a més és ofertat per només un venedor. D'aquesta manera, no tenen altres 
alternatives entre les quals escollir. 

- No hi ha béns substitutius. En aquest cas, el consumidor no pot triar un bé 
substitutiu que freni poder de mercat a l'empresa monopolista. 
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- Les barreres d’entrada són molt grans i poden ser de diversos tipus. Quan altres 
empreses intenten accedir a un mercat en situació de monopoli, es troben amb 
multitud d'impediments. Aquests tipus d'impediments poden ser 
governamentals, economies d'escala o de la mateixa empresa que domina el 
mercat, entre molts altres. 

- Com a conseqüència el producte o venedor poden influir (i sol fer-ho) sobre el 
preu i la quantitat de mercat. Això es produeix ja que no hi ha competència al 
mercat, per la qual cosa l'empresa oferent pot actuar sobre el preu en funció dels 
seus interessos. 
 

 
Causes del monopoli 

 
Alguns factors que poden explicar l’existència d’un monopoli són els següents: 
 

- Control d’un recurs o factor productiu. Quan una empresa o govern vol tenir el 
control absolut d'un recurs o determinat factor productiu fa ús del monopoli. 
D'aquesta manera, s'assegura el poder sobre la matèria en qüestió. 

- Existència d’economies d’escala, situació en què els costos mitjans disminueixen 
a mesura que augmenta la producció. Quan hi ha economies d'escala 
inabastables per a qualsevol altra empresa en un període de temps prudencial, 
es genera una barrera d'entrada que deixa en solitari l'empresa que ofereix els 
serveis o productes d'aquest nínxol de mercat. 

- Superioritat tecnològica. El factor d'R+D+i també té un paper fonamental a l'hora 
de crear un monopoli. Quan una empresa aconsegueix una superioritat 
tecnològica molt gran respecte de la resta de competidors i aconsegueix eliminar 
a la resta d'empreses del sector. 

 
L’elecció òptima al monopoli 

 
Una empresa monopolista sap que no enfronta competidors de manera que pot influir 
directament el preu i quantitat de mercat. Es diu llavors que el monopolista té poder de 
mercat, el que sol utilitzar respecte a una situació competitiva per obtenir més beneficis. 
 
No obstant això, el poder del monopoli té un límit, aquest és la demanda, sigui quin sigui 
el preu que vulgui posar, només podrà vendre allò que les persones estan disposades a 
comprar a aquest preu. D'aquesta manera, si el preu que hi posa és molt alt, vendrà 
poques unitats mentre que si és baix, vendrà més unitats. 
 
L’elecció òptima del monopolista consisteix a maximitzar els seus beneficis, És a dir, la 
diferència entre els seus ingressos i costos de venda: 
 
Màx: P*Q – C*Q 
 
On P= preu, Q=quantitat i C=costos unitaris 
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La condició per a l'elecció òptima és la mateixa que en el cas de competència perfecta, 
això vol dir que l'ingrés marginal s'ha d'igualar al cost marginal (IMg=CMg). En cas 
contrari, el monopolista podria augmentar els beneficis modificant la quantitat que 
produeix. 
 
Ara, hi ha una diferència important entre l'optimització del monopoli i de competència 
perfecta. En el primer cas, l'ingrés marginal és igual al preu de mercat, el que pren com 
a donat. En el cas del monopoli, en canvi, l'empresa ha de decidir quina quantitat (o 
preu) posar al mercat considerant els efectes sobre els beneficis. En el cas del monopoli, 
aquest s’enfronta amb la demanda de mercat i, en aquest cas, i l’ingrés marginal és 
sempre inferior a P(Q)  o corba de demanda del mercat.  
 
Al següent gràfic podem veure el punt de maximització de beneficis del monopolista: 
 

Gràfic 1: Elecció del monopoli: quantitat, preu i beneficis. 
 
 

 
 

Font: https://economipedia.com 
 
Com veiem, el monopoli maximitza els seus beneficis quan la corba de cost marginal 
(CMg) intersecta la d'ingrés marginal (IMg). D’aquesta manera els beneficis es 
representen com l’àrea d’un rectangle, l’altura del qual representa el benefici unitari. 
Els guanys que obté són els ingressos obtinguts (P*Q) menys els costos (per això prenem 
el punt de la corba de Cost Mitjà CTMe). 
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La ineficiència causada pel monopoli 
 
Quan hi ha un monopoli, la quantitat produïda és menor i el preu és més gran que en el 
cas de competència perfecta. Això beneficia directament el monopolista que té més 
beneficis però perjudica els consumidors. No obstant això, no n'hi ha prou per afirmar 
que el monopoli és ineficient, ja que per ara només parlem d'un traspàs d’excedents i 
valorar això pot ser subjectiu (Què és millor que les empreses o els consumidors estiguin 
en una millor posició?). 
 
No obstant això, efectivament hi ha una pèrdua d'eficiència del monopoli que és 
completament objectiva. Quan el monopolista produeix una quantitat inferior a la de 
competència perfecta, hi ha diversos nivells de producció on hi ha individus disposats a 
pagar per una unitat més del que li costa al monopoli produir-la. 
 
D'aquesta manera, si el monopolista pogués vendre unitats addicionals sense baixar el 
preu de les unitats que anteriorment venia, existiria la possibilitat de millora en el sentit 
de Pareto, és a dir, augmentar el benestar d'alguna persona sense que se'n perjudiqui 
unes altres. 
 
Al següent gràfic podem veure la pèrdua d'eficiència causada pel monopoli: 
 

Gràfic 2: Ineficiència del monopoli. 
 

 
 

Font: https://economipedia.com 
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La suma de les àrees de color rosa i blau son la pèrdua de benestar causada pel monopoli 
ja que deixa de produir unitats, el cost de les quals és menor al que estan disposats a 
pagar un conjunt de consumidors. 
 
 

2.2. Oligopoli: definició, característiques i resultats.  
 
A l'oligopoli, els competidors compten amb poder de mercat, però a un nivell inferior 
que en cas del monopoli. Això, ja que, en comptes d'haver-hi només un oferent, hi ha 
un petit grup de companyies. 
 
Això significa que si bé cadascuna de les empreses té influència sobre el preu i la 
quantitat de mercat (no el prenen com a donat), la llibertat per triar el nivell d'aquestes 
variables es veu limitat per l'existència d'altres firmes competidores. Un cas especial 
d'oligopoli és el duopoli, on hi ha només dos oferents. 
 

Característiques de l'oligopoli 
 
El fet que competeixin poques empreses en un mercat es pot explicar per l'existència de 
barreres a l'entrada. Entre elles, la més rellevant és la presència d'economies d'escala 
que fan que l'entrada d'una empresa només sigui viable quan pot assolir una proporció 
significativa del mercat. No obstant això, també podria existir un oligopoli a causa de 
barreres de tipus legal o de reputació (marques que porten molt de temps al mercat). 
 
A continuació, ens centrarem en les principals característiques de l'oligopoli, entre les 
quals podem destacar les següents: 
 

- Petit grup de productors: És a dir, hi ha pocs productors, distribuïdors o venedors 
d'un bé o servei determinat. 

- Són interdependents estratègicament parlant: En certa forma, els pocs 
productors existents es necessiten entre ells perquè l'oligopoli funcioni. Es a dir, 
el que fa una empresa te conseqüències en els pagaments de les altres, i les 
possibles respostes virals s’han de considerar abans de prendre decisions. 

- Hi sol haver barreres d'entrada per als nous productors: els productors que hi ha 
al mercat volen limitar l'accés a tots aquells productors potencials que vulguin 
aconseguir una part del mercat. 

- Com a conseqüència de les altres característiques els productors poden influir 
sobre el preu i quantitat de mercat: Com que hi ha poca varietat de producte, 
pocs oferents, tota la demanda ha de passar per ells, per la qual cosa tenen un 
gran poder de mercat. 

 
Elecció optima al oligopoli 
 

Els oligopolístics enfronten el que s'anomena interdependència estratègica. És a dir, 
saben que les accions dels uns afecten els resultats dels altres. Així, per exemple, si la 
meva competidora decideix augmentar la seva producció, probablement el preu de 
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mercat caurà i això afectarà negativament als meus beneficis. Per contra, si la meva 
competidora en redueix la producció, això podria tenir un efecte positiu en els meus 
beneficis. La interdependència estratègica fa que les decisions que prengui cadascuna 
de les empreses afecti el resultat final del mercat. 
 
Els resultats en aquest tipus de competència condueix a una situació entre la 
competència perfecta i el monopoli i per tant a una pèrdua d’eficiència respecte la 
competència perfecta però menor que en un monopoli. 
 
En general podem trobar tres escenaris bàsics d'oligopoli: elecció simultània en 
quantitats, elecció simultània en preus i líder-seguidor. 
 

- Elecció simultània de quantitats: També conegut com a model de Cournot, ací 
les empreses decideixen alhora la quantitat a produir sense que hi hagi un valor 
donat. En aquest cas, les companyies maximitzen els beneficis ateses les 
expectatives o pronòstics que tinguin de les decisions de producció de les altres. 
 

- Elecció simultània de preus: També es coneix com el model Bertrand. En aquest 
cas, les empreses també trien simultàniament i el resultat final s'acosta a 
competència perfecta quan les firmes venen productes molt similars 
(homogenis). 

 
- Líder-seguidor: En aquest cas tenim que una empresa (generalment la més gran 

o antiga) tria primer la variable clau (preu o quantitat) i després l'altra o altres 
empreses fa la seva elecció. Així, per exemple, al mercat tecnològic podem 
observar que IBM és una empresa líder i que les seves decisions marquen la 
pauta per a les decisions de producció i preu de les empreses competidores més 
petites. 
 

Avantatges i desavantatges de l'oligopoli 
 
L'oligopoli com a tal, sol dir-se que ofereix avantatges als productors i desavantatges als 
consumidors. No obstant això, també hi ha, com veurem a continuació, algun 
desavantatge per a aquests privilegiats productors oligopolístics, així com algun 
avantatge per als empleats que hi treballen: 
 
En relació als avantatges, les barreres d’entrada fan que les empreses puguen mantenir 
els beneficis positius a llarg termini, ja que l’entrada d’empreses no fa desaparèixer els 
beneficis i aquesta característica proporciona certa estabilitat. En la mesura en la qual 
les empreses no s'hagin de preocupar per la seva competència, això les fa més robustes. 
Per la seua banda, les remuneracions, a causa del poder de mercat i l’estabilitat, solen 
ser més grans. A més, els llocs de treball solen ser més estables i la temporalitat tendeix 
a ser, habitualment, menor. En resum, el funcionament de l'empresa millora respecte a 
una situació de més inestabilitat.  
 
En relació als desavantatges, el principal és la pèrdua d’eficiència que si el producte en 
qüestió té característiques que el fan necessari per als consumidors, eixa ineficiència pot 
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conduir a la necessitat de regulació perquè la competència no siga impedida. Quan hi ha 
un oligopoli, el poder de mercat fa que aquests puguin influir en els preus. Com resultat, 
respecte a un mercat competitiu, la quantitat produïda serà menor (lo que provoca la 
ineficiència del mercat) i els preus seran majors, el qual és una conseqüència negativa 
per als consumidors que es mostra amb una disminució de l’excedent dels consumidors.  
Un altre desavantatge és relatiu a que el poder de mercat i l’incapacitat perquè entrin 
competidors por anar en detriment de la qualitat d'aquests productes, encara que pot 
ser que per mantenir la quota de mercat s’haja de tenir un nivell de qualitat tal que 
precisament siga la barrera d’entrada a potencials entrants. Per últim, com que l’accés 
de  nous competidors queda vetat per les empreses que conformen l’oligopoli, pot ser 
les empreses, amb el pas del temps, esdevenen poc competitives. Això, en una 
economia globalitzada i amb mercats globals, ens fa febles com a país, i redueix el 
potencial del nostre teixit productiu. 
 
 

2.3. Entrada òptima d’empreses en mercats 
Oligopolístics. 

 
Si bé els mercats perfectament competitius tenen característiques econòmiques 
desitjables, aquests són l'excepció, principalment en economies petites. Però encara 
que els mercats no siguin perfectament competitius, hi pot haver competència entre 
oferents encara que el seu nombre sigui reduït. Si això passa, llavors el mercat és un 
oligopoli. 
 
A diferència dels mercats de competència perfecta, les empreses en oligopoli enfronten 
una demanda amb pendent negatiu. Als mercats perfectament competitius se suposava 
que cada empresa tenia una mida tal que no podia atendre tot el mercat i, per tant, les 
empreses eren prenedores de preu. Per això, s'enfrontin a una demanda perfectament 
elàstica al preu de mercat: preus més grans trauran l'empresa del mercat, preus menors 
donaran beneficis menors a mantenir el preu, o encara negatius. No obstant això, quan 
hi ha poques empreses al mercat cadascuna té cert grau de poder de mercat i, per tant, 
qualsevol augment que fixi en el preu provocarà una caiguda de la demanda que passarà 
als seus competidors. La demanda que enfronta cada empresa té una relació inversa 
amb el preu que fixa. 
 
Hi ha múltiples raons per les quals els mercats no funcionen en forma perfectament 
competitiva. En primer lloc, els béns difícilment són homogenis. Totes les empreses 
busquen diferenciar els seus productes a través de la publicitat, la presentació o les 
estratègies de màrqueting.  
 
En segon lloc, a molts mercats hi ha barreres a l'entrada i, en particular, costos enfonsats 
que descoratgen l'entrada de noves empreses. Els costos enfonsats són molt importants 
a l'hora de considerar l’entrada a un mercat. Exemples d'aquests costos són la 
capacitació de personal, la publicitat, la inversió en la construcció d'una marca o la 
instal·lació d'actius específics —maquinària— per fer una activitat determinada. Com 
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més específics siguin els actius, menys líquids seran en cas que l'emprenedoria fracassi, 
cosa que incrementa els riscos d'entrar al mercat. 
 
En tercer lloc, els consumidors no estan perfectament informats ni sobre les tendes que 
venen els productes, ni sobre els preus que fixen. Aquesta asimetria d'informació 
permet a les tendes cobrar preus superiors a aquells consumidors que tenen un cost de 
cerca més gran, ja sigui perquè tenen menys temps per informar-se o menys utilitat per 
fer-ho. Aquest desconeixement, a més, incrementa els costos d'entrar al mercat ja que 
les empreses han de fer conèixer els consumidors —i, de vegades, fins i tot els comerços 
mateixos— els seus productes. 
 
Un quart element és tecnològic. Les empreses tenen una mida d'escala (escala mínima 
eficient), que defineix el nivell mínim de producció eficient per a l'empresa. Si hi ha 
economies d'escala, aleshores un mercat suportarà un nombre acotat de productors. Si, 
a més, la demanda del producte és relativament fitada, aleshores un mercat no podrà 
suportar un gran nombre d'empreses, llevat que estigui disposat a tolerar altes 
ineficiències productives, en termes de duplicació d'actius fixos. Per tant, la mida del 
mercat posa un límit al nombre d'empreses que hi poden operar. 
 
Tot i que una empresa fixi una variable (preu, qualitat, ubicació geogràfica, publicitat, 
capacitat, etc.) això tindrà impacte sobre els altres oferents, que alhora reaccionaran. A 
diferència dels mercats competitius, on l'única variable de decisió és la quantitat 
produïda i no genera reacció dels altres oferents, en un oligopoli les decisions de les 
empreses estaran vinculades entre si. 
 
