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Resum 
 
En el següent document presentem un Treball de final de Grau que fa referència a un pla de negoci. 

En aquest pretenem veure la viabilitat d’un projecte destinat a la creació d’una aplicació mòbil 

anomenada Pàdel-Point que ofereix als usuaris la possibilitat d’organitzar partits així com també 

informar-se i apuntar-se a campionats de pàdel, un dels esports més de moda a Espanya, i que per 

altra banda té com a objectiu crear una xarxa social destinada exclusivament a aquest meravellós 

esport. 

Degut a les peculiaritats de la pràctica del pàdel, que entre d’altres són que és relativament barat i 

fàcil de començar a practicar-lo, no requereix d’una gran condició física, el poden practicar tot tipus 

de persones i de qualsevol edat i sexe i que a més està actualment en auge tant a nivell amateur com 

professional, ha fet que fins fa poc es tractés d’un sector molt atractiu per a inversors i emprenedors, 

que han creat i continuen creant negocis relacionats amb aquest. És per aquest motiu que actualment 

s’està començant a saturar el mercat i comença a haver-hi més oferta que demanda. La oportunitat 

de negoci de Pàdel-Point doncs, està basada en la cada vegada més elevada competència que tenen 

els clubs i les botigues i les dificultats que això els suposa per a diferenciar-se. A través de la nostra 

app els oferim la possibilitat de promocionar-se davant dels seus clients potencials, els jugadors de 

pàdel que a la vegada són els nostres usuaris, fet que els permetrà incentivar els seus serveis a través 

de la nostra aplicació, mitjançant un sistema localització mòbil i segons diferents tarifes a escollir 

en funció de la zona d’influència que desitgin abastar. Veurem que la competència és elevada i que 

actualment existeixen d’altres productes que ofereixen per separat serveis similars tant a jugadors 

usuaris com als nostres clients potencials. Tot i això, hem sabut trobar avantatges competitius 

respecte d’aquests i després del corresponent estudi de viabilitat econòmica, entre altres, acabem 

per concloure que tot i les dificultats, el projecte té possibilitats reals de tirar endavant. 
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Resumen 
 

En el siguiente documento presentamos un Trabajo de final de Grado que hace referencia a un plano 

de negocio. Con éste pretendemos ver la viabilidad de un proyecto destinado a la creación de una 

aplicación móvil llamada Pádel-Point i que ofrece a los usuarios la posibilidad de organizar partidos 

así como también informarse y apuntarse a campeonatos de pádel, uno de los deportes más de moda 

en España, y que tiene cómo objetivo también crear una red social destinada exclusivamente a éste 

maravilloso deporte.  

Debido a las peculiaridades de la práctica del pádel, que entre otras son que es relativamente barato 

y fácil de empezar a practicar, no requiere de una gran condición física, lo pueden practicar todo 

tipo de personas, de cualquier edad y sexo y que además, está actualmente en auge tanto a nivel 

amateur cómo profesional, ha provocado que hasta hace muy poco se tratase de un sector muy 

atractivo para inversores y emprendedores, que han creado y continúan creando negocios 

relacionados con éste. Es por este motivo que actualmente se está empezando a saturar el mercado y 

empieza a haber más oferta que demanda.  

La oportunidad de negocio de Pádel-Point se basa en la cada vez más elevada competencia que 

tienen los clubes y tiendas de pádel y las dificultades que esto les supone para diferenciarse. A 

través de nuestra app les ofrecemos la posibilidad de promocionarse delante de sus clientes 

potenciales, los jugadores de pádel que a la vez son nuestros usuarios, cosa que les dará la 

oportunidad de incentivar sus servicios a través de nuestra aplicación mediante un sistema de 

localización móvil y según diferentes tarifas a escoger en función de la zona de influencia que 

deseen abarcar.  

Veremos que la competencia es elevada y que actualmente existen otros productos que ofrecen por 

separado servicios similares tanto a jugadores cómo a nuestros clientes potenciales. Por contra, 

hemos sabido encontrar ventajas competitivas respecto a éstos y después del correspondiente 

estudio de viabilidad económica entre otros acabamos por concluir que aún con las dificultades, el 

proyecto tiene posibilidades reales de salir hacia delante.  
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1. RESUM EXECUTIU  
 

El projecte que es presenta en el següent document està basat en el desenvolupament d’una empresa 

que té com a objectiu la creació d’una aplicació mòbil relacionada amb l’esport, concretament amb 

el pàdel i que permetrà als usuaris d’aquesta veure i compartir informació en una xarxa social 

exclusiva per aquest esport, posar-se en contacte amb altres usuaris/jugadors, organitzar partits de 

pàdel, sol·licitar reserva de pistes, aconseguir lloguers de pista a preus reduïts i informar-se i 

apuntar-se a campionats. La mateixa aplicació donarà la possibilitat a botigues i clubs de pàdel 

d’anunciar-se a la nostra app mitjançant LBA (Location Based Advertising), amb l’objectiu 

d’arribar als seus clients potencials més propers. 

 

El Pàdel ha aconseguit consolidar-se a nivell estatal, tant a nivell amateur com a nivell professional. 

Es tracta de l’esport més de moda dels últims temps, doncs és molt fàcil de començar a practicar-lo, 

no requereix d’una gran condició física i el poden practicar tot tipus de persones, de qualsevol edat i 

sexe. A més, té una característica que es considera clau, que no és altra que el component social que 

genera i que a més es necessita, doncs es practica amb dues parelles, l’una contra l’altra, en una 

pista tancada amb parets i de dimensions petites el que provoca que els jugadors estiguin 

contínuament parlant entre ells i comparteixin moltes situacions de joc i sensacions dins la pista. 

 

La oportunitat de negoci de Pàdel-Point està basada en la cada vegada més elevada competència 

que tenen els clubs i les botigues i les dificultats per a diferenciar-se. A través de la nostra aplicació 

els oferim la possibilitat de promocionar-se davant dels seus clients potencials, els jugadors de 

pàdel i incentivar els seus serveis a través de la nostra aplicació, de manera que mitjançant un 

sistema localització mòbil i segons diferents tarifes a escollir en funció de la zona d’influència que 

desitgin abastar, apareguin a la nostra xarxa social a la vista de tots i puguin oferir lloguers de pista 

a preus reduïts mitjançant ofertes i subhastes. 

 

Veurem que existeixen al mercat d’altres aplicacions i productes que ofereixen alguns dels nostres 

serveis, però cap els agrupa en un sol producte. Tot i això, serà necessari fer molta feina de 

màrqueting per tal d’habituar i incentivar als jugadors a utilitzar-la en el seu dia a dia, fent-los 

percebre el valor d’aquesta i els avantatges que els suposa.  

 

En termes econòmics, serà necessari demanar un préstec al ICO (Instituto de Crédito Oficial, del 

Gobierno de España), el qual ens aportarà de certs avantatges fiscals, per tal de fer front a les 
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primeres etapes del projecte i fins aconseguir-ne la rendibilitat econòmica al cap de tres anys de 

l’inici d’aquest. 

L’empresa s’ha constituït com a Societat Limitada i s’ha registrat amb el nom de Pàdel-Point. Ha 

estat formada per dos socis amb perfils ben diferents. Un d’ells, el promotor de la idea, és un 

enginyer que té experiència en el món del pàdel com a jugador i gerent d’un club, la qual cosa li ha 

donat una visió real i tangible de les dificultats d’un negoci d’aquestes característiques i l’ha ajudat 

a veure’n entre aquestes una oportunitat. Aquest serà l’encarregat de dirigir el projecte, definir-ne 

les etapes i portar gran part de la gestió de l’empresa. L’altra, amb un perfil tècnic i programador 

d’aplicacions mòbils, serà qui s’encarregarà de tots els aspectes tècnics de l’aplicació, sense deixar 

de banda aspectes de la gestió del negoci que es duran a terme juntament amb el promotor de la 

idea.  
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2. IDEA  
 

L’ aplicació que presentem a continuació està relacionada a un dels esports més practicats a 

Espanya i que actualment està en procés d’expansió a nivell mundial, el Pàdel. 

Es tracta d’un esport que per definir-lo podríem dir que és una fusió entre el tennis i l’esquaix. Es 

juga amb 2 parelles, l’una contra l’altra, i en una pista de dimensions més petites que la del tennis, 

però tancada entre parets, semblant a la de l’esquaix. És un joc relativament fàcil de practicar, molt 

divertit, que no requereix d’una gran condició física per jugar a nivell amateur i que incentiva molt 

les relacions socials pel fet de jugar-se en parelles i en una pista de dimensions reduïdes. És per 

aquest motiu que el practica gent de totes les edats i gèneres.  

Al tractar-se d’un esport que es juga amb dues parelles, no sempre és fàcil aconseguir lligar un 

partit, ja que és necessari que els quatre jugadors tinguin un nivell similar, tothom té una 

disponibilitat concreta i sobretot quan un s’inicia en aquest esport és més complicat conèixer gent i 

entrar en un cercle de coneguts que s’adaptin a les teves condicions. Sumat a tot això, és necessari 

buscar i reservar una pista en els clubs disponibles per a poder jugar. 

Pàdel-Point, la nostra aplicació, vol explotar una de les virtuts d’aquest esport, que és el factor 

social que exerceix i que, a més, necessita. Es tracta d’una xarxa social que posa en contacte a 

jugadors de pàdel, en la que hi podran penjar contingut personal, organitzar partits, reservar pistes, 

aconseguir lloguers de pista a preus reduïts i apuntar-se a campionats.  

Tots aquests serveis i avantatges que es donen als jugadors també se’n beneficiaran els clubs afiliats 

a la nostra aplicació, els quals es podran promocionar les seves pistes i rebre notificacions de petició 

de reserva, de manera que en cas de tenir-ne disponible, aquesta es pugui efectuar. A més a més, és 

habitual que els clubs donin el servei als seus socis de buscar jugadors quan volen jugar un partit i 

els falta algú. Amb la nostra aplicació, podran donar aquest servei de manera molt més senzilla, 

organitzant el partit i enviant una sol·licitud a tots aquells que creguin convenient o demanant a la 

app que ho faci per ells, sol·licitant quatre jugadors per a una pista en concret, de manera que la app 

organitzarà automàticament partits en funció de la disponibilitat horària dels usuaris i del seu nivell, 

enviant peticions a tots aquells que acompleixin els requisits i, d’aquesta manera, els clubs tindran 

la oportunitat d’omplir pistes en hores que les tinguin lliures. Per altra banda també, podran llençar 

ofertes de pistes a preus reduïts, de tal manera que a falta de poques hores i sempre i quan la pista 

estigui encara lliure de reserva, podran notificar als usuaris propers al club un descompte en el preu 

del lloguer d’aquesta.  

Padel-Point ofereix també als clubs la possibilitat de crear una “subhasta de pista”, indicant un preu 
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mínim inicial, els usuaris podran fer licitacions per a aconseguir el lloguer de pistes a un preu 

especial.  

D’altra banda, cal destacar que una de les accions que es porten més a terme per part dels clubs per 

generar beneficis és la d’organitzar campionats. Amb la nostra aplicació volem incentivar-los, 

donant la possibilitat als clubs de promocionar-los en un apartat específic i permetent als jugadors 

apuntar-se directament des de la aplicació mòbil. 

Pel que fa a la oportunitat de negoci, aquesta rau en la publicitat mitjançant localització mòbil, de 

manera que botigues i clubs que ens contractin apareixeran a la vista de tots aquells usuaris que es 

trobin dins la seva zona d’influència contractada. 

Actualment hi ha altres aplicacions que permeten organitzar esdeveniments esportius interactuant 

amb altres usuaris així com també xarxes socials que permeten publicitat mitjançant localització 

mòbil però cap que unifiqui en una mateixa tots els serveis que hem esmentat. 

Cal destacar el servei de petició de reserva, aquest no és substitut del sistema particular que pugui 

tenir cada club, sinó que és complementari. Amb aquest servei els jugadors poden demanar una 

reserva als clubs i són aquests qui els han de contestar la disponibilitat o no i fer-ne efectiva la 

possibilitat de reserva. 

També és important destacar l’apartat dels campionats, cada vegada són més els jugadors hi 

participen d’una forma regular o bé de tant en tant. Actualment no hi ha cap plataforma estesa que 

unifiqui en un mateix lloc la informació de tots els campionats, ni a nivell intern de club com a 

nivell de campionats federats. Amb la nostra aplicació hi haurà la informació de tots els campionats, 

ordenats per zona i cronològicament, amb la possibilitat d’apuntar-se directament des de l’aplicació. 

S’ha de tenir en compte que per a registrar-se en un torneig normalment només es sol·liciten els 

noms, correus electrònics i documents d’identitat nacional. 

 

 

 

 

 



 13 

3. ANÀLISI DE L’ENTORN I DEL SECTOR  

 

3.1. Anàlisi de l’entorn 

a) Factors Legals 
 
 
Per tal de identificar i estudiar els factors legals del nostre projecte en primer lloc, haurem de tenir 

en compte les lleis de la creació d’empresa i relacionades. I a continuació, definir quin és el tipus 

d’empresa que escollim i, segons aquest, quines són les lleis que hem de tenir en compte. Per les 

característiques de les nostres activitats, haurem d’escollir d’entre les següents formes jurídiques: 

Tipus d’empresa nº Socis Capital Responsabilitat 

Societat de Responsabilitat 

Limitada 

Mínim 1 Mínim 3.000 euros Limitada al capital 

aportat en la societat 

Societat Limitada de 

Formació Successiva 

Mínim 1 No existeix mínim 

legal 

Limitada al capital 

aportat en la societat 

Empresari Individual 

(Autònom) 

1 No existeix mínim 

legal 

El soci es 

responsabilitza amb 

tots els seus bens 

Societat Limitada Nova 

Empresa 

Mínim 1 Màxim 5 Mínim 3.000 Màxim 

120.000 

Limitada al capital 

aportat en la societat 

Societat de Responsabilitat 

Limitada Laboral 

Mínim 3 Mínim 3.000 euros Limitada al capital 

aportat en la societat 

Societat Civil Particular Mínim 2 No existeix mínim 

legal 

El soci es 

responsabilitza amb 

tots els seus bens 

Taula  1 – Font: Formes Jurídiques, Ministeri de Indústria  
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Les lleis que haurem de tenir en compte a l’hora de crear la nostra activitat empresarial i la nostra 

aplicació mòbil seran les següents:  

• Llei 34/1988, de l’11 de novembre, General de Publicitat. Regula tot allò relacionat amb la 

publicitat il·lícita per tal de protegir la dignitat de les persones, incentivar la compra a 

menors, la publicitat subliminal i la publicitat enganyosa. Aquesta llei s’aplica també a les 

funcionalitats de l’aplicació, les quals podrien infringir igualment la dignitat de les 

persones, incentivar la compra a menors d’edat, etc. 

• Llei 21/2014, del 4 de novembre, per la que es modifica el text refundat de la Llei de 

Propietat Intel·lectual, aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, i la 

Llei 1/2000, del 7 de gener, de jutjament Civil. La qual regula les possibles apropiacions 

d’idees així com també continguts dels autors.  

• Llei 3/2014, del 27 de març, per la que es modifica el text refundat de la llei general para la 

Defensa des Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovades per 

Real Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre. 

• Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

Molt a tenir en compte pel fet que els usuaris s’han de registrar amb les seves dades 

personals i perquè l’aplicació farà ús de la seva localització mitjançant el seu mòbil.  

• Acord de distribució per desenvolupadors de Google Play1. Fa referència a totes les 

condicions legals que Google Inc. demana als desenvolupadors de les aplicacions mòbils 

per tal que aquests puguin penjar les seves aplicacions al mercat de Google Play.  

• The license agreements of the iOS Developer Program. Fa referència a totes les condicions 

legals que Apple demana als desenvolupadors de les aplicacions mòbils per tal que 

aquests puguin penjar les seves aplicacions a la Apple Store.  