L'oligopoli presenta diferències importants respecte a la competència perfecta. Als 
efectes de la regulació, la diferència principal és que en competència perfecta la lliure 
entrada als mercats condueix a un resultat eficient (menors preus, major quantitat, 
menors costos), mentre que en oligopoli la lliure entrada produeix sobre o subingrés al 
mercat (Mankiw i Whinston 1986). 
 
L'excés d'ingrés al mercat es produeix per l'efecte robatori de negoci, en què l'empresa 
entrant observa el benefici que podria obtenir en entrar en el mercat, que està compost 
per beneficis genuïns que es generen al mercat però també per aquells que treu a les 
empreses instal·lades. Com que a la societat només els importa els primers (nous 
beneficis que es generen per l’entrada de l’empresa), ja que els segons (els que s'apropia 
d'empreses instal·lades) constitueixen un tema redistributiu, els incentius a entrar al 
mercat són més forts del que és òptim. Per tant, entren massa empreses al mercat. 
Aquest excés d'ingrés es produeix fonamentalment en mercats on els béns són 
relativament homogenis. 
 
En el cas que els béns siguin diferenciats, l'entrada de noves empreses al mercat genera 
un benefici nou per als consumidors que se suma a la reducció en el preu, i és que 
augmenta la varietat de productes disponibles. En aquest cas, com que els productors 
no internalitzen aquest efecte que produeixen sobre els consumidors, es pot produir 
una entrada menor a l'òptima al mercat. En realitat, els productors tenen incentius a 
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l'entrada producte de l'efecte robatori de negoci, però tot i així l'entrada pot ser 
ineficient. 
 
Per tant, segons el paradigma amb què s'avaluen les regulacions en aquest text —
l'eficiència— existirien raons per regular l'entrada a mercats oligopòlics. Tot i això, 
regular mercats oligopòlics presenta múltiples problemes. El primer és saber quin és el 
nombre òptim d'empreses al mercat, tasca que és molt complexa a causa de les fortes 
asimetries d'informació entre el regulador i les empreses que participen o podrien 
participar al mercat. A més, cal saber si el problema és una entrada excessiva o 
insuficient. 
 
En segon lloc, l'anunci d'una política regulatòria en aquests mercats dispararia accions 
per part dels interessats  per manipular el procés regulatori a favor seu, que fomentaria 
la captura regulatòria. Això és molt factible si es consideren les asimetries d’informació 
assenyalades anteriorment. 
 
En tercer lloc, la lliure entrada és un bon antídot contra la ineficiència productiva. Les 
empreses, si no estan sotmeses a la competència, tendeixen a relaxar-se, disminuir la 
qualitat dels seus productes o reduir la innovació, en tant que no enfronten l'amenaça 
de deixar el mercat. Per això se sol dir que la competència és necessària, ja que necessita 
la innovació constant de les empreses per aconseguir aquesta diferenciació dins del 
mercat. 
 
Per tots aquests problemes, és millor suportar cert grau d'ineficiència a l'entrada 
d'empreses, de crear una oficina per regular-ne el nombre òptim. 
 
És més, pot ser si hi ha competència en preus i el resultat siga com el competitiu, que 
aleshores les empreses, encara que oligopolístic, també necessiten la diferenciació o la 
innovació constant per escapar dels beneficis nuls o del perill d’haver eixir del mercat. 
 

3. Posició dominant en els mercats de productes 
tecnològics. 
 

3.1. Definició de posició dominant de mercat. 
 
Es diu que una empresa té posició de domini en un mercat quan és capaç d’actuar de 
manera independent dels seus competidors, proveïdors, distribuïdors, i fins i tot del 
consumidor final. 
 
També parlem de posició de domini d’una empresa quan compta amb un alt poder de 
mercat de manera que és capaç d’augmentar els preus i reduir el grau d’innovació 
respecte a l’escenari competitiu. 
 
No hi ha una metodologia universalment acceptada per definir si una empresa compta 
o no amb aquesta posició. Per a diversos països i entitats, la variable clau és la 
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participació de mercat. Així, per exemple, l'Organització per a la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmic (OCDE) considera que una empresa compta amb posició de 
domini quan abasteix una part significativa del mercat, i és molt més gran que la dels 
seus rivals. L'OCDE assenyala que una participació de mercat significativa ha de ser com 
a mínim un 40%. 
 
Una empresa amb posició de domini genera preocupació a les autoritats competitives 
ja que pot augmentar les tarifes per sobre el nivell competitiu i afectar negativament els 
consumidors. En aquest sentit, l'empresa dominant s'assembla al monopoli u oligopoli 
pel fet que pot influir en el preu del mercat. 
 

3.2. Definició d’abús de posició dominant 
 
L'abús de posició dominant és l'actuació unilateral d'una o diverses empreses amb 
posició de domini al mercat, que limita de manera indeguda la competència, per la qual 
cosa està prohibida per la “Llei de Defensa de la Competencia” tant a nivell Europeu 
com en el àmbit Espanyol. No està prohibida la posició de domini en si mateixa, sinó les 
conductes abusives que se'n puguin derivar, per a obstaculitzar la competència efectiva 
als mercats afectats. 
 
Per analitzar si un comportament empresarial és constitutiu d'aquesta conducta 
abusiva, cal determinar successivament quin és el mercat afectat “mercat de referència” 
que determina una doble dimensió: mercat de producte/servei (e-commerce, 
transports, begudes, etc.) i mercat geogràfic (mundial, europeu, nacional, regional o 
local). 
 
Ha d'excedir el que és una competència normal o “competition on the merits”. Aquest 
és, potser, l'element més problemàtic, perquè no sempre és fàcil distingir allò que és 
normal (la competència basada en preu, qualitat, originalitat, innovació o altres trets del 
producte/servei), del que és abusiu per no basar-se en els mèrits del producte o servei 
sinó en l’exercici del poder de mercat de l’empresa dominant per guanyar la batalla. 
 
De manera general, han estat qualificades com a conductes d'abús de posició dominant 
el pactar preus anormalment elevats, vendre a preus artificialment baixos per privar de 
clients els competidors que no poden igualar aquests preus, dificultar la competència en 
un mercat determinat (o en un altre mercat relacionat amb ell) forçant els consumidors 
a comprar un producte que està artificialment lligat a un altre més popular i de molta 
demanda, negar-se a treballar amb determinats clients o oferir descomptes especials als 
clients que fan tots o la majoria de les comandes a l’empresa dominant, i condicionar la 
venda d’un producte a la compra d’un altre. 
 
En conclusió, encara que una posició dominant no és necessàriament anticompetitiva, 
si una empresa l’utilitza per eliminar les seves competidores es diu que n'abusa, sent 
susceptible tant de control per les autoritats com de reclamació per particulars afectats 
per conductes concretes. 
 
(Article 102 TFUE i Article 2 llei 15/2007) 
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4.La companyia Apple: Evolució , polítiques i estratègies.  
 
4.1. El mercat de la telefonia mòbil.  
 

4.1.1 Evolució 
 
Anem a centrar-nos en el mercat de la telefonia mòbil, encara que més endavant farem 
alguna xicoteta menció a altres dispositius com a tabletes, ordinadors o altres dispositius 
electrònics.  
 
Començarem la nostra reflexió amb aquest següent gràfic. En el Gràfic 3 observem com 
el número de telèfons intel·ligents venuts al món a usuaris finals des del 2011 fins al 
2019 va mostrar una tendència creixent i amb un pendent bastant acusat, però en el 
2020 va descendir lleugerament, passant de més d'1,5 milions a aproximadament 1,38. 
Després observem que torna e repuntar en 2021 i s'espera que aquesta tendència 
segueix en 2022. En xicotet descens el podem relacionar amb la crisi mundial patida pel 
Covid-19. 
 

Gràfic 3: Smartphones venut a l’usuari final 
 

 
 

Font: Statista2022 
 
Esta evolució tan expansiva es deguda a la transformació del telèfon mòbil en el nou 
ordinador personal. Això va inaugurar noves formes de consum i serveix de catalitzador 
del procés de convergència digital. Però, la gran incògnita del nou mercat és la funció 
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final que els usuaris donen als telèfons intel·ligents en un món on cada objecte està 
connectat i que compta amb un grau creixent d’intel·ligència. 
 
La revolució de la telefonia mòbil era el primer gran esdeveniment tecnològic no liderat 
pels EEUU en el segle XX. Este fet insòlit es degut per una part al virtuós acord de les 
principals operadores europees en 1987 per a l'adopció de l'estàndard únic GSM i per 
una altra, a la voluntat de la indústria japonesa de convertir el telèfon mòbil en un 
dispositiu multifunció.  
 
El GSM europeu es va convertir en poc temps a la norma global de la segona generació 
(2G) de telefonia mòbil, fent possible allò que avui sembla de sentit comú; és dir, que 
els telèfons mòbils es poden moure entre ciutats, països i continents prestant els 
mateixos serveis. Per la seva part, Japó va aprofitar el seu lideratge mundial en 
nanotecnología, de la seva tradicional política industrial bolcada en el I+D i de 
l'existència d'operadors molt capitalitzats, per convertir el telèfon bàsic en el “keitai 
(obertura de Japó a la revolució Smartphoniana) de la vida diària”. 
 
Els dos factors citats configuren l'evolució de la telefonia mòbil fins a convertir-la en la 
tecnologia més divulgada de la historia (ITU, 2014) i relegaren als històrics poderosos 
fabricants i operadors nord-americans a mers espectadors de la segona evolució 
d'Internet. 
 
En aquest moment, els telèfons mòbils, els models més simples, bàsicament realitzaven 
(molt bé) dues funcions, és a dir, les trucades de veu i la missatgeria de text i,  a finals 
del segle passat van anar incorporant funcions d'altres dispositius, com per llavors 
populars PDA o agendes electròniques. Es va seguir l’estratègia de segmentar l'oferta 
amb dispositius d'alta gamma dirigits al client corporatiu i/o al pioner “tecnofílic”, 
mentre es mantenen les vendes massives per al públic general. Aquesta estratègia de la 
indústria, va convertir en referència indiscutible a la canadenca Blackberry. 
 
Però, el model nord-americà de concentració de l’I+D en empreses d'alta tecnologia, 
una diferència de l'europeu de difusió d'aquesta inversió vital en molts sectors, anava a 
provocar en menys d'un decenni un canvi inesperat. A mitjans de la dècada passada, 
aquest mercat colossal va passar a ser liderat per Apple Inc., una històrica del mercat de 
la computació en cerca d'una nova identitat darrere els seus infructífers i ruïnosos 
intents de reinventar el PC en els anys noranta del passat segle. 
 
L'èxit d'Apple amb l'iPhone, no només significava el triomf d'una empresa, sinó sobre 
tot el retorn del lideratge nord-americà i, més concretament, del model Silicon Valley a 
la fase emergent de l'Internet mòbil. 
 
La convergència del model industrial Silicon Valley i de la telefonia mòbil de Banda 
Ampla (3G) va suposar una nova eclosió de petites empreses de base tecnològica 
(startups) fortament innovadores, amb àmplies possibilitats de finançament i que 
objectivament a molt poc temps van reinventar Internet, mitjançant el 
desenvolupament d'aplicacions que es van convertir en una alternativa a la Web com a 
plataforma d'accés. 
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Un moment altament disruptiu va ser el 2008, quan Apple Inc. va presentar el model del 
mercat d'aplicacions (App Store), que es pot considerar com la gran aportació d’aquella 
a la telefonia mòbil. Des d’eixe moment es produeix el declivi de molts fabricants 
d'aparells monofuncionals i el desenvolupament dels de smartphones, convertits en els 
líders de la nova computació portàtil. 
 
En el procés d'evolució tecnològica els usuaris no necessàriament substitueixen un 
dispositiu per un altre  de més qualitat (que realitza millor una funció), sinó per un altre 
que  conjuga la comoditat, la simplicitat d’utilitat i un cost d’adquisició menor.  
 
En aquest període (2008-2014) es produeix un alt grau de concentració mercantil, es 
tracta d’un període d'hegemonia  al mercat smartphone d'Apple i la coreana Samsung. 
Es produeix un  increment del consum del “smartphone” com a dispositiu indispensable 
per al oci, treball u altres tasques importants per als consumidors. Al mateix temps, 
comença una espiral de devaluació que tendeix al cost zero i, en conseqüència, tendeix 
a perforar els mateixos marges de benefici dels actors del sector. L’efecte de la gratuïtat 
en el mercat d’aplicacions obliga a adoptar algun sistema de gratuïtat, que desplacen el 
gruix dels ingressos cap a les plataformes publicitàries i el comerç electrònic dins de la 
pròpia aplicació. 
 
El gràfic 4 mostra l’evolució de les vendes de Smartphones desde 2004 fins al 2022. 
Observem que les vendes de smartphones s’incrementen  any darrere any, multiplicant-
se en mes d’un 100%. Només existeix un canvi de conducta que arriba el any 2019. 
 

Gràfic 4: Vendes de Smartphones en Bilions de $ 
 
 

 
 

Font: Statista 
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Només existeix un canvi de conducta que arriba l’any 2019. Aquest canvi de conducta 
és ocasionat per la crisi patida conseqüència del Covid-19 i que arriba a tots els mercats 
en general. Cap sector s'ha lliurat que les xifres de facturació decaiguin a causa de la crisi 
del coronavirus.  
 
El mercat de mòbils no ha quedat exempt de la tempesta provocada per la COVID-19. 
Basant-nos en un estudi realitzat per Counterpoint (font consultable en 
counterpointresearch.com ), es reflecteix que des del primer trimestre del 2014, en el 
2019 s’ha arribat al nombre de vendes més baix, en un trimestre, amb menys de 360 
bilions de dòlars en tot el món. 
 
Si ens fixem en el mateix període de l'any passat “ 2018 “, el primer trimestre del 2019 
s'ha produït el declivi més ràpid de la història del sector, decreixent un 13%, fet que 
suposa una diferència de 46 bilions menys. 
 
Gràcies als estudis de Counterpoint també podem analitzar les xifres per regions, on 
hem observat que tots els continents han vist descensos en les vendes durant el primer 
trimestre del 2020. No obstant això, en l'Índia i Rússia en són l'excepció, ja que aquests 
països són els únics que han vist créixer el nombre de vendes durant el primer període 
de 2020. A la cara oposada, segons l’estudi hi ha la Xina, el bressol del coronavirus. 
Aquesta regió mostra el declivi més gran en el mercat de mòbils amb un descens del 
26% respecte al mateix període del 2019. 
 

4.1.2. Marques importants del sector de la telefonia mòbil. 
Tendències. 

 
Ja ha passat gairebé mig segle des de que s'inventà el telèfon mòbil, encara que 
aleshores tenia un aspecte molt diferent dels terminals actuals. Però durant tots aquests 
anys, no només ha canviat la seva aparença, també l'ús que en fem. 
 
La veu ha estat substituïda per les dades, convertint el mòbil en un dispositiu 
multifuncional, fet que va disparar la seva popularitat i va impulsar el creixement de la 
indústria del mòbil. 
 
L'abril de 1973, l'enginyer Martín Cooper feia la primera trucada a través d'un prototip 
de telèfon mòbil a un amic de la competència. Però caldria esperar deu anys perquè es 
comercialitzés el primer mòbil. Després d'una inversió de cent milions de dòlars, 
Motorola va llançar el Dyna TAC 8000 X el 1983. Tenia un pes de gairebé 800 grams, una 
mida de 33 centímetres i una bateria que permetia una hora de conversa, encara que 
necessitava més de deu hores de càrrega . El seu preu era de 3995 dòlars. Tot i així, el 
primer any es van vendre 300.000 unitats. 
 