A més, hem de tenir en compte que és necessari redactar la nostra pròpia llicència d’ús i 

condicions que els usuaris hauran d’acceptar si volen utilitzar la nostra aplicació. 

Pel que fa la contractació de personal ens basarem en el Real Decret Legislatiu 1/1995, del 24 de 

març, pel que s’aprova el text refundat de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
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b) Factors Polítics i Econòmics 

 
 
És plenament conegut que des de l’any 2008 estem immersos en una greu crisis econòmica, la qual 

ha afectat a la majoria de països desenvolupats del món. A Espanya s’ha vist representada per la fi 

de la bombolla immobiliària, la crisis bancaria i l’augment de l’atur entre d’altres. A tot això, hem 

de sumar-hi la mala gestió en polítiques d’austeritat dels diferents governs, en part, pressionats per 

la Unió Europea. Retallades als serveis públics, incentiu a la privatització, augment d’impostos 

entre d’altres. Mesures que afecten directament a la classe mitjana i baixa. A més, dia rere dia 

descobrim nous casos de corruptela que esquitxen directament als nostres governants i els 

impliquen directament en trames de corrupció, utilitzant el seu poder per desviar diner públic per a 

interessos propis. 

Abans de l’esclat de la crisis, la dinàmica del país i la cultura del moment feien creure a la població 

que podien gaudir d’un nivell de vida per sobre del que realment els pertocava. La sensació 

generalitzada era que la feina no s’acabaria mai, que els salaris “normals” havien d’estar per sobre 

dels 1.200 euros, que els bancs tenien un fons infinit de diners i que eren capaços de cedir-ne tants 

com fos necessari. Hipoteques, que durant anys s’han concedit sense miraments i amb condicions 

abusives per part dels bancs (a pagar durant més de 50 anys n’és un exemple) i que amb la crisi 

bancària han acabat ofegant milers i milers de famílies.  

De la mateixa manera, les PIMES s’han vist afectades per tots aquests canvis. Fins l’adveniment de 

la crisi econòmica els bancs eren la seva font de finançament. Avui, es molt més difícil que et 

concedeixin un préstec per finançar el teu negoci i si ho fan et posen unes condicions inflexibles i 

amb riscos més alts. Això ha dificultat notablement la creació, creixement i fins i tot, la continuïtat 

de moltes petites i mitjanes empreses al nostre país.  

Tot i això, el govern espanyol considera que ja no estem en recessió i que hem entrat en una etapa 

de creixement moderat, encara no significa que estiguem sortint de la crisi. Respecte anys anteriors 

podem constatar que la creació de llocs de treball ha augmentat lleument encara que molts no 

reuneixen les millors condicions. Per contra, el deute públic continua creixent, la qual cosa ens 

indica que tot i les retallades imposades pel govern, l’economia no s’incentiva. Contrastem aquestes 

dues tendències en els gràfics que figuren a continuació: 
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Valor absolut del nombre d’aturats a l’estat espanyol des del 2008 fins al 2014 

 

Taula  2 – Font: Institut Nacional d'Estadística  

 

 
Evolució del deute públic espanyol en milions d’euros des del 2010 fins al 2014 

 

 

Taula  3 – Font: Expansión Datosmacro.com 
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Si ens fixem en l’estudi econòmic de El observatorio Cetelem, consumo España 20141 podem 

extreure’n dades relacionades amb l’economia del país i que ens ajuden a pensar que hem de ser 

optimistes de cara a un futur proper.  

 

Una de les dades noticiables és la relació directe entre la taxa d’ocupació a espanya i el percentatge 

de consum als habitatges. Notem que la tendència va a l’alça i això ens indica que si continua així, 

la gent estarà cada cop més disposada a gastar i repercutirà directament a l’economia del país.  

 

Evolució de la Taxa d’atur vs. Consum dels habitatges des del 2011 fins al 2014 

 

 

Taula  4 – Font: El Observatorio Cetelem, consumo España 2014  

 

Per acabar l’anàlisi d’aquest punt del projecte, no podem obviar la situació política que travessa 

Catalunya. Durant els últims anys s’ha accentuat la pressió per part d’un moviment polític i social 

enfocat cap a una possible independència respecte d’Espanya. Haurem d’estar molt atents al 

possible escenari i observar quines repercussions legals suposa per a la nostra empresa.  

 

 

                                                
1 Estudi econòmic sobre el consum i realtizat per l’empresa Cetelem l’any 2014  
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c) Factors Tecnològics 
 
 
Pàdel-Point ofereix diferents serveis als usuaris, des de xarxa social per aficionats al pàdel fins una 

eina per a la organització de partits, reserves i competicions. Després d’analitzar la situació actual 

podem concloure que no hi ha cap factor tecnològic que ens pugui afectar directament. És a dir, res 

fa pensar que per exemple una nova tecnologia sigui capaç de donar aquests serveis de la mateixa 

manera que Pàdel-Point. Uns serveis que van directament relacionats al concepte de aplicació 

mòbil.  

D’altra banda, hem de tenir clar que la nostra aplicació funciona a partir d’un model de negoci que 

es basa en la publicitat basada en la localització. La tecnologia dels dispositius mòbils i els 

protocols que s’utilitzen per a conèixer la ubicació dels usuaris és primordial per a nosaltres. 

Actualment hi ha varies maneres de conèixer la ubicació: 

1) Via GSM 

2) Via GPS 

3) Via Wi-fi 

Des de Pàdel-Point hem d’estar alerta pel que fa a possibles millores en aquests protocols i/o 

tecnologies, així com també a l’adveniment de possibles innovacions per tal d’adaptar-nos i no 

quedar enrere, podent oferir sempre la màxima qualitat dels serveis a aquells clients que ens 

contractin. 

 

d) Factors Ecològics 
 
 
Donat que la nostra activitat empresarial va destinada a la creació d’una aplicació mòbil, no hi ha 

cap factor ecològic que ens pugui afectar directament o viceversa, així com tampoc cap llei que ens 

sigui restrictiva en aquest sentit.  
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e) Factors Socioculturals i Demogràfics 
 
 
Per tal de completar l’anàlisi sociocultural i demogràfic de la població espanyola, que és on llancem 

la nostra aplicació, creiem convenient focalitzar l’estudi en els hàbits i factors que ens relacionen 

directament amb el món del pàdel: el benestar, l’oci i l’activitat esportiva. És fàcil notar que des de 

fa uns anys, la societat està cada vegada més conscienciada de la importància que té portar un estil 

de vida saludable, cuidar-se, menjar bé i fer esport, així com de cuidar la imatge personal. Només 

cal sortir al carrer d’una gran ciutat com pot ser Barcelona per veure la gran varietat d’ofertes 

esportives que tenim a l’abast i trobar-te gent fent algun esport com el running. Internet també és un 

mirall d’aquesta realitat, si busquem notícies, clubs, ofertes, etc. relacionades amb l’esport 

t’apareixen infinitat de resultats. Això no fa més que demostrar-nos el que hem dit anteriorment, 

que amb altres paraules podria es podria dir que dur una vida sana està de moda.  

Per aprofundir una mica més en aquests factors, ens fixem en les dades de l’últim informe estadístic 

fet per el Ministeri de Educació, Cultura i Esports2 així com també amb dades de l’INE (Instituto 

Nacional de Estadística)3. Amb això intentarem fer-nos una idea tangible de la importància de 

l’esport, la tendència a l’alça de la pràctica d’aquest i el número de practicants. 

Dades remarcables que extraiem:  

 

• A Espanya actualment hi un total de 46.464.053 d’habitants.  

• Un 30% de la població utilitza el seu temps lliure per a fer esport. 

• Un 63% de la població afirma esta bastant o molt interessada en l’esport en general.  

• Un 24% de la població practica algun esport i un 19% practica varis esports. 

• Un 57% dels practicants ho fan tres cops o mes per setmana i un 37% un o dos cops per 

setmana. 