Durant aquest mig segle, el canvi en les tecnologies també ha provocat el relleu de les 
marques líders de la indústria mòbil. Els primers anys, Motorola i Nokia es repartien el 
mercat, amb els seus llançaments i novetats com el Nokia 1100, llançat el 2003, que té 
el rècord de vendes mundials amb 250 milions d'unitats venudes. 
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La revolució va arribar el 2007, com hem comentat, quan Steve Jobs va llançar l'iPhone, 
dispositiu que trencava amb el model de mòbils que s'havien fet fins aleshores. Sorgeix 
el telèfon Intel, que canviarà la manera com concebem i fem servir el telèfon mòbil per 
sempre. A partir d'ací s'inicia la batalla entre iOS i Android, deixant fora de joc les 
marques que havien dominat el mercat fins aleshores. 
 
En el gràfic 5 veiem l’evolució de vendes de línies mòbils des de 1980. 
 

Gràfic 5: Vendes de línies mòbils a nivell mundial 
 

 
 
 
La indústria mòbil ha tingut un creixement exponencial en vendes des de els anys 80. 
N'hi ha prou amb una data per comprendre com s'ha desenvolupat aquesta indústria. 
Des del 2000 s'ha multiplicat per set el nombre de línies mòbils venudes, segons The 
World Bank, passant d'aproximadament 1000 milions a 7000 milions.  
 
En quant a les marques mes importants de smartphones. 
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Gràfic 6: Quota de mercat a nivell mundial de les diferents marques de telefonia. 
 
 

 
 
Font: Statista 
 
La marca fundada a Corea del Sud, Samsung ha estat la més perjudicada amb un declivi 
del 19%, el primer trimestre del 2020, davant del 5% que ha patit el seu competidor 
directe, Apple. 
 
Per contra els experts en intel·ligència artificial, Xiaomi i Realme han estat les úniques 
marques que han aconseguit créixer durant el primer període del 2020. 
 
Si el mercat de smartphones està sobrevivint a la crisi del coronavirus, és gràcies a la 
possibilitat de compra del smartphone amb el contracte d’una línia ja que segons font 
oficial una tercera part del mòbils es ven d’eixa manera. 
 
Amb aquesta dada s'entén com, durant la situació actual, el mercat ha continuat 
avançant, malgrat que ho ha fet de manera molt més lenta, i fins i tot algunes marques 
han aconseguit créixer malgrat la crisi del coronavirus. És per això que el confinament 
totalitari i el derivat tancament de tendes no ha suposat un tancament complet del 
mercat de mòbils. 
 
Les marques a partir d’ara s'han d'esforçar al màxim, utilitzant la seva “Big Data”, per 
motivar el consumidor a canviar el telèfon mòbil malgrat la situació en què ens trobem, 
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encara que és indubtable que el 2020-21 va ser una crisi sense precedents amb una greu 
reculada per a totes les marques del mercat. 
 
Si en aquest punt en centrem en les quatre companyies mes grans en lo que respecta a 
fabricació, producció i venda de telefonia mòbil “Apple, Samsung, Huawei i Xiaomi” 
podrem aprofundir un poc mes en l’anàlisi i evolució del mercat.  
 
Després de la revolució en el mercat de la telefonia mòbil, i l’auge en el consum 
d’aquests aparells electrònics veiem que la concentració de vendes en algunes marques 
havia  de passar en algun moment. Tots els analistes i economistes ho estaven dient des 
de feia temps, per la qual cosa no hauria de sorprendre ningú que Apple i Xiaomi  siguin 
a dia 31 de desembre del 2021 les  companyies telefòniques més gran del món, superant 
a Samsung. 
 
Gràfic 7: Evolució Quota de Mercat de les Grans Companyies de fabricació de 
Smartphones 
 

 
Font: Statista 
 
Podem observar com en el gràfic anterior Samsung liderava les vendes en el mercat de 
telefonia mòbil. El mercat de telefonia mòbil estava gairebé repartit en diferents 
marques. Les quotes fins i tot podem dir que tendeixen a igualar-se en 2017. Però es a 
partir d’aquest any on veiem que les tendències comencen a desigualar-se. El consum i 
la revolució en aquest mercat comença en 2018, on les marques comencen a competir 
per a obtenir la major part d’aquest mercat de smartphones.  Podem dir que aquest 
canvi de conducta per part del consumidors i les noves innovacions i estratègies de les 
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marques de telefonia fan que les companyies es distancien entre elles provocant així 
una nova revolució. 
 
Veiem les pautes de comportament de vendes de telefonia mòbil de l’anterior gràfic en 
2019-2020, i observem ja el creixement d’Apple com a referent mundial. S’observa com 
aquesta marca en 2020 passa de un 11,8% a tenir un 26,8%. 
 

4.1.3. Que succeeix A Espanya? 
 
Els telèfons mòbils són, avui dia, un element imprescindible per a la societat espanyola. 
Tant és així, que actualment hi ha a Espanya més línies de telefonia mòbil que no pas 
habitants. Segons les dades facilitades per la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència (CNMC), a data de desembre de 2021 el nombre de línies de veu de 
telefonia mòbil superava els 59 milions, fet que es tradueix en una taxa de penetració 
del 116 línies per cada 100 habitants. 
 

Gràfic 8: Evolució línies mòbils per càpita 
 

 

 
Font: Statista 
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mercat, es pensava que les telecomunicacions havien aconseguit la seva cima. Com si 
fos un experiment darwinià, el mòbil ha estat sotmès a un procés evolutiu, encara inclús, 
que ha desembocat en un nou i encisador híbrid: l'Smartphone. 
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Per adonar-se del poder de seducció dels telèfons intel·ligents només cal revisar algunes 
xifres. El nombre d'usuaris de smartphones suposa actualment més de la meitat del total 
d'usuaris de telèfons mòbils al món, els quals van adquirir el 2020 més de 1.300 milions 
de terminals. Aquestes comandes van anar a parar, en gran part, a les mans dels 
fabricants de telèfons intel·ligents que millor estan sabent treure profit d'aquest 
fenomen: Samsung, Apple i Huawei. 
 
A Espanya el mercat dels smartphones segueix un desenvolupament semblant al de la 
resta del món. Samsung, Apple i Huawei regnen a les llars equipades amb terminals de 
telefonia mòbil, siguin aquests smartphones o no. Encara que, això sí, els ha sortit un 
dur competidor al mercat tant nacional com internacional, el flamant fabricant xinès 
Xioami, que està veient incrementar la seva quota de mercat ràpidament en detriment 
de Huawei.  
 
Tot això ho podem veure gracies al gràfic següent que mostra les descarregues de Apps 
depenent del sistema operatiu utilitzat, el qual ens fa una referencia directa del 
dispositiu mes utilitzat en el nostre país. 
 
En el 4T Trimestre de 2021 veiem que encara de forma aclaparadora, el sistema utilitzat 
per a fer descarregues de Apps es el Google Play, això es un indicador que ens diu que 
Apple, encara no regna sobre les altres marques, però esta dia a dia guanyant 
consumidors.  La  tendència es que l’App Store de Apple, esta guanyant adeptes en lo 
que portem de 2022. 
 

Gràfic 9: Evolució descarregues d’Apps basades en el S.O. utilitzat 
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Arribats a aquest punt, cal preguntar-se per què es fa servir un smartphone a Espanya. 
Aquest dispositiu està tan present a la vida dels espanyols que ha arribat a convertir-se 
en el mètode de connexió a Internet favorit. Concretament (dades del INE ), més d'un 
22% dels usuaris passa entre dues i quatre hores enganxats a la seva cel·lular,  temps 
durant el qual veuen vídeos en línia, revisen el seu correu electrònic, envien missatges 
o visiten el seu perfil a les xarxes socials. Ara bé, una mica més reticents es mostren 
respecte a les compres en línia, activitat per a la qual segueixen optant per altres opcions 
més convencionals, com l'ordinador de sobretaula. 

 
4.2. Evolució de la companyia Apple  

 
Apple es va fundar el 1976. Al llarg de tot aquest període de temps, la companyia ha 
passat per diferents moments o “eres”. Resumirem la història d'Apple en 5 etapes 
principals, des del seu naixement en un garatge fins a l'actual gegant tecnològic en què 
s'ha convertit. 
 
1976 -1982: La denominarem etapa d'aficionats. Tot comença quan dos amics 
anomenats Steve, Jobs i Wozniak, van decidir crear i vendre una placa de circuit que 
seria anomenat Apple I. Jobs i Wozniak van haver de vendre diverses pertinences per 
poder finançar el seu projecte. L'Apple I va vendre uns 200 unitats a un preu de 666,66 
dòlars, però no va ser un projecte rendible que fes créixer, econòmicament parlant, 
Apple. La inversió de 250.000 dòlars de Mike Markkula va fer possible la creació d'Apple 
II, llançat a mitjan 1979. Aquest sí que va ser un gran èxit per a Apple i va portar a la 
companyia al seu següent capítol. 
 
1982 -1985: Etapa de creixement econòmic. Steve Jobs sabia que necessitava algú 
amb experiència al capdavant i es va fixar en John Sculley, president de Pepsi. Els primers 
anys sota el mandat de Sculley van ser bons per a Apple, encara que Jobs va ser en molts 
casos un problema. La companyia va continuar creixent i el Macintosh va suposar la 
revolució més gran de la indústria. El primer ordinador per al públic general amb una 
interfície gràfica d’usuari. Apple va créixer molt durant aquest període, malgrat tenir 
rivals forts com IBM o Microsoft. 
 
No obstant això, la companyia no va saber trobar la manera de vendre un gran producte 
com el Macintosh, que passat el seu èxit inicial va deixar de ser rendible. John Sculley i 
la junta directiva van prendre una sèrie de decisions que no van agradar, com ajuntar 
diferents equips de treball i o cancel·lar projectes. Això va generar molts problemes amb 
Jobs, que va acabar sent acomiadat de l'empresa que havia fundat el 1985 després d'un 
intent de "cop d'estat" per aconseguir el poder d'Apple. 
 
1985 -1997: Aquesta és la pitjor època per a Apple, una companyia sense rumb, que 
va perdre tot l'avantatge en una dècada i que gairebé la porta a la destrucció. Apple 
venia el Macintosh amb uns altíssims marges de benefici, i això va començar a 
condemnar la companyia quan van aparèixer PC’s clònics que oferien gran part de les 
funcionalitats del Macintosh. A finals dels 80 i principis dels 90, tot semblava anar força 
bé. El 1991, Apple va llançar el Powerbook, un portàtil que va ser un autèntic 
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superventes. Va introduir System 7, una actualització que portava una interfície a tot 
color. 
 
No obstant això, la companyia va començar a llançar massa dispositius al mercat, la gran 
majoria sense cap èxit. Cambres digitals, consoles, PDA’s com el Newton. A més, 
Microsoft va llançar Windows amb una interfície gràfica similar a la del Macintosh, fent 
aquesta tecnologia molt més assequible. Tot això va fer que Sculley fos reemplaçat com 
a CEO, va arribar Michael Spindler, però no va durar molt, passats tres anys va ser 
reemplaçat per Gil Amelio. Es pot dir que Amelio va salvar Apple prenent la millor decisió 
el 1997: va comprar l'empresa que Steve Jobs havia fundat, i el fundador d'Apple va 
tornar a la companyia. 
 
1997 -2010: Etapa de ressorgiment i expansió, en la que Jobs va arribar com a assessor, 
però amb prou feines va trigar uns mesos a convertir-se en CEO interí després de 
l'acomiadament de Gil Amelio. Jobs pren moltes decisions, eliminant la majoria de 
productes que estaven en desenvolupament per centrar-se en tot just un grapat de 
dispositius. El primer va ser l'iMac, llançat el 1998 i dissenyat per Jonathan Ive, va vendre 
800.000 unitats en els primers cinc mesos. Jobs comença a veure el potencial del 
programador i decideix fer nombroses adquisicions de les que neixen programes com 
Final Cut Pro, iMovie, iTunes o iPhoto. Programes que només funcionaven als Mac i que 
donaven un motiu per comprar-los. En aquesta època Apple llança dispositius genials 
com els MacBook Pro, canviant els seus processadors pels d'Intel, l'iPod, que revoluciona 
la indústria musical, i l'iPhone, que fa el mateix al mercat de la telefonia mòbil. Apple 
creix com l’espuma, liderant en molts mercats diferents. 
 
2010 fins l’actualitat: Es pot dir que l'any 2010 Apple comença a convertir-se en el 
gegant tecnològic que és avui dia. La companyia va presentar aquell any l'iPad i l'iPhone 
4, dos dispositius avançats uns quants anys als seus competidors. Aquest avantatge va 
fer que la capitalització borsària d'Apple es disparés. Lamentablement, l'any 2011, Steve 
Jobs moria deixant una Apple al seu millor moment. Tot i això, Apple no pot dir que 
aquesta dècada li hagi anat malament, s'ha convertit en la companyia més valuosa del 
món i segueix llançant dispositius increïbles. 
 
Potser estiguem inaugurant una nova etapa en aquests moments, “l'era dels serveis”. 
Apple ha canviat molt aquests últims anys, inaugurant noves categories de productes i 
creant nous serveis que poden ser el futur de la companyia i el futur del Oligopoli que 
esta formant al voltant dels seus dispositius. 
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4.3. Per que s ́ha tornat en aquesta monstruosa 
empresa de tecnologia?  
 
Què és el que va fer Apple per esdevenir en un dels grans gegants de la tecnologia? En 
aquest apartat analitzem l’estratègia del gegant Apple que la ha portat a convertir-se en 
un referent de moltes empreses tecnològiques i que molts estudien com un model a 
seguir. 
 
Enumerarem una sèrie de factor claus. 
 

a) El client sempre està al centre  de l'estratègia 
 

Per a Apple el client no és només “un  client”, sinó el considera el rei, i per satisfer-lo cal 
estar disposat a fer i modificar tot el necessari. No només hi ha un departament que hi 
pensa, tota l'empresa es compromet a treballar per al client. No intenten vendre al 
consumidor una cosa que no necessita, esbrinen el que el públic vol i els ho donen. Apple 
vol que se’ls consideri com una empresa que aporta solucions. 
 
Apple comprèn que els consumidors de tecnologia s'aclaparen constantment. Això 
també és una realitat en altres nínxols i indústries. 
 
Per aquest motiu intenten reduir la confusió en els seus consumidors simplificant la web 
i el contingut escrit per a vendes. Eliminen qualsevol tipus d'argot o termes d'indústria. 
Al seu lloc, utilitzen paraules directes i simples amb què constantment fan èmfasi en els 
beneficis que els consumidors els emocionarà i necessiten. 
 
Aquest apropament no confon el client amb gaire informació. Com va dir Leonardo da 
Vinci: 
 
“La simplicitat és el més sofisticat.” 
 
Apple ho manté simple, i els seus clients ho adoren. Apple veiem que també aplica 
aquest principi als seus anuncis. Però Apple no s'atura ací. 
 
Ells transmeten la seva filosofia “d'entre més simple, millor” a través de tots els seus 
productes. No fan que els seus clients potencials se sentin aclaparats amb moltes 
possibilitats, paràmetres o opcions.  
 