Evolució en tant per cent de població que practica esport 

                                                
2 Encuesta sobre los hábitos deportivos en España de l’any 2010. 
3 Informació sobre el nombre actual d'habitants a España 
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Evolució percentual de l’interès general cap a l’esport  

 

  Taula  6 – Font: Encuesta sobre los hábitos deportivos en España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freqüència percentual de la pràctica d’esport  

Taula  5 – Font: Encuesta sobre los hábitos deportivos en España 
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Taula  7 – Font: Encuesta sobre los hábitos deportivos en España 

 
 
Recompte d’activitats esportives que es practiquen amb més freqüència setmanal

 

Taula  7 – Font: Encuesta sobre los hábitos deportivos en España 

 

 

 

 

 

 

Comunitats autònomes, on es practica més esport 
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Taula  8 – Font: Encuesta sobre los hábitos deportivos en España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats esportives segons el grau d’estacionalitat (època de l’any concreta) 
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Taula  9 – Font: Encuesta sobre los hábitos deportivos en España 
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Activitats esportives amb més practicants a Espanya 

 

Taula  10 – Font: Encuesta sobre los hábitos deportivos en España 

 

Aquestes dades ens corroboren una de les coses que dèiem al principi, l’esport està de moda. Podem 

percebre que la inquietud de la població espanyola respecte l’esport augmenta any rere any, que 

interessa i es practica i que és una part fonamental en el nostre dia a dia. En relació amb el pàdel 

volem destacar que l’any 2010 ja es trobava entre els 10 esports més practicats a l’estat espanyol.  
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3. 2. Anàlisi del sector  
 
En aquest punt del treball intentarem extreure el màxim d’informació que ens permeti analitzar 

l’estat en que es troba l’entorn proper a l’activitat de la nostra empresa. Comencem situant-la: 

podem dir que ens trobem en el sector de desenvolupament d’aplicacions mòbils relacionades en 

l’àmbit de l’esport, concretament del pàdel i a partir d’aquí analitzarem diversos punts com les 

barreres d’entrada/sortida, els productes substituts i la tendència del sector en un futur. 

 

a) Barreres d’entrada  
 

Una informació molt útil que ens interessa saber son les barreres d’entrada del nostre negoci, és a 

dir, aquells factors que ens permeten tant a nosaltres com a possibles competidors accedir o sortir 

del nostre sector específic.   

Per tal de diferenciar-nos d’altres aplicacions que ofereixen la possibilitat d’organitzar partits entre 

els seus usuaris, un servei extra que volem oferir és el de poder sol·licitar la reserva de les pistes 

directament a través de la app. Per això, serà necessari un acord amb tots els clubs possibles, de 

manera que aquests integrin la nostra aplicació al seu negoci. Hem de ser conscients que la majoria 

de clubs treballen la gestió de pistes a la seva manera i que són processos que tenen molt integrats. 

Cada vegada és més freqüent a més que vagin relacionats a empreses de software de gestió de pistes 

i on normalment es firmen contractes d’exclusivitat entre ambdues parts. Tot i que Pàdel-Point no 

és ben bé una aplicació que ofereixi serveis de gestió de pistes, haurem d’estar molt atents a aquest 

tipus de contractes per tal que no ens suposin una limitació per arribar a acords lliures amb els 

negocis. 

A més, hem de tenir en compte el cost de temps i de diners que s’ha d’invertir per a dur a terme una 

acció comercial com aquesta. Ens trobem clarament amb una barrera d’entrada de cost elevat i que 

és de vital importància per al nostre negoci superar-la. 

És molt important aconseguir el màxim d’acords i anticipar-nos a d’altres aplicacions ja existents 

que podrien aprofitar que fa més temps que estan al mercat i que per tant podrien tenir més poder de 

negociació que nosaltres.  

En la mateixa línia, un apartat de la nostra aplicació que volem potenciar i que creiem que ens dóna 

valor és el de les competicions. Necessitem una inversió de temps i de diners elevada per a poder 

negociar amb la gran majoria de clubs del país per tal que aquests vulguin promocionar-se i fer-ne 

vàlid el nostres mètode d’inscripcions.  
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Una de les barreres d’entrada que ens trobem aquí és la desconfiança que pot generar per als clubs 

que els participants a les competicions es puguin inscriure lliurement des de la app, a diferència del 

que és normal fins ara, que és trucar per telèfon o fer la inscripció en persona. Per tant, aquesta 

desconfiança és una altra barrera d’entrada que haurem de superar.  

Una altra barrera d’entrada que haurem de superar serà la forta inversió de màrqueting que haurem 

de dur a terme per tal de donar-nos a conèixer i donar valors als nostres serveis, incentivant al 

màxim de jugadors possibles per a que utilitzin la nostra app com a la seva eina habitual per a 

organitzar partits. És quelcom que haurem de treballar per tal d’integrar-ho en el dia a dia dels 

jugadors que fins el moment estan habituats a utilitzar altres mètodes. 

Així doncs, un cop analitzades les barreres d’entrada podem dir que el cost d’aquestes per tal 

d’introduir-se en el sector és mitjà-alt, doncs hem de sobreposar-nos a contractes legals i hem de fer 

una forta inversió comercial i de màrqueting per oferir els nostres serveis, donar-nos a conèixer i fer 

veure el nostre valor a clients i usuaris.  

 

b) Amenaça de productes substituts 
 
 
En aquest apartat analitzarem quins altres productes poden ser substituts de la nostra aplicació, és a 

dir, aquells que siguin capaços de cobrir tots o alguns dels serveis que nosaltres oferim.  

Xarxes socials: Un dels serveis que oferim amb la nostra aplicació és la de crear-se un perfil únic 

per a cada jugador usuari on s’hi podrà veure la informació tècnica com ara el nivell, la posició dins 

de la pista i l’edat i mitjançant el qual serà possible penjar fotos, vídeos, estats i compartir 

continguts en un timeline comú per a tots els usuaris. A més, aquesta serà de vital importància per a 

fer arribar els continguts publicats per als nostres clients (botigues i clubs) als usuaris 

El nostre objectiu no és el de crear una xarxa social on els usuaris pengin continguts personals, de la 

seva vida íntima com podria ser el Facebook, sinó que el que busquem és crear una xarxa exclusiva 

d’aquest esport, on la gent publiqui coses en relació a aquest i on la gent que en sigui usuari ho sigui 

perquè són jugadors de pàdel. 

Actualment existeixen d’altres plataformes que ofereixen quelcom semblant, ja sigui en format web 

o en format app, però la veritat és que deixant de banda la part tècnica del perfil de cada jugador, 

qualsevol xarxa social podria ser un producte substitut d’aquest apartat de la nostra, doncs de la 

mateixa manera que nosaltres busquem un contingut únic, les demés no estan enfocades a això i per 
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tant, cada usuari és lliure de penjar el que vulgui, sigui personal, aliè, d’esport o del que sigui, ja 

siguin usuaris com empreses i és per aquest motiu que qualsevol de les xarxes socials existents al 

mercat podria ser en major o menor mesura un producte substitut d’aquest servei de la nostra app.  

Organització de partits: És un servei que realment pot ésser substituït per varis productes al 

mercat. Un primer possible substitut seria d’altres plataformes que tenen el mateix objectiu. 

Plataformes exclusives per a relacionar usuaris interessats en cert esport per tal de que quedin per a 

practicar-los com podrien ser Decathlon Sport Meeting o YesWePlay. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Imatge 1: YesWePlay                                 Imatge 2: conversa de WhatsApp 

 

Un altre possible substitut podria ser el contacte directe, ja sigui a través de xats a través de xarxes 

socials, missatgeria instantània o trucades de veu. Si bé és veritat que mitjançant el contacte directe 

potser no és el mètode més adequat per a organitzar partits amb persones que no es coneixen, és la 

manera d’organitzar-los més típica i fins el moment més còmode de les persones que si que es 

coneixen. Com que la nostra app no és tant sols per a organitzar partits entre desconeguts, sinó 

també per a coneguts, el contacte directe és també un mètode substitut del nostre servei.  
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Un mètode molt típic que s’utilitza per a organitzar partits és el que es dur a terme a través dels 

propis clubs de pàdel que no és altra que l’ús de la seva borsa de jugadors. Els clubs son els primers 

interessats en organitzar partits per omplir aquelles pistes que en certes hores no tenen reservades i 

és per aquest motiu que demanen als jugadors que passen per les seves instal·lacions que els deixin 

les dades personals i el seu nivell de joc, creant així una base de dades. A partir d’aquí, els clubs 

s’encarreguen d’organitzar partits, buscant a quatre jugadors que puguin estar disponibles per a 

jugar en aquella hora en concret on la seva pista no està reservada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mateixa línia, els clubs utilitzen els seus perfils a les xarxes socials per a comunicar als seus 

seguidors la falta de jugadors a partits. És un mètode molt comú per completar partits quan es 

demanen al club expressament que els busquin algú per a completar un partit.  