Posem un exemple,  l’ùltima incormporació de l’Airtag, dispositiu de búsqueda, on veiem 
en les seguents imatges la simplicitat de l’explicació de funcionament i posant enfaci en 
les paraules que vol que el client capte. 
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Imatge 1: Airtag 

 
Font: https://apple.es 
 
Imatge 2: Comprar Airtag 

 
Font: https://apple.es 
 

b) Publicitat 
 
La innovació és fonamental per a les empreses, i cada vegada és una pràctica més 
imprescindible però de què et serveix tenir l'última del mercat si els teus clients no et 
coneixen? Apple va ser la primera empresa que va introduir anuncis a la Super Bowl. 
Aquesta estratègia va provocar que s'esgotés el seu estoc en menys d'un mes, fet que 
demostra que la innovació del gegant Apple no es reflecteix només als seus productes. 
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En aquest punt podem veure altre tipus d’estratègies que ha seguit l’empresa al voltant 
de la publicitat, i ens remuntarem als inicis de la presentació del primer model de iPad 
en el 2010. 
 
Apple ací no va parlar de dimensions o poder de processament. Ells només en els anuncis 
mostraven a gent gaudir dels seus iPads. 
 
Aquests anuncis, com tot el relatiu al màrqueting d'Apple, arribà als seus consumidors 
on realment viuen, no a les butxaques, sinó als seus cors. 
 
Apple mostrava ací que les connexions emocionals eren la clau de l’èxit en el 
màrqueting. És el que fa que certes històries, vídeos i mems es facin virals. 
 

c) Intenten no vendre productes, sinó  somnis 
 
Apple no ven smartphones, tauletes ni reproductors de música. L'estratègia del gegant 
consisteix a vendre un concepte, el qual va nàixer de la mà de Steve Jobs per fer-nos 
complir els nostres somnis amb el famós eslògan de la marca “Think diferent”. 
 
Apple sovint fa vídeos desempaquetant els seus nous productes i els pugen a YouTube.  
 
Aquesta forma de Marketing es diu unboxing. Nomes s’ha de fer una cerca a YouTube i 
es trobaran centenars d'unboxings d'Apple, cadascun de diferents usuaris arreu del 
món. 
 
Apple amb això crea una experiència per al client que va més enllà de la compra per si 
mateix. 
 
L'experiència Apple inclou elements de cada aspecte del procés de compra -la 
comparació entre diferents versions del producte, provar productes en una tenda Apple, 
comprar l'article, rebre'l, desempaquetar-lo i configurar-lo... 
 
Cadascun d’aquests elements no succeeix per casualitat. Van ser construïts amb cura, 
revisats i refinats per atraure cada sentit del consumidor. 
 
Per exemple, l’instal·lació. Una de les coses que els fans d'Apple aprecien dels 
ordinadors Apple és la facilitat amb què pots instal·lar-los. És literalment tan fàcil com 
obrir, connectar, encendre i tot funciona. 
 
Sí, Apple gasta milers d'hores provant, dissenyant i refinant aquests dissenys. Ells fan 
això de manera que el que vingui dins de la caixa, encaixi amb la caixa i la caixa encaixa 
amb el que ve a dins. 
 
També tot això o podem aplicar també a la configuració i disseny de les seves tendes. 
L’experiència de la tenda Apple no és un viatge ràpid per a la majoria de les persones. 
La majoria de les persones que ingressen en una tenda Apple acaben quedant-se, 
provant els seus productes, fent preguntes sobre els “genis” que hi treballen – i molts 
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surten d'ací amb un article nou. Els fan somniar per arribar-hi al seu cor, i que aquest 
somni es transformi en una venda segura. 
 

Imatge 3: Visio general d’una tenda Apple 
 
 

 
 

Font: Google – Imatge de tendes Apple 
 
Com observem en la imatge les tendes són dissenyades acuradament perquè emanin 
aquest “sentiment” adequat quan entres. Llum càlida, colors monocromàtics i la 
distribució de la tenda simpatitzen amb els sentits del comprador, sense ser fred e 
impersonal. Inclusivament les finestres frontals grans que permeten a la gent de fora 
veure que endins tots estan passant-la bé, són intencionals. 
 
El secret de l'ull del disseny d'Apple, comença per fer dibuixar les experiències dels seus 
clients amb la seua marca. 
 
Després, analitzen cada peça d'aquest trencaclosques d'experiències i qualifiquen com 
calça de bé amb la seua marca en general. 
 
Pensen en formes en què poden fer que cada punt de contacte amb els clients sigui més 
net, clar i simple. Fan que cada part del viatge siguin consistents amb la seva aparença, 
sentiment, elements visuals de branding i la personalitat de la seva marca. 
 
Després pensen en portar-ho un pas més enllà. 
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d) No entra en guerres de preus 
 
Ens preguntem moltes voltes quantes vegades ens hem quedat amb la boca oberta en 
assabentar-nos del preu del nou model d'iPhone? No obstant això l'empresa mai ha 
intentat competir en preu, defensa la seva proposta de valor amb ungles i dents, i 
transmet al client que si volen obtenir aquest valor han de pagar el preu. 
 
Farem molt èmfasi en la proposta de valor únic. Molts emprenedors creuen que han de 
competir per preus. Això està molt lluny de l’estratègia de Apple.  
 
Competir en preus pot fer malbé un negoci i es un dels punts que Apple te molt clar, no 
entrar en guerres de preus. 
 
Rebaixar els preus i la competència en el preu condueix a una “cursa en picat”. Per 
exemple, si veiem i analitzarem la borsa de treball per a dissenyadors, observaríem 
diverses coses estranyes. Per a alguns llocs, la tarifa per un lloc  de bloc és de 10.00 € o 
menys! 
 
Això sona com una genial idea, però en realitat és molt curta de mires. La frase “Obtens 
el que estàs pagant” no pot ser més certa quan es tracta de les empreses i negocis que 
cauen en aquest tipus de trampa. 
 
El teu lloc de 10.00 € probablement serà escrit de forma molt pobre, sense una 
investigació per recolzar opinions. I aquest lloc pot ser simplement regurgitat del lloc 
d'algú més – o fins i tot copiat paraula per paraula. 
 
Ni tan sols Copyscape et pot protegir del teu contingut brossa. 
 
Això perquè no hi ha freelance que pugui sobreviure rebent 10.00 € per peça, tret que 
puguin crear cada peça a granel. 
 
En comptes d'això,  Apple sabia que agafant l’altre camí triomfaria. Apple s'enfoca a la 
seva PVU (Proposta de valor única), la qual és la cara que si funciona amb prou feines es 
treu de la caixa amb un packaging diminut. 
 
Apple mai ha competit en preu. De fet, segurament pagaràs més -de vegades molt més- 
per un producte Apple que per una versió del mateix producte d'un altre competidor. 
 
Com per exemple, si comparem dos ordinadors a la pàgina de Best Buy, diguem que són 
dos ordinadors portàtils, tots dos amb processadors core i7 i una pantalla de 13.3”. La 
versió PC, un Dell Inspiron, costa al voltant de 750€. D'altra banda, el Macbook Pro 
d'Apple costa més de 1.600 €. 
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Imatge 4: Comparativa Ordinador característiques semblants. 
 
 

 
 
Font: Xataka 
 
 
O, per exemple, amb dos ordinadors d'escriptori. L'HP Pavilion all-in-one amb pantalla 
tàctil de 27” costa menys de 1.000 €. El seu equivalent a la marca Apple, l'iMac de 27”, 
et costa gairebé 1.800 €. 
 
Com és que Apple manté els seus seguidors amb preus més alts que els dels seus 
competidors? 
 
Perquè Apple no veu els PC’s com els seus competidors. Quan alguns s'enfoquen només 
en una característica especial, Apple s'enfoca al producte sencer i de debò es nota. 
 
De fet, Apple genera rutinàriament els preus més alts amb característiques i 
especificacions d'alta gamma. 
 
També podem veure a Apple oferint una varietat d'opcions per als productes i serveis, 
així com diferents preus. Per exemple, la línia de portàtils Mackbook d’Apple ofereix 
pantalles més llargues i altres característiques millorades, per un major preu. 
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Imatge 5: Comparativa MacBook amb diferents característiques. 
 

 
Font: https://apple.es 

 
e) Imatge 

 
Apple ha sabut crear una imatge definida i reconeguda a tot el món. No només per 
elements corporatius com el seu logotip, els seus productes són fàcilment reconeguts 
pel seu disseny diferenciador. 
 
Tenen un gran equip de dissenyadors que estan encarregats del disseny de qualsevol 
dispositiu, sempre mantenen les mateixes línies, no aposten per canvis radicals, per a 
que tots els productes puguen ser reconeguts fàcilment.  
 

Imatge 6: Evolució disseny del iPad. 

 
Font: https://ipadizate.es 
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Imatge 7: Evolució disseny iPad Air 
 
 

 
Font: https://p2plendingexpert.com/todas-las-ipads-k.html 

 
 

f) Fer allò que estima 
 
Aquestes son les pròpies paraules de Steve Jobs i ho tenia molt clar: les persones amb 
passió poden canviar el món per millor. Aquesta és la filosofia d'Apple, una empresa on 
la passió ho és tot. Tant és així, que en una ocasió Steve Jobs va recomanar a un grup 
d'emprenedors que es busquessin una feina com a ajudants de cambrer fins que 
descobrissin què era el que realment els apassionava. 
 

g) Aprendre  de la competència i enfortir-te amb lo que eres bo 
 
Moltes empreses se centren massa en si mateixes i s'obliden del tot de la seva 
competència. Moltes es fixen només en allò que fan malament per millorar-lo i s'obliden 
del tot de les seves bones pràctiques. No obstant això, ser prou humils per reconèixer 
que la competència fa una bona feina i aprendre'n estalvia temps i diners, i és una bona 
pràctica de la qual qualsevol empresa i emprenedor ha de prendre exemple. 
 
Però podem dir que l’èxit d’Apple no es basa només en generar molts diners, o vendre 
molts productes. Quantes marques han modificat el joc a les seves indústries de la 
manera com Apple ho ha fet? I Apple a més ho ha fet això diverses vegades, malgrat les 
fortes crítiques dels seus detractors. L'iPod, l'iPhone, l'iPad… tots aquests productes van 
revolucionar els entorns de mercat respectivament. 
 
Apple crea fans incondicionals que fan cues durant hores i hores, només per ser els 
primers a poder tenir contacte amb qualsevol producte nou al minut que és llançat. 
Apple fa el que fa tan bé que hi ha llocs web dedicats exclusivament als productes 
d’Apple i el seu màrqueting. Inclusivament, publicacions periodístiques d'alt nivell com 
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la de “The Atlantic” escriuen sense parar sobre l'empresa, fent una anàlisi minuciosa del 
que fan i com ho fan. 
 
Apple va més enllà de ser una marca d'ordinadors, ells creen productes que els seus 
fidels consumidors creuen que fan que la vida sigui millor, més fàcil, més divertida i més 
“cool”. 
 
A través dels anys, Apple ha construït una de les més fortes bases de seguidors per a 
qualsevol marca, a qualsevol lloc del món. 
 
Els fanboys (i fangirls) que acampen en els llançaments de nous productes, poden 
representar un petit percentatge del total de consumidors d'Apple, però aquest tipus de 
fanatisme i entusiasme són estranys. 
 
Apple ha creat una personalitat i una cultura de marca que és cool, divertida i amigable 
el contrari d'algun dels seus competidors. Apple fa que els clients vulguin pertànyer a 
aquesta comunitat. 
 
Recordem la campanya d'anuncis d'Apple “Piensa Diferente” que començava amb una 
narració que deia, “Pels bojos. Els inadaptats. Els rebels. Els problemàtics”. Això feia 
pensar que algú en la seva vida es puguera sentir identificat. 
 
Apple va capitalitzar intel·ligentment la universalitat d'aquesta percepció pròpia, cosa 
que fa que els seus clients creguin que la marca els entén i és com ells. 
 
 

4.4. Polítiques internes d’Apple 
 
Anem a desenvolupar un poquet més un dels punts que creem que és important i que 
ha dut a Apple a arribar al lloc que es troba actualment. En aquest punt anem a 
considerar dues tipus de polítiques internes que te la empresa primer front als seus 
empleats, segon, cap als seus clients. 
 
Considerem un punt fort a analitzar ja que aquestes polítiques són les bases sobre les 
que s’asseu l’empresa i les que conformen el conglomerat Apple i fan rígida la seva 
estructura com al gegant que avui coneixem, també ací parlem de confidencialitat de la 
marca, tots els punts que anem a resumir, envolten aquest terme. 
 

4.4.1. Polítiques internes per als treballadors 
 

El primer punt que tractarem és el que respecta als empleats. La política interna d’Apple 
és molt rígida conforme enumerarem breument, i tenen la seva explicació com 
l’estructura jerarquitzada que és.  
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Xicotet resum de les més destacades e importants pautes de comportament, publicades 
per 9TO5Mac: 
 

- Els empleats d'Apple poden tenir els seus webs personals, però no poden parlar 
absolutament de res que tingui a veure amb Apple. 

  
- Els empleats d'Apple no poden comentar res a llocs que tinguin relació o parlen 

d'Apple. 
 

- Tots els empleats tenen una adreça @apple.com per a assumptes professionals 
i una altra @me.com (prèvia a iCloud) per a temes personals. 

 
- No poden entrar al joc especulatiu dels rumors (per molt forts que siguin). 

 
- Apple té una estratègia de negoci basada en HRCCC: Honestedat, respecte, 

confidencialitat, comunitat i compliment. 
 

- Aquesta política de conducta de negocis i principis d’Apple és aplicable igual als 
seus empleats, contractistes independents, consultors i qualsevol altre que faci 
negocis amb Apple. 

  
- Poden participar a Blocs, xarxes socials online i qualsevol altra publicació online, 

el que fagen en el seu temps lliure és la seva vida privada, però sense comentar 
absolutament res d'Apple.  

 
- Deuen respectar la privadesa dels seus companys, no es pot publicar res sobre 

Apple sense el seu consentiment. 
 

- És prioritari que respecten la privadesa dels seus clients. No es pot utilitzar ni 
comentar informació dels seus clients amb qualsevol propòsit. Això inclou el 
contacte amb els clients per raons socials o demanar negocis fora. 

 
- Només les persones designades oficialment per Apple tenen l’autoritat per 

parlar en nom de l’empresa. Si s’identifica com un empleat d’Apple, però, les 
persones poden confondre les seves opinions amb les de l’empresa. Deuen 
deixar ben clar aquest punt a l'hora d'opinar a qualsevol lloc. 

 
- Deuen protegir la informació confidencial d’Apple. Els empleats d’Apple tenen 

l’obligació de protegir la informació secreta confidencial, de propietat i el comerç 
de l’empresa. Aquesta obligació es presenta a diversos llocs incloent l'Acord de 
Propietat Intel·lectual que van signar en el contracte de la Política d'Informació 
Confidencial d'Apple. 

 
- Deuen respectar el copyright. Per a la protecció d’Apple, així com el seu compte, 

és molt important que compleixin amb totes les lleis que regeixen l’ús de drets 
d’autor i ús de material amb copyright propietat de tercers.  
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- Deuen recordar que poden haver conseqüències per al que publica, si estan a 

punt de publicar alguna cosa i els preocupa estar seguint o no aquestes directrius 
o qualsevol política d’Apple, deuen parlar amb el seu cap o personal de recursos 
humans abans de publicar. 

 
4.4.2. Polítiques internes enfocades cap als clients 

  
 
Ara tractarem el segon punt fort que són les polítiques internes d’Apple cap als seus 
clients, per a poder donar-los la major satisfacció. 
 
En aquest punt mostrarem alguns dels elements bàsics que Apple utilitza per a fidelitzar 
als seus clients i consumidors. 
 

1- Seleccionen els empleats correctes: 
 
Apple entrena al seu Staff de manera curosa abans que arribin a qualsevol tenda i 
interactuïn amb els clients. 
 
El factor determinant més important per ser contractat és què tan fidel i predicador de 
la marca és la persona i com encaixen a l'equip. 
 