Imatge 3: butlleta d’inscripció d’un club de pàdel 
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Reserva de pista: Per a reservar pista el mètode més comú és la trucada telefònica. Els interessats 

en llogar una pista truquen al club i demanen la disponibilitat i la reserva. Amb l’ús de les noves 

tecnologies d’altres mètodes típics que també s’utilitzen avui en dia son el correu electrònic o la 

missatgeria instantània. Avui en dia però, han aparegut al mercat empreses que ofereixen als clubs 

sistemes de gestió de reserva de pistes. El més comú és que es tracti d’un software a través del qual 

el club pot visualitzar la disponibilitat de les pistes així com marcar les hores reservades, els 

jugadors que hi participen, etc. Aquestes empreses ofereixen a més del software, la possibilitat 

d’integrar una plataforma de lloguer de pistes online, de manera que els jugadors interessats puguin 

llogar o reservar una pista còmodament des de casa.   

Imatge 4: perfil de Facebook d’un club de pàdel 
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     Imatge 5: Aplicació en format web per reservar pista 

     Font: Web El Globus Pàdel (www.elglobuspadel.cat) 
  
 

Publicació de Campionats: Existeixen d’algunes plataformes dedicades a publicar els campionats 

de manera similar a la que voldríem fer nosaltres. La idea és unificar per zones les diferents 

competicions que hi haurà pròximament, de manera que l’usuari tant sols hagi d’accedir a aquesta 

per tal d’obtenir tota la informació. Tot i això, no ofereixen la possibilitat d’inscripció, que és una 

de les nostres intencions.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6: publicació d’alguns campionats 

                Font: www.padelcompeticion.com  
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c) Tendència de futur del sector: cap a on anem?  
 
 
Abans de començar aquest anàlisis crec convenient aclarir que tot i que la nostra aplicació està dins 

del sector de les aplicacions mòbils relacionades amb l’esport i l’oci així com també la podríem 

incloure en una aplicació de tipus xarxa social, considerem que està completament lligada al sector 

exclusivament del pàdel, doncs és on està el nostre mercat, on tenim els usuaris i on tenim els 

potencials clients. És per aquest motiu que farem un anàlisis per tal de preveure quina previsió de 

futur tenen les aplicacions d’oci i esport i les xarxes socials en el mercat, però possiblement no en 

podrem treure una conclusió que ens ajudi a preveure accions de futur sense estudiar també el sector 

del pàdel. És a dir, que si per exemple avaluem la tendència d’aquesta tipologia d’aplicacions 

mòbils i en traiem una conclusió positiva però per contra el sector del pàdel té una tendència 

negativa, possiblement la nostra acabi passant per problemes. És per aquest motiu que farem també 

un anàlisis del sector Pàdel per tal de treure conclusions finals més aproximades.  

 

El sector de les apps relacionades amb l’esport i l’oci i les xarxes socials: 

Com hem comentat, Pàdel-Point és una aplicació que podem incloure dins del sector de les 

aplicacions mòbils relacionades amb l’esport i/o la salut però a la vegada podem dir que es tracta 

d’una xarxa social, doncs ofereix serveis de social networking però a la vegada serveis 

exclusivament relacionats amb l’esport. 

La idea és observar el mercat d’aquest tipus d’aplicacions, les xarxes socials i les esportives i/o de 

salut, durant els últims temps per tal d’intentar deduir si aquestes són aplicacions descarregades, 

valorades i utilitzades per als usuaris i a partir d’aquí treure’n conclusions.  

Comencem doncs amb l’ús de les xarxes socials a Espanya. Segons un estudi dut a terme per 

l’empresa Ditrendia4, que es va presentar l’any 2014, va créixer un 45 % el darrer any. En 

destaquen per exemple que un 90% dels usuaris d’smartphone que utilitzen xarxes socials, utilitzen 

el Facebook.  

                                                
4 Informe ditrendia: Mobile en España y el Mundo, 2014 
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El sector del pàdel: 

Per sort o per desgràcia, tenim un exemple on fixar-nos i per comparar el moment actual del sector i 

poder preveure’n potser també el seu futur. Per entendre-ho millor farem primer un breu repàs de la 

història d’aquest esport. 

L’inventor del pàdel va ser el mexicà Enrique Corcuera, que va crear una pista a partir d’una paret 

de frontó, en va afegir una altra a l’altra banda de la pista, va posar parets de malla i va afegir una 

xarxa de tennis al mig. Un dels amics de Enrique, Alfonso Hohenlohe, va decidir portar la idea cap 

a España, concretament a Marbella on es va posar molt de moda entre la gent de la classe alta que 

freqüentava el Marbella club. L’any 1975, un Argentí milionari va portar la idea al seu país on el 

pàdel es va convertir en un fenomen de masses, de tal manera que Argentina va passar a ser la 

referent, on el mercat era més gran, on hi havia més afició i on hi havia els millors jugadors. Dintre 

d’aquest oasis però, va passar que el nombre de jugadors era cada vegada més gran i en la mateixa 

línia cada vegada hi havia més negocis en relació a aquest. Al final però, va acabar passant que la 

oferta va superar la demanda. S’havien fabricat més pistes i més negocis dels que el mercat 

necessitava, segurament per una falta d’estudis de mercat i de consciència per part dels inversors i 

això sumat a una greu crisis econòmica va provocar que el sector passés d’estar al capdamunt a 

caure en la decadència. És per aquest motiu que la gran majoria d’estrelles d’aquest esport són 

Imatge 7: Dades de ús de Xarxes Socials 
 
Font: Informe Ditrendia: Mobile en España y el Mundo, 2014 
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Argentines i en canvi son residents a Espanya, doncs els moments econòmics en aquell moment 

eren diferents i quan allà va decaure el sector, aquí començava a créixer i molts van emigrar per 

continuar la seva carrera esportiva a Espanya. 

 

Gràcies a aquesta experiència, el circuit professional està treballant de tal manera que el que 

busquen és que aquest esport perduri més enllà del que ara sembla és una bombolla a Espanya. 

Estan treballant per introduir-se en el mercat internacional i expandir-se en d’altres països, 

segurament perquè saben que si aconsegueixen consolidar-se a nivell mundial, podran sobreviure 

independentment de les decadències “locals”. Dic això perquè tot i que a Espanya a diferència 

d’Argentina ha passat que tot i la greu crisis econòmica, el pàdel ha gaudit d’una salut envejable i 

sembla que ha passat per sobre d’aquesta, estem entrant en una situació que es comença a assemblar 

en alguns aspectes a la que en el seu moment van tenir a Argentina i és que cada vegada hi ha més 

clubs i negocis, el que comporta que cada vegada els jugadors tenen més i més oferta. El costos i 

sobretot, el manteniment dels clubs per exemple no són fàcils d’assumir i si el nombre de clients en 

comptes de concentrar-se, es dispersa, entrarem en una guerra de preus, que comportarà una 

baixada de la qualitat dels serveis i al més que possible tancament de molts d’aquests que no hauran 

fet una bona previsió.  

Pel què fa al nostre negoci, haurem d’estar alerta a aquesta situació. És molt probable que degut a la 

gran oferta que comença a haver-hi al mercat, els negocis vulguin utilitzar totes les eines que 

tinguin a l’abast per tal de sobreviure i, això és quelcom que ens beneficia, doncs d’entrada 

nosaltres serem una eina més per a captar més clients. Dit això però, un estancament o en el pitjor 

dels casos, una decadència del sector, faria que el nombre d’usuaris i de compradors de la nostra 

aplicació baixés, amb les conseqüències que això comportaria per a nosaltres. 

Per altra banda, està per veure fins a quin punt el pàdel acabarà essent una moda o es consolidarà en 

el temps dels jugadors que actualment el practiquen. Un actual jugador de pàdel, hi jugarà sempre 

més? o molts hi juguen perquè s’ha posat de moda però al cap d’un temps l’acabaran aparcant? Són 

preguntes que possiblement avui en dia ningú pugui respondre. 
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d) Anàlisis de la competència: 
 
 
En aquest apartat farem un anàlisis d’aquelles aplicacions i plataformes que poden ser competència 

nostra directa, és a dir, aquelles que ofereixen serveis iguals o semblants als nostres i en un format 

similar i intentarem avaluar-ne els pros i els contres respecta de la nostra.  

 

*Degut a la gran quantitat d’oferta existent, hem obviat aplicacions i plataformes que actualment 

estan en fase beta o que no considerem amb no tant nivell qualitatiu, centrant-nos tant sols en 

aquelles que creiem són competència màxima.  

 

Tpc-MatchPoint: Es tracta d’una plataforma que ofereix serveis de Software de gestió de pistes per 

als clubs, amb reserva online, creació de partides online, aplicació mòbil, etc. És a dir, ofereixen als 

clubs diferents serveis i són aquests qui decideixen contractar què. En definitiva, es dóna la 

possibilitat de crear una xarxa interna exclusiva per a afiliats al club, de manera que s’integra la 

gestió de les pistes, amb un software exclusiu, amb la reserva online i la creació de partides entre 

usuaris, tot mitjançant web o app. 

  

 

 

  

 

Imatge 8: Alguns exemples d’apartats de l’aplicació de Tpc-Matchpoint 
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Com podem veure, des de l’aplicació els usuaris tenen la opció de crear-se un perfil, reservar pistes, 

veure la teva agenda de partits, la actualitat del club, entrar al sistema Play per a organitzar o 

apuntar-se a partits, veure i fer amistats, veure el rànquing intern que es genera mitjançant 

campionats i finalment veure els campionats que organitza el club.  

Aquest tipus de plataformes van normalment lligades a contractes d’exclusivitat i permanència amb 

l’empresa contractada. 

Notem que és una aplicació semblant a la nostra pel què fa a la part exclusivament esportiva, doncs 

aquesta no té un format xarxa social per a compartir ni veure continguts i amb la diferència de que 

és per a la gestió interna d’un club, és a dir, va completament lligada al club, tota la informació és 

respecte el club, les reserves, etc.  

Sense tenir en compte que Pàdel-Point és també una xarxa social, pensem que la nostra app pot ser 

més atractiva en l’apartat de cara els usuaris, doncs tenen un camp molt més obert per tal de crear, 

apuntar-se i reservar segons convingui, amb usuaris que no tenen perquè està registrats ni afiliats a 

un sol club i amb tots els clubs de la seva regió. A més, el nostre apartat de campionats pensem serà 

molt més interessant, doncs als jugadors els agrada jugar campionats a diferents clubs i és més 

atractiu poder obtenir la informació de tots en un sol apartat. Per contra, el fet que el software de 

gestió de reserves del propi club vagi integrat a la app i que quan des d’aquesta es faci una reserva 

la pista automàticament quedi guardada, sense cap altra procés pel mig, és quelcom que pensem és 

una avantatge i una comoditat per l’usuari i el club.  

 

Decathlon Sport Meeting: Decathlon Sport Meeting és una aplicació mòbil que té com a objectiu 

fomentar l’activitat esportiva entre usuaris. No és una aplicació centrada només en l’organització de 

partits de pàdel, que també, sinó que està pensada pels demés esports.  

Amb aquesta pots crear la teva proposta, indicant esport, nivell de joc o pràctica, localització on es 

durà a terme l’activitat, data de trobada així com també el nombre de participants que es vol que 

s’apuntin. Per altra banda, pots apuntar-te a les activitats que demés usuaris creen.  
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Es tracta d’una aplicació en la que primerament has de registrar-te i crear el teu perfil esportiu. Com 

a usuari pots seleccionar varis esports i en cadascun d’ells et demanen el nivell de joc i la teva 

localització.  

Un cop tens el teu perfil pots veure a l’apartat de “Propuestas” totes aquelles propostes d’altres 

usuaris que busquen participants dels esports que tu també practiques i apuntar-te a aquestes.  

Per altra banda, l’apartat “Actualizaciones” funciona com un mur de publicacions on pots veure els 

continguts publicats pels teus amics i on tens la possibilitat de compartir fotos i publicacions que 

apareixen en els murs dels teus amics interessats en l’esport que classifiques a la publicació. 

A l’apartat “Gente” pots trobar altres usuaris registrats interessats en els teus esports d’interès i 

prop de la teva localització de manera fàcil i ràpida. 

Es tracta d’una aplicació que cobreix el nostre servei d’organització de partits, que també té una 

part de xarxa social i que a més és simple i fàcil d’utilitzar. És clarament competència directa de la 

nostra aplicació però nosaltres tenim certs avantatges competitius com la sol·licitud de reserva de 

pistes que poden fer decantar als usuaris a fer servir la nostra app envers aquesta. Per altra banda, 

Decathlon Sport Meeting té usuaris molt diversos de manera que no els és possible focalitzar 

l’aplicació per un esport en concret i possiblement tampoc els interessi. És per aquest motiu que 

Imatge 9: Diferents apartats de l’aplicació Decathlon Sport Meeting 
Font: Aplicació Decathlon Sport Meeting 
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com a Pàdel-Point creiem que al concentrar-nos en un públic més concret el podrem treballar més a 

fons i això ens suposa un avantatge per els nostres interessos.  

 

YesWePlay: YesWePlay és una aplicació molt similar a Decathlon Sport Meeting que té com a 

objectiu principal posar en contacte a esportistes que es trobin a prop i en una mateixa zona 

geogràfica per tal que puguin quedar entre ells per a practicar els seus esports preferits. Com a 

usuari pots crear activitats i/o apuntar-te a les de altres usuaris. No està centrada només amb el 

pàdel, sinó també amb els demés esports. A diferència de l’anterior però, aquest és el seu únic 

servei.   

Respecte la nostra, aquesta app no té cap avantatge competitiu per diferenciar-se de nosaltres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retos Padel: Retos Padel és una plataforma web dedicada principalment a la organització de partits 

de pàdel. Per a registrar-te crees el perfil com a jugador on a part de les dades bàsiques de 

registre (nom, cognom, correu, etc.) se’t demana també el teu nivell de joc.  

 

 

 

Imatge 10: Apartats de l’aplicació YesWePlay 
Font: YesWePlay 
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Un cop accedeixes tenim diferents apartats que expliquem a continuació: 

• Inicio: Es tracta d’un sistema de murs de publicacions, classificats per categories (algunes 

d’ús exclusiu VIP o Premium) on els usuaris publiquen reptes o comenten segons temari, 

semblant a un fòrum.  

• Calendario: En aquest apartat és on l’usuari pot crear partits i hi ha visibles els partits dels 

demés amb possibilitat d’apuntar-se a aquests. Es visualitza per dies i per franges horàries.  

• Buzón: Es tracta d’un apartat de missatgeria entre usuaris on es pot enviar i rebre missatges.  

• Mi Perfil: Permet editar la informació personal i de pàdel. A més, es pot veure el palmarès 

de les competicions, que són competicions exclusives de la plataforma.  

• Gestionar mis Amigos: En aquest apartat es permet gestionar les teves amistats (afegir, 

eliminar, crear grups, etc.)  

• Competiciones: És un apartat on es pot veure informació i apuntar-se a competicions 

exclusives de la plataforma. Creen lligues i campionats propis per als usuaris i aquests 

poden apuntar-se des de la pròpia plataforma. 