Jay Elliot, ( 8 de març de 2011 ) autor de dos dels llibres sobre Apple, ho descriu d'una 
manera excel·lent. “Has de ser totalment aferrat a la cultura (d'Apple). Has d'estimar el 
producte i què és. Els encanta el producte”. 
 
Però què tan difícil és aconseguir una feina en una tenda d'Apple? L'exvicepresident 
sènior de vendes Ron Johnson va esmentar que és més difícil ser contractat a Apple que 
ser acceptat a Stanford. També tenen una de les taxes més baixes de desocupació 
segons les persones internes. 
 

2- Venen d'una manera A.P.P.L.E 
 
Quan Gizmodo ( pàgina web que parla sobre les noticies relacionades sobre Apple) va 
filtrar el Genius Training Student Workbook d'Apple fa dos anys, es va revelar molt sobre 
el camí que l'empresa pren per entrenar i produir el seu personal per oferir un servei de 
qualitat per a qualsevol que visiti una tenda d'Apple i el que un com client ha d’esperar. 
 
No només comprèn una llista de fer i no fer, va directe als detalls de cada paraula que 
no tenen permès fer servir i com identificar i prendre avantatge de les seves emocions. 
 
De fet, tot allò que els interessats esperen al moment d'ingressar i fins al moment de 
sortir ha estat pensat i pertany a un guió. Aleshores, què fa A.P.P.L.E. i què representa 
el moment de capacitar el personal de vendes? En realitat significa: 
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A – Apropar-se als clients de manera càlida i amb una benvinguda personalitzada. 
P – Paciència per entendre el que el client necessita. 
P – Presentar una solució que el client pugui endur-se a casa. 
L – Escoltar (Listen, en anglès) i resoldre qualsevol inconvenient. 
E – Acabar (End, en anglès) amb una càlida invitació a tornar a la tenda. 
 
Aquest seria un exemple de conversació d’un empleat Apple front a un client. 
 
Tu: Decideixes fer un recorregut a alguna de les meravelloses tendes d'Apple. 
 
Staff d'Apple: Hey, com et va? (càlidament i amb un somriure que captivaria a qualsevol) 
(A) 
 
Tu: Bé, estic pensant a comprar una iPad. No estic segur quina és la correcta per a mi. 
 
Staff d'Apple: Ja veig, què planeges fer amb una iPad? (P) 
 
Tu: Per entreteniment, com veure Netflix, llegir, estar a Facebook. 
 
Staff d'Apple: Bé, crec que realment et seria útil un iPad de 64Gb, En quin color la 
prefereix i de quina mida? 
 
Tu: Bé, voldria ser capaç de guardar-ho a la meva motxilla i no sentir que pesa. Així que 
crec que serà una iPad Mini, potser en blanc, però no vull que s'embruti, no n'estic segur. 
 
Staff d'Apple: Entenc completament. Actualment tinc disponible una iPad Mini color 
negre i és súper lleugera, i pots llegir al metro rumb a la feina. També és molt més fàcil 
llegir-hi. 
 
Tu: Ok, llavors crec que triaré l'iPad mini color negre de 64Gb. 
 
Apple Staff: Bé, només hi aniré a magatzem i li la lliuraré per a la seva compra. (E) 
 
Aquest punt reflecteix com deu comportar-se el personal de l’empresa front als seus 
consumidors o futurs consumidors. Apple marca una clara línia d’acció que  el teu staff 
ha de seguir per a poder donar-li seguiment a cadascun dels múltiples clients, creant una 
experiència consistent i de marca. 
 

3- Les tres F sobre l'empatia 
 
Qualsevol que treballi o puga donar el testimoni  en vendes podrà donar a conèixer que 
no tots els clients són iguals. Alguns són més fàcils de servir, mentre que altres no ho 
són tant. 
 
Així que, com  fa Apple per a poder donar esta experiència al denominats clients 
“difícils”. 
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Apple treballa molt sobre “l’empatia” cap als clients. 
 
Amb això no volem fer referencia a la “simpatia”, que és l'habilitat de sentir ferida per 
algú, però anima, exigeix que el seu personal es posi a les sabates del client i convidi a 
ser empàtics cap a ells. 
 
Així que cada vegada que un client entra molest per alguna fallada a la pantalla del 
telèfon, decebut perquè els aparells són massa cars o frustrat per l'última actualització 
del sistema operatiu va esborrar les fotos del dispositiu, el personal d'Apple ha de fer 
servir les “Tres F”, que són: 
 
Feel (Sentir) 
Felt (Empatia, sentit) 
Found (Trobar) 
 
A continuació un exemple de les tres F en: 
 
Client: Aquesta Mac és molt cara. 

 
Staff d'Apple: Puc veure com se sent en aquest moment, considero que el preu és una 
mica elevat, però vaig trobar que és el valor real perquè l'equip té capacitats 
inavaluables. 
 
Aquest mètode no només desarma els clients i els fa considerar fer la compra, també els 
crea curiositat en com aquesta persona sent que el preu també és massa alt, però que 
va descobrir que val la pena. 
 
 

4- Enfocats a crear valor, no vendes 
 
Per acabar, una de les idees principals de les tendes d’Apple és la idea d'enriquir i crear 
valor per als clients, no només a vendre coses. 
 
Segons paraules textual de Ron Johnson, tretes del Finantial Times, exvicepresident 
sènior de venda al públic, diu “les vendes al minorista no estan trencades, les tendes sí” 
i posa èmfasi en com Apple es destaca entre la multitud. “Una tenda ha de ser molt més 
que un lloc per adquirir productes. Ha d’ajudar la gent a enriquir la seva vida. No nomes 
pot parar-se a satisfer una necessitat específica de producte i no crear nous tipus de 
valor per al consumidor. Qualsevol lloc web pot fer-ho.” 
 
Els empleats de la tenda d'Apple no estan a comissió i no tracten de vendre. Ells tenen 
una tasca: ajudar a trobar un producte adequat per a cada persona; encara que no és 
un producte d’Apple. Totes aquestes coses creen valor més enllà de la transacció”. 
 
Fer la transacció pot ser un procés llarg i perllongat de grans minoristes, però com un 
minorista petit o una tenda, pot fer que el canvi es doni gairebé a l'instant. 
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4.5 Apple, ús de la seva posició dominant en el 
mercat  
 
Les Comissions tant l’Europea (CE) com la dels EEUU ha acusat diverses vegades a la 
companyia nord-americana Apple per infringir regles i utilitzar la seva posició dominant 
per a reescriure-les i  garantir-se així un major benefici propi. 
 
Aquestes acusacions i sentencies podem dir que comencen a sortir a conseqüència de 
la gran expansió obtinguda per l’empresa en el últims anys, i la participació tan alta que 
estava adquirint en la quota de mercat. 
 
1- Les primeres acusacions venen de la mà del que respecta al mercat musical i la 
descarrega de musica streaming. Brussel·les acusa al gegant digital d’utilitzar la posició 
dominant que te en el mercat digital acabant en un abús de posició dominant gràcies a 
les distorsions en el mercat musical i en imposar quotes abusives als serveis de 
streaming musicals que s'ofereixen a través de l'App Store, fet que suposa un avantatge 
competitiu per a la seva pròpia eina, Apple Music. 
 
Brussel·les va obrir una investigació el juny de 2020, precisament després d'acusar 
Spotify a Apple de prioritzar Apple Music respecte als seus rivals. La Comissió apunta al 
funcionament de l'App Store, ja que considera que altera la competència en els serveis 
de streaming musical imposant una taxa Apple. El gegant digital cobra altes comissions 
de venda, fins a un 30%. 
 
Spotify va optar el 2016 per deixar d'oferir el servei premium a través de l'Apple Store 
per estalviar-se el 30% extra. 
 
Brussel·les considera, per tant, que aquestes pràctiques afecten la varietat d'opcions per 
a l'usuari, però també el preu. Els usuaris dels dispositius d'Apple no només paguen 
preus molt més alts per alguns serveis de streaming de música sinó que no poden accedir 
a certes subscripcions directament a l'aplicació, com és el cas de Spotify. 
 
La denúncia acabà en una sanció multimilionària, un 10% de la facturació d'Apple. 
 
2- En març del 2021, La Comissió Europea també analitzà l'abús de posició dominant en 
l'àmbit dels e-books i els audiollibres, molt similar al que se li imputà en el cas dels 
serveis de streaming musical, ja que els usuaris d'iPhone i iPad només poden descarregar 
aplicacions a través de l'App Store. 
 
3- Juny del 2021 la Comissió va llançar una investigació sobre Apple Pay en considerar 
l'executiu comunitari que les condicions d'ús de l'aplicació també podrien afectar la 
lliure competència, reduir les opcions per al consumidor i afectar negativament la 
innovació al sector dels pagaments digitals. 
 
Apple en aquest cas es acusada de competència deslleial i abús de posició dominant, per 
limitar l'accés al xip NFC de l'iPhone a desenvolupadors d'Apps de tercers, com ara 
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PayPal. Això fa que, per exemple, aquest banc en línia no pugui programar la seva App 
per utilitzar el xip i que els usuaris paguin a qualsevol establiment amb el seu saldo de 
PayPal. 
 
Això suposa un avantatge competitiu per a Apple en el mercat dels pagaments en línia, 
perquè només Apple pot habilitar una experiència de pagament amb l'iPhone als socis 
que arriben a un acord amb ells i poden així afegir les seves targetes de prepagament, 
dèbit o crèdit a Apple Pay. 
 
4- Juliol del 2021 Brussel·les reclama el pagament de 13.000 milions d'euros en impostos 
no pagats a Irlanda, La Comissió considerava que suposava un avantatge fiscal il·legal 
d'Apple respecte als competidors. El Tribunal de Justícia de la UE al final va donar la raó 
al gegant digital. 
 
5-  Sentencia d’Apple en Brasil on també haurà de pagar més de 1.000 dòlars a cada un 
dels consumidors per no incloure carregador de l'iPhone, utilitzant la seva posició 
dominant per a pendrer decisions unilaterals. 
 
El jutge Vanderlei Caires Pinheiro va determinar que la venda com dos productes 
separats, el telèfon i l'adaptador de corrent, és una estratègia comercial il·legal i d’abús 
de posició dominant en el sector de smartphones. Es considera que obliga els 
consumidors a adquirir dos productes diferents, perquè un pugui funcionar (en aquest 
cas, el telèfon). 
 
El Codi de Protecció del Consumidor al Brasil va servir com a suport per al jutge, per 
concloure que aquest tipus de venda són pràctiques comercials abusives i fins i tot 
il·legals. 
 
Apple va argumentar que cada iPhone inclou un cable USB-C a Lighting (el port de tots 
els iPhone), de manera que es poden utilitzar adaptadors d'altres marques per carregar 
el telèfon. 
 
Tot i això, aquesta defensa va ser rebutjada pel jutge, ja que assegura que el cable no 
funciona amb altres adaptadors de corrent, excepte l'oficial d'Apple. 
 
Des de finals del 2020, Apple havia anunciat que deixaria d'incloure l'adaptador als 
iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro i 12 Pro Max. El canvi va venir perquè l'empresa de Cupertino 
va dir que per raons ambientals, ja no estaria inclòs als telèfons nous. 
 
En treure l'adaptador de l'iPhone 12 s'haurien estalviat 2 milions de tones mètriques 
d'emissions de carboni a l'any, cosa que seria el 10% de l'empremta anual de carboni de 
l'empresa. 
 
Però al Gener de 2021, el mateix país va multar Apple amb 2 milions de dòlars per 
aquesta acció. El govern va argumentar que l'empresa no va poder mostrar el benefici 
ambiental, ja que de totes maneres encara fabriquen l'adaptador i el venen per separat. 
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6-   Madrid, 1 de juliol de 2021.- La CNMC ha incoat un expedient sancionador contra les 
empreses: Amazon i Apple Distribution International Ltd.; Apple Retail Spain, S.L.; i Apple 
Marketing Iberia, S.A. (referides conjuntament com “Apple”), per possibles pràctiques 
anticompetitives als sectors de la venda per Internet de productes electrònics i de la 
prestació de serveis de comercialització a tercers venedors minoristes a través de 
plataformes en línia (Marketplace).” 
 
Veiem que La CNMC inicia un expedient sancionador contra Apple per possibles 
pràctiques restrictives de la competència 
 
• Ambdós grups podrien haver acordat restriccions comercials a la pàgina web d’Amazon 
 
• Afectarien la venda detallista de productes d'Apple per part de terceres empreses i la 
publicitat de productes competidors d’Apple. 
 
• Les conductes podrien reduir la competència al mercat de venda minorista per Internet 
de productes electrònics. 
 
• A més, podrien enfortir la posició d'Amazon al sector de la prestació de serveis de 
comercialització a tercers venedors minoristes a través de plataformes en línia 
(Marketplace). 
 
 
7-   En Itàlia, la AGCM multà Amazon i Apple per restringir la venda de terceres empreses 
amb més de 200 milions. La sanció s'ha centrat en l'acord que van signar Amazon i Apple 
el 2018 pel qual Amazon acceptava les condicions d'Apple de prohibir que terceres 
empreses venguessin a la web els productes d'Apple i els de la marca Beats. 
 
L'Autoritat Garant de la Competència i els Mercats d'Itàlia (AGCM) ha sancionat amb 
203,2 milions d'euros les tecnològiques Apple i Amazon per haver acordat la restricció 
de la venda de productes per part de terceres empreses, segons va informar en un 
comunicat. 
 
En concret, l’autoritat reguladora ha sancionat amb 68,7 milions d’euros Amazon, 
mentre que Apple haurà d’abonar una multa de 134,5 milions d’euros. Així mateix, ha 
ordenat les dues multinacionals a desistir en aquestes pràctiques. 
 
L'AGCM ha conclòs que l'acord tenia per intenció restringir de manera quantitativa un 
nombre determinat de venedors, de manera que només Amazon i altres empreses 
seleccionades poguessin operar a la web del gegant del comerç electrònic. 
 
L'impacte d'aquesta mesura va ser elevat, segons l'Autoritat, perquè el 70% de les 
compres de productes electrònics a Itàlia es fan a Amazon. 
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8-    24 desembre 2021. L'App Store d'Apple infringeix les lleis de competència, segons 
organisme de control neerlandès. 
 
La investigació neerlandesa sobre si les pràctiques d'Apple equivalien a un abús de 
posició dominant al mercat es va iniciar el 2019, però posteriorment es va reduir el seu 
abast per centrar-se principalment en les aplicacions del mercat de les cites, inclòs el 
propietari de Tinder, Match Group Inc. 
 
Reuters va informar a l'octubre del mateix any que l'Autoritat de Consumidors i Mercats 
(ACM) dels Països Baixos havia considerat que les pràctiques d'Apple eren 
anticompetitives i havia ordenat canvis, però la decisió no es va publicar. 
 
La decisió del regulador, publicada 31 de desembre de 2021, digué que Apple havia 
violat les lleis de competència i va  ordenar a Apple que ajustés les condicions 
inadmissibles de la seva App Store que s'aplicaven als proveïdors d'aplicacions de cites. 
 
La decisió ordenà a Apple que permetria als proveïdors d'aplicacions de cites utilitzar 
sistemes de pagament alternatius. L’empresa s’enfrontà a una multa de 50 milions 
d’euros (56,6 milions de dòlars) al no complir les exigències. 
 
8-    14 d’agost de 2020. Epic Games demandà a Apple front a les comissions 
antimonopoli dels diversos països per infringir les lleis i ocasionar la pèrdua milionària 
de beneficis d’Epic Games. 
 