• Buscador de Clubes: Permet cercar clubs. Introduint nom, nom de ciutat i/o codi postal et 

cerca clubs i en pots veure informació respecte d’aquests.  
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Crear i apuntar-se a partits és relativament fàcil. De funcionament senzill però amb imatge i disseny 

poc cuidats.  

En aquesta plataforma la gestió de partits és bona, et pots posar en contacte amb els jugadors i té 

una forma de selecció de nivell basada en vots d’altres usuaris. El seu objectiu no és el de ser 

pròpiament una xarxa social en la que s’hi comparteixin continguts sinó ser una eina exclusiva 

relacionada al pàdel i que ofereix serveis d’organització de partits i de fòrum entre usuaris per tal de 

comentar continguts segons temaris. Respecte Pàdel-Point i sense comparar altres serveis no oferts 

a retospadel, aquesta no ofereix cap mena de possibilitat de reserva i l’apartat de competicions és un 

apartat exclusiu per a campionats interns de la plataforma, la qual cosa ho fa menys atractiu. Pel què 

Imatge 11:  Apartats Inicio i Calendario de la plataforma retospadel.com 
Font: Retospadel.com 
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fa la organització i el tema de puntuació de nivell de joc dels usuaris, des de Pàdel-Point ho 

treballarem de manera molt similar. 

PadelCompetición.com: Padelcompeticion és una plataforma web destinada a donar informació 

exclusiva sobre campionats. En aquesta els campionats es classifiquen per categories, pel tipus de 

torneig, la modalitat i el format, a més de per localització. És quelcom molt similar al nostre apartat 

de Campionats, amb la diferència que des de Pàdel-Point donem la oportunitat als usuaris 

d’apuntar-se directament des de la app. 

Pel que fa als clients interessats en publicar campionats, a padelcompeticion no demanen cap mena 

de registre per a fer-ho possible. Tant sols omplint un formulari i esperant unes hores per tal de que 

revisin aquestes és suficient. Si et registres tens la oportunitat de promocionar les teves activitats 

mitjançant pagament.  

 

 

 

Finalment, és important destacar que ara mateix no existeix cap aplicació que ofereixi a usuaris la 

possibilitat d’adquirir lloguers a preus reduïts ni adquirir-ne mitjançant subhastes 

 

 

 

Imatge 12: Exemple de publicació de campionats 
Font: Padelcompetición.com 
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e) Atractivitat del Sector, les 5 forces de Porter  
 
Un cop analitzada la competència i l’atractivitat del sector, utilitzarem les cinc forces de Porter per 

tal d’analitzar l’atractivitat del producte: 

 

 

1. Amenaça de nous competidors: Ja hem comentat que les barreres d’entrada eren mitjanes altes, 

la qual cosa dificulta l’entrada al mercat però tot i així no és quelcom inabastable per empreses 

dedicades a la creació d’aplicacions mòbils ni d’altre empreses fortes.  

2. Poder de negociació dels clients: Hi ha varies aplicacions que, tot i que ofereixen els serveis per 

separat, els acaben oferint i això fa que el seu poder de negociació augmenti. 

3. Amenaça de productes substituts: L’amenaça és alta, doncs molts serveis que volem introduir 

estan ara mateix essent la majoria acomplerts per a productes substitutius que a més tenen molta 

força.  

4. Poder de negociació de proveïdors: De proveïdors de hosting web n’hi ha molts i és per aquest 

motiu que el seu poder de negociació és baix. 

 

 

 

Imatge 13: Les 5 Forces de Porter 
Font: El·laboració pròpia 
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4. ANÀLISI DE MERCAT 
 
 
Per a fer l’anàlisi de mercat és important recalcar primer que inicialment volem desenvolupar la 

nostra activitat a Espanya, que és on actualment el mercat del pàdel està consolidat. Degut a que 

s’està començant a treballar per a la internacionalització d’aquest esport, considerarem en un futur 

internacionalitzar també la nostra aplicació a d’altres països però actualment no és quelcom que ens 

haguem de plantejar degut a la actual poca demanda.  

4.1 El pàdel a Espanya 
 
 
Per a fer un anàlisis de mercat, començarem analitzant en quin moment es troba el pàdel a Espanya. 

Com que el que ens interessa és saber quins poden ser els nostres usuaris per a l’aplicació, una de 

les primeres coses que hem d’esbrinar és el número de jugadors total al país. Ens interessa obtenir 

una estimació del número real de practicants al país, sigui quin sigui el seu nivell de joc i 

indiferentment de si estan federats o no, ja que son els usuaris a qui adrecem la nostra aplicació. 

Per altra banda, volem obtenir la informació del número de clients potencials de la nostra aplicació  

als que ens podem adreçar, que no son altres que els clubs que ofereixen la possibilitat als jugadors 

de poder jugar a pàdel en les seves instal·lacions i també els negocis relacionats amb aquesta 

activitat, com poden ser botigues físiques i online que es vulguin promocionar a través de la nostra 

app. 

Jugadors de Pàdel a Espanya:  

Hem comentat ja varies vegades que el pàdel és un esport de moda i que en els últims anys el 

número de practicants ha anat molt a l’alça. Una dada a la que podem accedir a través del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España és la de jugadors que disposen 

de llicència d’alguna de les federacions de pàdel a Espanya. El pàdel té una característica que 

d’altres esports no tenen, i és que hi ha molta competició fora de les federacions. Així com amb la 

majoria d’esports el comú és competir en nom d’algun club o entitat, participant en alguna lliga o 

competició federada, amb el pàdel existeix molta competició interna dels clubs, en les que no és 

necessària la llicència federativa per a participar-hi. 
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Com podem veure i, segons les dades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 

de España, el número de jugadors federats a Espanya a l’any 2014 era de 49.463, contant els 

gèneres masculí i femení. 

Aquestes xifres estan molt lluny del nombre real de jugadors. Si tenim en compte les xifres que hem 

comentat en els factors socioculturals que fan referència a l’estudi estadístic dut a terme l’any 2010 

pel Consejo Superior de Deportes, ens podem arribar a fer una idea sobre la desitjada xifra de 

nombre de practicants d’aquest esport. Aquestes diuen que, l’any 2010, a Espanya un 43% de la 

població feia esport i que un 5,9% d’aquesta proporció jugaven a pàdel, el que significava en aquell 

moment que era el desè esport més practicat en aquell moment. Això significa que si en aquell 

moment la població espanyola era de 46.667.174 persones segons dades consultades a 

DatosMacro 5 , un total de  20.066.885 feia esport i 1.183.946 eren practicants del pàdel.  

 

És interessant veure que tant sols diferia un punt respecte del tennis, amb un 6,9% de practicants, 

tractant-se aquest últim d’un esport amb molts més anys de vida i consolidat en l’àmbit 

professional. A més, l’estudi ens diu també que es tracta d’un esport que la gent el practica durant 

tot l’any, i que per tant, no va en funció de temporades. 

                                                
5 http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/espana 

Imatge 14: Llistat de jugadors I clubs amb llicència federatives 
Font: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España 
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Com hem dit, son dades de l’any 2010 i des de llavors “la febre” del pàdel ha augmentat 

considerablement. L’empresa Madison Marketing va presentar al març de l’any 2014 un estudi6 del 

pàdel a Espanya on entre d’altres coses van obtenir una estimació del nombre de practicants que hi 

ha fins el moment els quals els van dividir en dos grups, intensius/habituals i ocasionals. Del primer 

grup, el nombre puja fins als 2.300.000 i el segon fins als 945.000. Tant sols comparant el primer 

grup respecte del total que hi havia fa 5 anys, el nombre ha augmentat més del doble. És una dada 

més que ens demostra que es tracta d’un mercat que fins el moment ha crescut i de manera molt 

ràpida.  