El ferotge judici entre Apple i Epic Games va acabar al maig de 2021 sense un guanyador 
declarat. Tres mesos després, la Justícia nord-americana ha dictat sentència sobre 
aquesta batalla després de la decisió de fer fora Fortnite de la seva App Store i per les 
comissió del 30%. 
 
La resolució del judici entre Apple i Epic Games resolgué que la companyia de jocs no va 
complir les regles de l'App Store, però dóna la raó a aquesta empresa pel que fa a la 
manera de treballar d'Apple. 
 
El Tribunal estableix que "no pot concloure en última instància que Apple és un 
monopolista segons les lleis antimonopoli federals o estatals", però sí que queda 
demostrat que "està participant en una conducta anticompetitiva segons les lleis de 
competència de Califòrnia". 
 

5.- Servicis de reparació de productes tecnològics. 
 

5.1 Mercat de servicis de reparació de productes 
tecnològics 
 
Actualment cada vegada són més les persones que en lloc de canviar de mòbil cada poc 
temps quan els sorgeix qualsevol problema amb aquest prefereixen aguantar el telèfon 
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el major temps que puguin amb el que recurrixen a la reparació. Això és així perquè cada 
cop els preus dels telèfons mòbils són més alts. Volem investigar aquestes tendències i 
en aquest apartat indagarem en totes les claus sobre l'auge de les empreses de 
reparació de mòbils. Després parlarem del cas concret d’Apple, molt especialment a la 
restricció que tenen els usuaris a poder triar el servici tècnic, així com també de l’altra 
banda com són els servicis tècnics de terceres a accedir a repostos per a procedir a la 
reparació dels dispositius. 
 
En l'actualitat gairebé el setanta per cent dels usuaris que utilitzen telèfons mòbils (que 
són gairebé la totalitat de la població) trien reparar els seus terminals abans que 
comprar nous telèfons ja que avui dia aquests dispositius tenen una bona qualitat i solen 
comptar amb preus molt elevats. Per tot això cada vegada més la gent selecciona 
dispositius de gamma alta i les empreses de reparació de mòbils han començat a 
proliferar i esdevenir un negoci fructífer arreu del món. 
 
En  el cas d'Espanya sens dubte tant la facilitat com la rapidesa són punts clau per 
seleccionar aquest tipus de serveis i en capitals com Barcelona, València o Madrid a 
hores d'ara és senzill reparar un dispositiu mòbil amb garanties amb el que sens dubte 
per a la gran majoria de persones aquesta alternativa és molt més pràctica i realista que 
decidir-se a canviar de telèfon mòbil cada any. 
 
A més a més d'avui no només es pot trobar grans empreses en aquests llocs sinó que 
també és possible aconseguir sol·licitar un servei a domicili perquè et reparin un mòbil 
amb el que això és molt positiu per a les persones que veuen el seu terminal com a propi 
i es decideixen a donar-li una altra oportunitat i arreglar-ho quan abans l'haguessin 
substituït ràpidament per un altre telèfon intel·ligent en poc temps. 
 
En aquest punt és important ressenyar que en els inicis d'aquest tipus d'empreses de 
reparació de mòbils aquestes únicament podien trobar-se a ciutats grans com les 
capitals abans esmentades però actualment es poden trobar tendes de reparació de 
mòbils a qualsevol punt d'Espanya. 
 
Els professionals en telefonia mòbil per la seva banda enuncien que els terminals mòbils 
en la majoria de casos (gairebé un vuitanta per cent) tindran avaries que no es poden  
reparar en servicis tècnics oficials però que, amb el increment i diversitat de tècnics 
tercers, s’està fent que cada vegada aquest servicis tècnics tercers puguen fer 
reparacions que els servicis tècnics oficials desestimen, i estarem parlant de un 80% de 
elles.*Estudi realitzat per experiència pròpia en serveis de reparació 

 
A més, els costos mitjans de les reparacions dels mòbils estan entre els quaranta i els 
180 euros mentre adquirir un bon terminal de gamma alta no baixaria de 300 euros amb 
la qual cosa sens dubte aquesta és una gran alternativa per a totes aquelles persones 
que volen disposar d’un dispositiu de bona qualitat durant molt de temps. 
 
Quant a quines avaries són les més comunes, cal ressenyar que sens dubte a la majoria 
d'empreses de reparació de mòbils es fan reparacions relacionades sobretot amb el 
trencament de la pantalla i problemes per l’aigua, sobre tot en l’estiu.  
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5.2 El dret a reparar 
 
*Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2021, sobre el nuevo Plan de acción 
para la economía circular (2020/2077(INI)) 
 
A Principis del 2021 la Unió Europea va donar llum verda al seu «dret a reparar» amb 
què obliga els fabricants a facilitar les reparacions de dispositius i electrodomèstics 
durant 10 anys. Una mesura que a França han portat més lluny amb l'Índex de 
reparabilitat que avalua la facilitat de reparació d'un producte electrònic. A Espanya 
sembla que l’Executiu està pensant a implantar el seu propi Índex. Nosaltres en aquest 
xicotet estudi volem plantejar  si són iniciatives eficaces o simplement es convertiran en 
paper mullat i no aprofitaran per al que realment es volen.  
 
Totes aquestes normatives tenen un objectiu comú: potenciar les reparacions 
tecnològiques per evitar l'obsolescència programada i incentivar l'economia circular per 
fomentar el reciclatge de productes electrònics i la reducció d'escombraries TI. Fins i tots 
volen que siguen molt lloables, especialment, per a la cura del medi ambient que tant 
perjudica la major part dels materials utilitzats en dispositius tecnològics. 
 
Motivar les reparacions tecnològiques podem deduir que és una mesura clarament 
beneficiosa per al canal de distribució. Aquest tipus de serveis reporten uns ingressos 
molt importants, sobretot a l'entorn de les petites i mitjanes empreses dedicades a la 
tecnologia. De fet, a la calor dels dispositius mòbils han sorgit punts de venda que fan 
petits recanvis de bateries o pantalles alhora que es nodreixen de la venda d'accessoris 
així com altres especialitzats directament en la venda recondicionada. 
 
Tot i això, el rèdit que li poden treure les petites empreses xoca amb la indústria 
tecnològica. Concretament, amb els interessos de vendre i vendre dels fabricants, d'una 
banda, i amb la societat de consum i acomodament creada, de l'altra. 
 
I és que tal com s’adverteix des de la Comissió Europea són molts els factors a tenir en 
compte perquè les reparacions tecnològiques es donin. Des de la facilitat per trobar 
peces de recanvi que proveeixi el fabricant o es trobi al mercat de segona mà, on pot 
trigar fins a un mes la seva arribada, fins a la disponibilitat tècnica per dur a terme aquest 
servei per part de tercers són aspectes decisius per tornar a posar el producte en 
perfectes condicions d’ús. 
 
Però els problemes a què s'enfronten les empreses petites i mitjanes són molts més. 
Moltes vegades la fabricació del dispositiu, executada majoritàriament en països 
orientals, no està pensada perquè posteriorment es torni a obrir o tocar als llocs de 
destinació la qual cosa impedeix que es pugui fer una reparació senzilla i amb el menor 
trastorn possible. Això fa que en esbudellar un dispositiu es puguin trencar peces 
posades per estètica o estructura. Per això les petites i mitjanes empreses tenen que 
invertir molt de temps i recursos dineraris per a poder fer front al canvi constant de 
terminals, de dissenys i de les traves que posen en comú molts fabricants de dispositius 
mòbils per a que no es done el fet de poder reparar. Gairebé, tenim que anomenar el 
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cas d’Apple, el que sempre està en la boca del llop en qualsevol dels aspectes, ja siguin 
d’indole legislativa, productiva o simplement en poder reparar un dels seus dispositius.  
Conforme hem anomenat en punts anteriors, el mercats, en aquest moments, de la 
venda de terminals esta en mans de 3 empreses grans, Apple, Samsung i Xiaomi.  
 
En les dos últimes, les traves no son tan grans, ja que qualsevol servici tècnic tercer pot 
adquirir les parts pertinents per a realitzar una reparació ja que en el seu canal 
fabricació-venda no se li dona molta importància al tercer canal com és el de les 
reparacions dels seus dispositius . El problema el tenim en la primera companyia la qual 
estem fent l’estudi. Apple sempre ha decidit que els seus terminals seran només 
reparats per servicis tècnics pertanyents a la seva xarxa de tendes, obstaculitzant que 
empreses terceres puguin accedir a repostos. Encara que més avant en el següent punt 
desenvoluparem aquest tema més clarament. 
 
Tampoc és senzill lluitar contra un mercat tecnològic on comprar un dispositiu pot ser a 
vegades molt més assequible que arreglar-ho. Els costos de la mà d’obra tècnica així com 
les peces poden suposar un preu superior al de renovar el producte. Un exemple molt 
clar el podem veure en perifèrics com a impressores o ratolins on sembla que té poc 
sentit intentar un arranjament quan se'n pot aconseguir un de nou per la meitat. 
 
Per descomptat, l'argument final perquè aquestes iniciatives funcionin és la decisió 
presa pel client final. Ja no només per una qüestió de preu sinó també de comoditat. La 
facilitat de compra és infinitament més gran que la de reparació per la qual cosa, moltes 
vegades, s'acaba abans amb el problema amb un nou equip, aconseguit en minuts que 
buscant una tenda on s'intenti solucionar el problema amb garanties. 
 
Així, hi ha moltes peces en aquest tauler perquè les mesures adoptades funcionin. I no 
sembla que sigui senzill que funcioni quan el sector tecnològic, malgrat els seus 
missatges de responsabilitat social corporativa, tendeix a posar traves perquè, al final, 
la sortida més senzilla sigui comprar un nou producte TI amb què seguir alimentant les 
arques corporatives . 
 
Tot i això, haurem d'esperar a veure si finalment arriba a Espanya l'Índex de Reparabilitat 
i com s'executa la mesura perquè tingui l'èxit esperat i retingui el cercle viciós de 
continuar consumint nova tecnològica.  
 

5.3. Ús de la posició dominant d’Apple, restricció a 
terceres empreses.  

 
Jo personalment, com a CEO de Stop & Click S.L. i com a comptable, tècnic de laboratori 
i gestor de RRHH, puc també aportar més dades sobre aquests temes. 
 
Apple, gracies a l’ús de la posició dominant del mercat, restringeix a les empreses 
terceres del sector a poder vendre qualsevol dispositiu de la marca, ja siga online o en 
tenda física. Moltes empreses del nostre sector, s’han vist envoltades d’amenaces per 
part dels departaments judicials d’Apple per a que retiraren els productes de la marca. 



 43 

No sabem ben bé quin tipus d’acord prenen amb les grans superfícies, ja siga Amazon, 
Media Mark o el Corte Inglés ( on la mateixa Apple ha creat una secció particular, on ven 
els seus propis productes per baix del preu de mercat que els ofereix en la seva tenda 
oficial), però, les petites empreses que volen accedir a poder vendre els productes no 
ho tenim gens fàcil, ja que Apple no deixa utilitzar les fotografies dels seus productes 
per a poder mostrar-les als clients finals. També tenim que fer referencia ací als marges 
de benefici que son tan ridículs que es fa impossible poder traure rendibilitat amb la 
venda de dispositius .  
 
Fins i tot el logotip d’Apple, la “poma menjada” no es pot utilitzar per a fer publicitat de 
productes de la companyia. Aquesta situació només l’observem en la companyia Apple, 
no en la resta com poden ser Samsung o Xiaomi, empresa que en aquests moments te 
una possessió de més del 50 % de la quota de mercat.  
 
Nosaltres encara no hem sigut amonestats com a empresa menuda per la venda o 
utilització d’imatges de l’empresa Apple, però el nostre proveïdor, magatzem de 
importació de productes tecnològics “DEPAU”, el qual també li ven a Media Mark, 
Cadena Tien21... ha sigut sotmès a la retirada de qualsevol imatge, logotip o nom que 
faça relació a Apple. 
 
També en relació a les importacions dels productes Apple podem dir, que l’empresa 
posa traves per que no es puguem accedir a ells. Les duanes Españoles, concretament, 
posen sancions o quotes de recàrrec als productes importats provinents de fora de la 
UE, ja siga els mercats Xinesos, EEUU... per a que el preu resultant de venda siga superior 
al de la pròpia empresa Apple. Fins i tot, nosaltres com a empresa petita, i donada d’alta 
com a empresa importadora amb identificació legal EORI, ens veiem molt restringits i 
afectats per aquestes polítiques preses per la pròpia empresa Apple. Moltes vegades 
ens veiem obligats a comprar als mercats EEUU o Xinesos, e importar-los a Suiza, per a 
poder intentar botar-nos aquestes traves, ja que els productes importats de la pròpia 
UE no són sotmesos a aquestes quotes o taxes, però aquest mecanisme, que és gastat 
per moltes empreses espanyoles, en aquest moments ha sigut parat, ja que l’empresa 
nord-americana ha pogut trobar aquest tipus de canal i estem seient afectats, ja que 
moltes mercancies es queden retingudes en les duanes per mesos i a vegades no són ni 
alliberades. 
 

5.4. Ús de la posició dominant i centralització de les 
reparacions de productes Apple  
 
Des que sortí Apple com a empresa, encara que fos, empresa xicoteta, i amb la creació 
única del Mac com a primer aparell electrònic, ja començava a restringir les reparacions. 
Ens referim a restringir, al fet de que només deixa reparar el seus dispositius en les 
empreses de la seva xarxa. Segons el fundador i cofundador d’Apple, aquest fet ve donat 
per que només ells poden garantir una reparació de qualitat, i sols ells poden fer que el 
dispositiu torni a funcionar com el primer dia. Qualsevol reparació feta fora dels seus 
servicis tècnics estarà segons l’empresa de Cupertino, realitzada de forma no idònia, 
encara que tinguin capacitacions en relació a les reparacions. 
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Desde el seu enfortiment en el mercat, aquest fet s´ha anat accentuant. Apple conforme 
creixia, restringia més i més les reparacions a servicis tercer.  
 
Aquest fet s´ha vist empitjorat després dels últims tres anys, amb el creixement 
exponencial de l’empresa. 
 
Han passat uns quants anys des que una iniciativa que busca augmentar la reparabilitat 
dels nostres dispositius electrònics ha començat a guanyar empenta. Liderada per 
associacions i empreses, el negoci de les quals sorgeix de la publicació de guies i venda 
de kits de reparació, han pressionat a les institucions per legislar a favor del dret a 
reparar. 
 
Amb el recent procés d'investigació de pràctiques oligopolístiques dut a terme per la 
justícia del països, aquests lobbies han augmentat la seva activitat i posat el focus a 
Apple. 
 
El dret a reparar defensa la legislació que permeti als consumidors poder arreglar o 
modificar productes electrònics de consum o poder triar terceres empreses per a poder 
reparar el seu dispositiu. Persegueix obligar els fabricants de productes electrònics que 
proporcionin manuals i components perquè l’usuari pugui fer-ho per si mateix, o els 
servici tècnics tercers en el seu defecte, sense recórrer a un tècnic oficial, i que fer-ho 
no suposi la pèrdua de la garantia si encara estigués vigent. La idea és donar més poder 
al client final mitjançant: 
 

- Informació i manuals oficials i públics. 
- Recanvis i peces oficials. 

 
Un punt crucial és que el dret a reparar també reclama que l’interior dels dispositius 
electrònics siguin més fàcilment accessibles per part de l’usuari i tècnics. La creixent 
miniaturització i densitat electrònica en dispositius cada cop més petits obliga els 
fabricants a segellar els seus productes i fer que no es puguin obrir amb facilitat, fent en 
molts casos impossible la reparació per part del client o per un tercer no oficial. 
 
Els defensors del dret a reparar afirmen que les companyies s'oposen a aquest tipus de 
legislació per protegir el seu oligopoli als tallers de reparació. I també com una manera 
d'incentivar la compra de productes nous. 
 
Stop & Click és un servici tècnic i una web que vol liderar el sector de reparacions de 
productes electrònics. Els seus especejaments de productes d'Apple són molt coneguts, 
Stop & Click és un dels defensors del grup més grans del dret a reparar, criticant sovint 
l'escassa reparabilitat dels productes d'Apple. Un dels més recents és el dels auriculars 
Powerbeats, lleugerament més senzills d'arreglar que els AirPods. 
 
Apple sempre s'ha oposat a l'anomenat dret a reparar. Gràcies a un article d'Axios (via 
MacRumors en agost de 2021), ara sabem una mica més sobre la postura oficial de la 
companyia pel que fa a aquesta iniciativa. Segons el portaveu d'Apple: 
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“Volem assegurar-nos que els nostres clients sempre tinguin la confiança que els seus 
productes es reparin amb seguretat i correctament, així com d'una manera que doni 
suport al reciclatge. Estem constantment augmentant la nostra xarxa de tècnics 
certificats i acabem d'anunciar que totes les tendes de Best Buy als EUA ara són un 
proveïdor autoritzat de servei.” 
 
La referència a Best Buy només fa unes setmanes després de l'anunci de l'acord amb la 
coneguda cadena d'electrònica. Això ha suposat que més de 1.800 tendes i 7.600 
professionals passin a fer reparacions tan comunes com canviar una pantalla d'iPhone. 
Però també posa èmfasi en la seguretat de les reparacions i el reciclatge de components 
descartats. 
 
Els preus de reparació ofertats per tallers no oficials són més baixos que una reparació 
d'Apple. Per això el dret a reparar defès per un grup molt gran de empreses posa en 
evidencia polítiques que Apple du a terme per a que el client dubti en portar-lo a reparar 
a un servici tècnic no oficial. Apple fins a principis del 2022 posava en dubte els servicis 
tècnics no oficials, fent fins i tot que un simple canvi de pantalla, deixara sense funcionar 
un altra component com es el FACE ID. 
 
Apple en les reparacions sempre intenta confosar al client. I ho podem afirmar per que 
desde els servicis tècnics no oficial han fet proves, com intercanviar pantalles de dos 
iPhone, comprat a la companyia de Cupertino, i al ser intercanviades el mateix software 
indicar que son pantalles no originals. Això es creat per l’empresa de Apple per a crear-
li confusió al client i posar en entredit el grau de qualificació d’altres servicis tècnics. 
 
Però, Apple igual dona un pas endavant i un pas enrere darrere les reparacions dels seus 
productes. Restringeix les reparacions a empreses terceres, però, després del sorgiment 
del dret a reparar, i de la seva propera aplicació en la UE, ha donat, segons els analistes 
un pas enrere, però sempre, a favor d’ells, i no mai a favor de empreses reparadores 
qualificades. 
 
Hi ha una frase que defineix perfectament el que Apple està fent amb les seves 
polítiques de suport tècnic a usuaris d'iPhone en els darrers temps. I és la que “o es passa 
o no arriba”. Perquè desde els principi de la creació de la empresa, abans de ficar-nos 
en indagar més, venim d'un panorama restrictiu on només semblaven valer els serveis 
tècnics oficials de la marca, o els autoritzats a través d'empreses de tercers però no mai 
empreses de fora de la seva xarxa. 
 
Si sortíem d'aquest circuit de tallers oficials, Apple ens donava l’esquena amb forma de 
limitacions d'ús en alguns components com la bateria o, més recentment, les pantalles, 
que arriben fins i tot a bloquejar l'ús de Face ID als iPhone 13.  
 
Apple, en Agost de 2021 anuncià un programa de "reparació d'autoservei", que ha caigut 
com una bomba dins el panorama dels servicis de reparacions, tot per a poder fer front 
a les limitacions que li suposaven les noves normatives de la UE. Apple ja es saltà totes 
les normatives vigents al seu favor, quan anys darrers la UE obligava a les empreses de 
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tecnologia a universalitzar els carregadors. El carregador per als dispositius mòbils devia 
ser de USB Type C, però com la normativa no va quedar clarament redactada, Apple 
inclogué el connector USB Type C a la part contraria i no a la entrada del dispositiu, 
mantenint així el seu connector lightning, per a que els usuaris no pogueren canviar el 
carregador o cable per un universal. 
 
Ara amb aquest nou gir de la empresa, amb deixar que l’usuari final puga reparar i no 
un servici tècnic qualificat, bàsicament ha volgut decidir que si et consideres un manetes 
i una persona capaç d'aventurar-se en la reparació del teu propi smartphone, no posarà 
traves i per això comercialitzarà kits de reparació que, de moment, seran exclusius de 
les gammes iPhone 12 i 13, encara que els de Cupertino ja han avançat que en els 
propers temps arribaran nous paquets per a altres models i dispositius, concretament, 
els MacBook Air i MacBook Pro de 13 polzades, l'iMac de 24 polzades i el nou Mac Mini, 
tots amb processador M1. 
 
Segons la pròpia companyia, "un accés més gran a les peces originals d'Apple ofereix als 
nostres clients encara més opcions per a una reparació". Amb aquesta declaració, des 
de la companyia reconeixen obertament que no els interessa tant qui és el responsable 
d'una reparació com el fet que amb aquest programa aconsegueixi mantenir els usuaris 
dins de la senda de l'ús de peces aprovades i verificades per Apple. Aquest fet es un fet 
completament contradictori fins ara a les seves polítiques de reparacions, ja que 
apostava per reparacions nomes fetes en servicis tècnics oficials per a poder garantir, 
segons ells, el bons funcionament del dispositiu. 
 
Per posar en marxa aquest programa, Apple ha llançat un siteweb específic dins de la 
seva web dedicada a les reparacions. Allà, els usuaris no només podran accedir a les 
peces originals dels seus iPhone sinó que tindran tot un catàleg de més de 200 eines que 
permeten completar cada operativa. Això sí, tan important com tot això seran els 
manuals, que també es proporcionaran depenent del que vulguem fer. 
 
Ara bé, el clients si no tenen prou traça, recorda Apple que no es deu provar ni tan sols 
a reparar smartphone. És per això, segurament, que Apple ens adverteixi que aquest 
servei de reparació està enfocats segon la companyia a “tècnics individuals amb el 
coneixement i l'experiència per reparar dispositius electrònics”. Però este anunci no va 
sentar gens be a les empreses reparadores terceres, encara que com diuen alguns, si el 
client al final opta en reparar-se el seu dispositiu, i no te coneixement suficients, 
ocasionarà mes trenques, que al final Apple no repararà, i tindrà que triar entre un 
dispositiu nou o reacondicionat de la companyia, o anar a un servici tècnic tercer 
qualificat, que podrà desfer l’estropici del client. 
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6.- Realment esta infringint les regles antimonopoli que 
regulen els mercats? Com afectarien noves normatives en 
la regulació d’aquest tipus de mercats? 
 
Són ja moltes les normes que regulen aquest tipus de mercats, però encara no suficients 
com per a fer front a les pràctiques de moltes de les grans empreses a favor d’aquest 
tipus de mercats. 
 

- Competència i antimonopoli, DIRECCIÓN GENERAL-COMP. UE 
- EEUU, La Llei Sherman (Sherman Antitrust Act), La Lei Antimonopoli Clayton 

(Clayton Antitrust Act), dictada en 1914, 1915 la  ley i La Comissió Federal de 
Comerç (FTC) 

- España. Liei 15/2007 de Defensa de la Competència i la Llei 3/1991 de 
Competència Deslleial. 

- .... 
 
Apple, fa temps que està tenint molt problemes amb aquest tipus de normatives i regles 
que vetlen per el bon funcionament dels mercats. Només hem tingut que indagar un poc 
per internet per a trobar-nos en nombroses sentencies cap aquesta empresa i que hem 
comentat en anteriors punts. Fa temps, que Apple esta envoltada i acusada per l’ús de 
la seva posició en el mercat per a enfortir la seva presencia en ells. 
 
La manca de claredat regulatòria davant les empreses tecnològiques, l’ha portat cap a 
un creixement desmesurat els darrers anys. Aquest creixement ha convertit aquesta 
companyia en infranquejable per a la competència. En les primeres etapes de 
creixement de la companyia, les lleis antimonopoli no lluïren agradables per a moltes 
com Apple. 
 
La situació tan als Estats Units com a l’UE amb aquest gegant de la tecnologia és 
dramàtica. Desenes d'empreses petites i mitjanes no tenen possibilitat de competència 
davant d'aquest conglomerat, cosa que alarma importants sectors polítics en els 
diversos països d’aquestes mercats. 
 
Es tracta d'una situació similar a la que passà a la Xina, on les autoritats van deixar créixer 
aquestes empreses i ara tenen dificultats per frenar-les. El principal obstacle per portar-
la “pel camí del benestar general”, és que aquesta s'aferra amb totes les forces al domini 
que ha acumulat al llarg dels anys. 
 
Apple posseeix un mercat establert que només es pot sostenir amb milers de milions de 
dòlars. El prospecte de perdre ingressos a causa de l'auge de la competència es 
converteix en una gran amenaça per a aquesta. 
 
Una baixada d'ingressos afectaria a la confiança dels inversors a la borsa, els quals no 
esperarien per liquidar les accions. 
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Les lleis que en restringirien el creixement d’aquest tipus d’empreses són molt més 
complexes del que es pot imaginar. Això perquè farien malbé molts avenços tecnològics 
que van de la mà amb les Big-Tech. 
 
Cal no oblidar el projecte de creació de cotxes elèctrics per part de la mateixa Apple, que 
veurien el mercat el 2024. Seria un fet que marcaria l'aparició d'una nova font d'oferta 
enmig d'una demanda asfixiant d'aquests vehicles. 
 
 

6.1.  Apple i les possibles futures lleis antimonopoli 
 
Durant l’aparició de Tim Cook  en la Cambra de l'Associació Internacional de 
Professionals de la Privadesa ( 13 d’Abril de 2022 ), podem veure com es va mostrar 
contrari a aquest tipus de normatives. Segons va afirmar, la possibilitat de l'aplicació de 
lleis d'aquest tipus seria perjudicial per a la privadesa i la seguretat dels usuaris. 
 
Per a aquesta empresa, una llei antimonopoli tindria impactes en diversos aspectes i un 
seria a la tenda d'aplicacions dels seus dispositius. En conseqüència, la companyia es 
veuria obligada a permetre la instal·lació d'altres tendes als seus telèfons mòbils i 
tauletes. D'aquesta manera, ja no podria bloquejar la competència, deixant l'elecció a 
les mans dels usuaris. 
 
Tot i això, el CEO d'Apple va assegurar que d'això es desprenen alguns problemes que 
afectarien seriosament la seguretat dels usuaris. Un d'ells, seria la possibilitat que actors 
malignes col·locarien codis maliciós per controlar la memòria dels dispositius, per filtrar 
dades o robar els comptes bancaris i claus de seguretat de les persones. 
 
"Si ens veiem obligats a permetre aplicacions no verificades a l'iPhone, les 
conseqüències no desitjades seran profundes", va expressar Cook. La feina que realitza 
l'empresa durant anys es veuria danyada de la mateixa manera que la seva reputació 
quan els usuaris reportin atacs. Això probablement impactaria en les vendes i, per tant, 
en els ingressos i en el sentiment dels inversors. 
 

6.2. Conseqüències per a Apple d'una futura nova llei 
 
Com ja es sap, les conseqüències per a l'empresa i els seus usuaris serien 
extremadament perjudicials. Cal tenir en compte que es tracta de l'empresa de 
cotització pública amb més capitalització de mercat de tot el món. Actualment, aquesta 
valoració arriba a la impressionant xifra de $2.78 bilions de dòlars nord-americans. 
Quant a actius, només és superada per l'or. 
 
El seu rival més proper és la petroliera saudita Aramco la qual va destronar Microsoft 
del segon lloc gràcies a l'auge de mercat de cru. Amb això al cap, cal esperar que després 
d'aprovar-se la possible llei antimonopoli i comencin a aparèixer les denúncies dels 
usuaris, es manifestin els símptomes. Les vendes podrien baixar davant la por de les 
persones de patir atacs de pirates informàtics. 
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Amb això últim, els ingressos d'Apple començarien a minvar i amb ells també baixaria el 
guany dels inversors per les seves accions. En aquest sentit, una simple imposició d'una 
llei podria significar una estrepitosa caiguda per aquesta poderosa empresa. Es tractaria 
d’una reacció en cadena que afectaria totes les branques que abasteixen. 
 
Per a molts reguladors, la mida d'aquests tipus d’empreses tan poderoses és alarmant, 
ja que podrien esdevenir en el mateix pes que molts estats nacionals. Això darrer explica 
el rebuig contundent de les autoritats davant els intents de Meta de crear un sistema de 
pagaments internacional amb una criptomoneda pròpia. Amb això, les empreses 
emergents i mitjanes serien aixafades amb més força. 
 

6.3. Les dificultats d’altres empreses tecnològiques 
petites i mitjanes davant Apple 

 
Una llei antimonopoli podria tenir conseqüències molt negatives per al 
desenvolupament tecnològic que representa aquesta empresa. Paral·lelament, la no-
existència també atenta contra la competència sana i el desenvolupament de millors 
tecnologies i idees que poguessin tenir altres actors. En tot cas, saber si les grans 
empreses representen el desenvolupament o un fre al desenvolupament, és impossible 
mentre elles imposin que només cal veure el primer. 
 
Això darrer és el punt central de les autoritats quan promouen lleis que poden permetre 
a altres competidors no ser aixafats. Les grans tecnològiques han creat un ambient on 
únicament elles representen desenvolupament, seguretat i estabilitat. Alhora, 
emmarquen la possible competència al bàndol dels possibles pirates informàtics. 
 
Perquè una companyia d'aplicacions pugui fer callar entre els usuaris d'Apple, s'hauria 
d'enfrontar a grans pressions. Tot i una llei antimonopolis que la beneficiï, la poderosa 
empresa tecnològica els faria la vida impossible per evitar que els usuaris hi prenguin 
preferència en lloc de la tenda oficial d'Apple. 
 

6.4. Quines raons te Apple per oposar-se a les lleis 
antimonopoli. 
 
Tot i que les empreses tecnològiques es manifesten d'acord sobre la necessitat de les 
regulacions, el seu objectiu és que no siguin un obstacle per a elles. Això vol dir que les 
lleis estan bé però que no frenin el seu impuls de creixement, mentre que els reguladors 
temen, precisament, el fet que aquestes empreses són “massa grans”. 
 
La magnitud d’aquestes empreses com Apple, els ha permès posar regles que llueixen 
unilaterals. Així mateix, s'han permès desafiar alguns governs sobirans. Aquest és el cas 
de Meta, que ha tingut creus amb el govern d'Austràlia i diversos d'Europa, els quals 
qualificació a l'empresa de pressionar per mitjà del xantatge. 
 



 50 

"En aquest escenari, el temor d'Apple seria compartit entre les conseqüències de la 
pèrdua de privadesa dels seus usuaris i la disminució d'ingressos per l'ús dels seus 
dispositius" 
 
En tot cas, la segona raó d'Apple per rebutjar la possibilitat d'una llei antimonopoli són 
els beneficis econòmics de la seva exclusivitat. Perdre el control del comerç significaria 
per a l'empresa perdre entre el 15 i el 30% de les comissions per la venda d'algunes apps. 
Es destaca que els desenvolupadors que venen les seves apps a aquesta tenda han de 
pagar una comissió per cada venda que fan. 
 
Altres tendes als dispositius cobrarien menys que això, cosa que bolcaria als 
desenvolupadors i als clients cap a elles. En aquest escenari, el temor d'Apple seria 
compartit entre les conseqüències de la pèrdua de privadesa dels seus usuaris i la 
disminució d'ingressos per l'ús dels dispositius. "Els desenvolupadors dins d'Epic, Spotify 
i d'altres han lluitat durant anys contra els impostos d'aquestes empreses", ( font Yahoo 
Finance juny de 2020). 
 
Si les noves llei antimonopoli finalment arribés al Congressos dels EEUU o de EU, 
aquestes empreses serien obligades a aixecar “la cortina de ferro”. 
 
L'argument de Cook que permet a tercers vendre aplicacions als seus dispositius portaria 
greus riscos de seguretat podem qüestionar-lo. Ací podríem nombrar el cas de Daniel 
Howley, especialista de Yahoo Finance per a l'àrea tecnològica. Howley considera que 
l'aplicació d'una llei antimonopolis no és una condemna per a la privadesa. 
 
Puntualitza que aquesta no es tradueix que els usuaris seran deixats a la seva pròpia 
sort. Les organitzacions cobertes no violaran la Llei de Mercats Oberts d'Aplicacions “per 
accions destinades a protegir la seguretat i la privadesa dels usuaris o prevenir el correu 
brossa i el frau”. 
 
Afegeix que la legislació que proposen implantar no limitarà Apple a l'hora de protegir 
els usuaris que usin aplicacions de tercers. "Apple assegura que els seus productes 
MacOS romanguin protegits malgrat que permet als usuaris descarregar aplicacions a 
ordinadors d'escriptori i portàtils Mac", expressa. En aquest cas, afegeix, la companyia 
simplement hauria de fer el mateix amb els seus productes, tant iOS com iPadOS. 
 
De qualsevol manera, hi haurà menys seguretat que ara, però això permetrà que 
s'expressi més competència. De la mateixa manera, això portarà els usuaris que tinguin 
una major varietat a l’hora de triar al mateix temps que estalvien diners. 
 

6.5. L’enfocament d’altres països que han seguit per 
regular les grans tecnològiques 
 
Les lleis regulatòries per evitar comportament de monopoli en el sector tecnològic es 
converteixen en una necessitat per als governs actuals. Això s'accentua més en les grans 
potències econòmiques i comercials on floreixen aquestes empreses. Per això al Japó, 
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els Estats Units, el Regne Unit i la Xina les autoritats no paren de treballar en regulacions 
i en la confecció de normes i lleis. 
 
En el cas de la Xina, el camí d’aquestes regulacions està vinculat amb polítiques socials 
planificades pel Partit Comunista. Una és la denominada “prosperitat comuna”, que 
estimula la competència en igualtat de condicions a tots els sectors econòmics. 
 
Les grans empreses d'aquest país, igual que Apple als Estats Units, són les principals 
copejades econòmicament. De fet, l'any passat les accions de les firmes d'aquest sector 
es van esfondrar a la borsa de valors amb l'avenç de les autoritats. Milers de milions de 
dòlars van desaparèixer d'aquest mercat i es va produir una de les caigudes més grans a 
la borsa xinesa en la seva història. 
 
És important tenir en compte que les regulacions probablement no hagin acabat en 
aquest país. Les autoritats carreguen contres les empreses més grans i asseguren que 
aquestes tenen un comportament de monopoli inacceptable. Similars acusacions 
formulen els reguladors europeus després de conèixer-se escandalosos pactes entre les 
empreses per frenar els competidors. 
 
Si ens parem ara pel que fa a la Unió Europea (UE), ací es busca frenar el poder que 
acumulen les grans empreses nord-americanes. Diversos comportaments d'aquestes 
companyies van encendre les alarmes entre les autoritats, que van avançar de manera 
accelerada la Llei de Mercats Digitals (LMD). Al capdavant d'aquesta iniciativa hi ha la 
implacable legisladora Margrethe Vestager. 
 
Aquesta acta evitaria que les grans empreses aprofitin els buits que hi ha a les velles lleis 
antimonopoli. Es tracta d’una actualització del mercat legal que permeti als reguladors 
posar fre a la competència deslleial de moltes d’aquestes empreses. Entre aquestes, 
figuren les anomenades FAMANG. Es tracta del grup compost per Facebook (Meta), 
Amazon, Microsoft, Apple, Netflix i Google. 
 
En diverses oportunitats, les autoritats europees van assenyalar que les regulacions 
busquen obligar les empreses tecnològiques a modificar els seus comportaments de 
monopoli. 
 
Cal destacar el cas de la transferència de dades privades dels ciutadans de la UE cap als 
Estats Units per part d'aquestes empreses. Es tracta d'una de les preocupacions més 
grans de les autoritats. La resposta d'algunes d'aquestes multinacionals ha estat 
amenaçar d'abandonar aquest continent si la llei continua endavant. 
 
En diverses oportunitats, les autoritats van assenyalar que les regulacions busquen 
obligar aquestes empreses a modificar-ne els comportaments. Això es tradueix en el fet 
que la seva conducta ha de canviar-se a un acord amb la competència lleial i deixar de 
ser “guardians del mercat interior”, com les qualifica la legislació aprovada. 
 
Abans de la conclusió d’aquest treball i per acabar, podem posar ènfasi sobre la matèria 
regulatòria d’aquest tipus de mercats i les normes antimonopoli que esta preparant i 
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aprovant la UE per a posar pressió a quatre grans empreses com son Apple, Amazon, 
Meta i Google. 
 
Sabem que a dia 10 de maig de 2022, la UE està preparant noves normatives per a posar 
en pràctica. Europa vol trencar el model de negocis de les grans tecnològiques i com a 
mostra hi ha la primera de les dues noves lleis antimonopoli que prepara Brussel·les. 
Després de constatar que les normes de lliure competència existents fins ara no han 
evitat l'abús de poder de Google, Meta, Apple o Amazon, la Comissió Europea va 
presentar una altra proposta. Es tracta d'una nova llei antimonopoli, aprovada per la 
Unió Europea (UE) el 24 de març passat. 
 
"El que hem après aquests anys és que podem corregir els casos puntuals, podem 
sancionar comportaments il·legals, però quan les coses es tornen sistemàtiques, 
aleshores també necessitem regulació", va afirmar la vicepresidenta de l'Executiu 
comunitari per a l'Era Digital, Margrethe Vestager. Després de l'acord assolit, la UE podrà 
regular les tendes d'aplicacions mòbils, les cerques a internet, i fins i tot modificar les 
regles de la publicitat personalitzada, el negoci principal d’aquestes plataformes. 
 
*Però, què podran fer exactament els usuaris europeus, una vegada que la llei entri en 
vigor el 2023?  
 

- Els usuaris podran eliminar les aplicacions mòbils que les companyies hagin 
instal·lat per defecte als dispositius mòbils, per exemple el cercador Google 
Chrome als telèfons del sistema operatiu Android.  

 
- Tindran l'opció d'instal·lar una tenda d'aplicacions mòbils diferent de la que 

ofereix la marca del dispositiu. Els usuaris d'Android podran adquirir l'App Store 
d'Apple i viceversa.  

 
- Els gegants d'Internet tampoc podran afavorir els seus propis productes als 

serveis de cerca.  
 

- La normativa prohibeix a les empreses combinar les dades personals dels usuaris 
a través dels seus múltiples serveis. És a dir, Meta no podrà creuar la informació 
que obté del servei de missatgeria WhatsApp.  

 
- Els usuaris també hauran de donar el seu consentiment sobre la manera com les 

companyies recullen i creuen les seves dades personals.  
 

- I els serveis de missatgeria de les grans plataformes hauran de ser compatibles 
amb plataformes més xicotetes.  
 

*Què passarà si les empreses incompleixen?  
 
La UE pot emetre sancions fins al 20% de la facturació anual de la companyia. I fins i tot 
fragmentar l’empresa, si infringeixen tres vegades la norma en vuit anys.  
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La norma “tindrà un impacte significatiu”, va afirmar Apple en un comunicat, que va 
assegurar que “donen suport a moltes de les ambicions” de la directiva “al voltant de 
l'elecció del consumidor i la interoperabilitat”. Però va assenyalar que "algunes de les 
regles" poden reduir la innovació i l'elecció disponible per als europeus.  
 
Pel que fa a la segona llei, pendent d'aprovació, l'Eurocambra exigirà més transparència 
en el funcionament dels algorismes de les empreses. 
  

7.- Conclusions  
 
Hem arribat a la part final d’aquest estudi sobre l’empresa Apple. Hem anat pas a pas 
explicant des de què és un monopoli i oligopoli fins ha arribar a la part interessant de si 
Apple està infringint les regles reguladores dels monopolis. Gràcies a la recerca 
d’informació hem après moltes coses sobre la influència d’aquest tipus d’empreses als 
mercats i a la resta de competidors.  
 
Arribat a aquest punt respondrem a la següent pregunta aportant la nostra opinió 
particular. 
 
Apple està infringint les normes reguladores dels monopolis en realitat? Esta fent ús de 
la seva posició dominant?, ací explicaré i donaré la meva opinió sobre això. 
 
Primer donarem la nostra opinió si Apple és un monopoli o no. Es una cosa que no és 
tan fàcil de dir, segons la definició, monopoli es refereix a la "situació de mercat on 
l'oferta d'un producte es redueix a un sol venedor". 
 
Si ens centrem en les vendes, Apple NO té un monopoli a l'hora de vendre artefactes 
electrònics, ja que observem que hi ha Android i altres petits sistemes operatius que 
junt amb Apple es reparteixen el mercat. En realitat, Apple només compta amb 1/3 del 
mercat mundial i la meitat del mercat dels Estats Units. 
 
Davant de tot això queda clar que Apple no és un monopoli. Però, segons les definicions 
que hem donat de monopoli i oligopoli, si que estaria dins d’un oligopoli format per 
varies empreses, les quals tenen mes del 90% de quota del mercat.  
 
No obstant això, si en centrem nomes en l'App Store i la distribució d'aplicacions és ací 
on podem dir que Apple sí que està operant com un monopoli. 
 
Encara que iOS no té un domini mundial, sí que és part de pràcticament un duopoli 
mundial, en el qual competeixen Android i iOS com els principals sistemes operatiu per 
a telèfons intel·ligents. És per això que els desenvolupadors, si volen tenir èxit, 
necessiten llançar les seves aplicacions a l'App Store. Aquesta tenda d'aplicacions és 
súper rendible, ja que, per exemple, el 2019 va generar 35 mil milions en guanys per als 
desenvolupadors.  
 
Aleshores si el problema ací és que l'App Store i la distribució d'aplicacions a iOS és un 
monopoli, quins són els arguments que gastem per a justificar això? 
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Apple opera la distribució d'aplicacions com un monopoli perquè no hi ha manera de 
tenir altres tendes dins del sistema per descarregar aplicacions. De la mateixa manera, 
no és possible descarregar aplicacions des de la web i instal·lar-les ni tampoc instal·lar 
aplicacions fàcilment al teu equip usant el teu ordinador. 
 
El contra argument que sempre ha utilitzat Apple , segons hem vist en el treball, per 
justificar això, és que aquest sistema tancat és el que li ha donat a l'iPhone tant èxit, ja 
que no hi ha cap aplicació que descarreguis que  pugui danyar el teu telèfon, robar la 
teva informació o canviar alguna cosa del sistema del teu telèfon. 
 
Opinem que Apple està operant també de forma monopolista en els sistemes de 
pagament ja que no dona accés a altres formes de pagar les aplicacions, només es pot 
fer servir el sistema d'Apple que cobra 30% per cada transacció.  
 
Apple també ofereix funcions exclusives per a les seves aplicacions que altres 
desenvolupadors no poden fer servir i això posa en desavantatge a aquestes altres 
aplicacions.  
 
El problema ací és que Apple ha creat tot un ecosistema de serveis i productes que fa 
ben difícil que un usuari deixi de fer servir els equips d'Apple a causa de la inter-
connectivitat que tenen. De la mateixa manera, si el usuaris han invertit molt en 
aplicacions, pel·lícules i altre programari per a aquesta plataforma, és difícil justificar 
abandonar tot això si Apple opera l'App Store d'una manera que pareix ser del gust dels 
consumidors. 
 
Fins i tot, eliminar el telèfon del servei de missatges és un procés, la qual cosa deté molts 
de canviar-se de plataforma. 
 
Per aquesta raó, Apple, amb la seva App Store, sí que és un monopoli perquè només es 
té una manera de tenir accés a aplicacions i productes. 
 
Ara bé, què diu Apple abans de tot això? 
 
Apple ha assegurat diverses vegades que fan les regles de la seva tenda d'aplicacions 
justes i iguals. Fins i tot, durant els passats anys sí que han estat més flexibles i aquest 
any, amb iOS 16, per fi deixaran canviar l’aplicació que porta els sistema IOS de correu 
electrònic o navegador predeterminada però per exemple, no es podrà canviar el servei 
de navegació o mapes a un altre predeterminat. 
 
És cert que Apple, en múltiples ocasions, ha fet servir la seva posició de poder per 
prendre avantatge i gairebé forçar els usuaris a usar els seus serveis en comptes 
d'aplicacions de tercer a causa de la integració que tenen a través dels equips. Això ho 
podem veure amb l'aplicació de recordatoris, que té notificacions persistents i per 
aquesta funció, es  decideix canviar a l'aplicació d'Apple.  
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Ara, si al congrés dels EUA i/o Europa començarà a acusar a la nord-americana de 
infringir les normes que regulen els monopolis, què pogués passar, com podrien regular 
Apple? 
 
Podríem deduir múltiples escenaris com per exemple que l'App Store funcione com una 
empresa APART d'Apple o, que permetin als consumidors instal·lar ALTRES tendes 
d'Apps als seus equips amb iOS. Finalment, poguéssim veure la possibilitat de poder 
descarregar i instal·lar aplicacions des de la web com es pot fer en una Mac. Aquests són 
diversos dels possibles escenaris com també, prohibir-li a Apple que creï aplicacions que 
COMPITEIXEN amb les altres aplicacions a l'App Store. 
 
En conclusió, és difícil dir si compleix o no les normes que regulen els monopolis quan 
l’empresa en alguns llocs no té ni el 100% del mercat. El punt ací és que potser tindríem 
que aplicar aquest tipus de regles antimonopolis a l'App Store ja que Apple hi té molt 
control i no és fàcil per als usuaris canviar-se si ja van comprar un telèfon i no volen 
seguir “participant” d'aquestes decisions d'Apple. 
 
Podem veure com recentment la companyia no ha permès l'entrada de serveis de jocs 
al núvol com Game Pass de Microsoft o Stadia de Google per culpa de regles absurdes i 
nosaltres com a consumidors, no podem prendre una decisió fàcilment perquè potser 
hem invertit molt al nostre telèfon o tauleta per llavors canviar de plataforma. 
 
És el que en anglès han anomenat com el jardí emmurallat d'Apple: tot és bonic al jardí 
i ple de pau però sortir, és molt difícil per les muralles, creades per la pròpia empresa. 
 
Bé, que penseu de tot això? Creeu que en efecte Apple infringeix les normes reguladores 
dels mercats monopolistes? Està usant la seva posició dominant per a canviar les regles 
del joc? 
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