Per tant, si tenim en compte aquestes dades, podríem dir que els usuaris potencials de la nostra app 

serien gran part dels 2.300.000 practicants intensius i part també dels 945.000 que ho practiquen 

ocasionalment.  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 4.2 Clients Potencials 
 
Quan parlem de clients potencials, en el nostre cas estem parlant d’aquells negocis relacionats amb 

el pàdel que faran ús de la nostra app per tal de promocionar-se, donar-se a conèixer o utilitzar-la 

com a mètode d’inscripció dels campionats i de reserva de pistes. Bàsicament ens hem de centrar en 

les botigues físiques i online, així com també en els clubs.  

                                                
6 Estudi realitzat per Madison Marketing amb la intenció d’estudiar el mercat del pàdel i la futura 
tendència d’aquest. 

Taula 11: Històric de població a Espanya 
Font: Datosmacro.com 
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Cada vegada hi ha més clubs. La moda d’aquest esport no ha passat desapercebuda per als 

emprenedors i cada vegada són més els que s’aventuren a fer una inversió per a obrir unes noves 

instal·lacions. Això és quelcom que creiem ens beneficia, doncs tenim molt mercat i si aconseguim 

fer-nos amb un tant per cent considerable d’aquest i els resultats ens acompanyen, és molt probable 

que acabi provocant un efecte cadena i la resta de clubs vulguin acabar fent servir també els nostres 

serveis. 

Segons l’estudi comentat anteriorment dut a terme per l’empresa Madison Marketing, s’estima que 

a Espanya actualment hi ha unes 1700 instal·lacions amb pistes de pàdel. Aquest estudi també en 

desglossa la tipologia de club i els van diferenciar segons si son petits (de 1 a 4 pistes), mitjans (de 

5 a 8 pistes) i grans (més de 8 pistes). Les dades es veuen a la següent taula: 

 

 

 

 

 

 

A simple vista podríem pensar que els clients potencials per a la nostra app serien els clubs mitjans i 

grans, doncs son els que d’entrada puguin tenir més necessitat d’omplir pistes degut a la gran 

quantitat d’hores que poden oferir degut al nombre de pistes que disposen. Estaríem parlant d’un 

42% dels 1700 clubs si això fos així. Si mirem la ocupació de les pistes en canvi, ens adonem que el 

marge d’hores de pista que els clubs poden omplir té molt marge de millora, independentment de la 

tipologia de club que siguin:  

 

 

 

Taula 12: Percentatge segons tipología de clubs a Espanya 
Font: Madison Marketing 

Taula 13: Percentatge segons tipología de clubs a Espanya 
Font: Madison Marketing. 
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Aleshores, després d’avaluar aquestes dades, considerem que és molt probable que els nostres 

clients potencials pel que fa referència als clubs siguin un 90 o un 95 % dels 1700 total.   

Com ja hem comentat a l’anàlisi del sector, comença a haver-hi moltíssima oferta de pistes i és molt 

difícil per a un club diferenciar-se de la resta per qualitat o per serveis, doncs tots acaben oferint 

pràcticament el mateix. Per tal de fer-nos una idea, ens fixem en la regió que envolta Vic, capital de 

la comarca d’Osona, Catalunya. El número de clubs i pistes que hi ha ara mateix és el següent:  

• Vic: Pàdel Osona (5 pistes), Indoor Pàdel Vic (8 pistes), Club tennis Vic (8 pistes), Club 

Patí Vic (4 pistes). 

• Torelló: El Globus Pàdel (5 pistes), Club tennis Torelló (4 pistes) 

• Manlleu: Club tennis Manlleu (4 pistes) 

• Tona: Pàdel Indoor Tona (3 pistes) 

• Sant Hipòlit de Voltregà: Club tennis Voltregà (4 pistes) 

• Les Masies de Voltregà: Ajuntament de les Masies de Voltregà (2 pistes) 

• Sant Quirze de Besora: Club tennis Sant Quirze de Besora (1 pista) 

• Ripoll: CE Solana (5 pistes), AE Ripollès (5 pistes) 

• Campdevànol: Club Tennis Pàdel Campdevanol (3 pistes) 

• Olot: Pàdel Indoor La Garrotxa (5 pistes) 

És evident que la oferta de clubs i de pistes que hi ha és immensa i tot i això actualment hi ha dos 

projectes nous en curs per a obrir un pàdel Indoor a Manlleu i un altra a Vic. Tenint en compte que 

estem parlant d’un radi de quilòmetres no massa extens, és difícil que la demanda superi a la oferta.  

Aquesta mateixa situació que hem posat com a exemple s’estén a moltes altres zones de la 

península i és per aquest motiu que es comença a parlar de la saturació del mercat. 

Pel que fa a les botigues físiques i online no estem en disposició de donar una dada aproximada de 

botigues que són exclusivament de pàdel o que en venguin productes relacionats. Dit això, ens 

agradaria destacar el que es comentava a l’article del “20 minutos” del 24 de Setembre del 2013 i 

que es titulava “El Pàdel, un oasis en medio de la crisis deportiva en España”. Aquest, a part de 
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remarcar que el pàdel és un dels esports més practicats i la continua creació de pistes de pàdel, ens 

dóna una dada molt interessant i és que, mentre durant un any es venien 400.000 raquetes de tennis, 

en un mateix any es venien 900.000 pales de pàdel. Això no ens permet tampoc saber el nombre 

total de botigues ni tant sols fer-ne una aproximació, però si que ens ha d’ajudar a intuir que el 

mercat de botigues que els pot interessar obtenir els nostres serveis no és precisament petit.  

4.3 L’Smartphone i les Apps 
 
Per altra banda, ens cal analitzar les dades del mercat que fan referència a l’ús de l’smartphone, 

internet i les apps a Espanya. Per a fer-ho ens basarem primerament en l’estudi dut a terme per 

l’empresa Cetelem7. En aquest estudi podem notar dades tant notòries com que un 85% de la 

població espanyola disposa d’smartphone, un 57% de tablet i un 71% d’internet. A més, aquest ens 

diu que un 64% de la població gasta en tecnologia, un 4% més que a l’any 2013. Per tant, podem 

afirmar que l’ús de l’smartphone i la tecnologia, que inclou l’ús d’internet, són productes i serveis 

clarament consumits per a la societat, la qual cosa ens convida a pensar que entrem en un sector 

actualment demandat, en auge i en bona salut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Estudi anomenat El observatorio Cetelem, Consumo España 2014 
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Imatge 15: Porcentatge de tencologíes als habitatges d’Espanya. 
Font: Cetelem 

Imatge 16: Productes o serveis més utilitzats 
Font: Cetelem 
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Si observem dades de l’estudi dut a terme  per l’empresa Ditrendia8, que van presentar l’any 2014, 

en veurem de tant interessants com que a Espanya hi ha 22 milions d’usuaris d’aplicacions mòbil i 

que cada dia en descarreguen un total de 4 milions i també que l’ús d’aquestes va augmentar un 

115% a tot el món l’any 2013 respecte de l’any 2012.  

Destaquem també que les apps relacionades amb els esports, la salut i el fitness van augmentar l’ús 

un 49% i que les de missatgeria i social un 203 %.  

Per altra banda, les apps més instal·lades per als espanyols són les de comunicació (83.9% del 

total), correu electrònic (80.5% del total) i  xarxes socials (70.3% del total).  

Pel que fa referència als sistemes operatius més utilitzats, l’estudi ens indica quins són els que reben 

tenen més descàrregues i quin percentatge d’aquestes són de pagament o gratuïtes.  

 

  

 

 

 

                                                
8 Informe ditrendia: Mobile en España y el Mundo 

Imatge 17: Descàrrega de apps per sistema operatiu 
Font: Ditrendia 



 51 

4.4 Enquesta: 

Per obtenir més dades del mercat en relació amb el pàdel i l’smartphone vam realitzar una enquesta 

destinada als usuaris finals (no clients) que va destinada a jugadors de pàdel. La van respondre 

generalment persones de la comarca d’Osona, amics i coneguts dins del nostre àmbit social. 

 Aquesta va ser publicada a les xarxes socials i va obtenir un total de 174 respostes. 

Fem doncs un breu anàlisis pregunta per pregunta dels resultats obtinguts en aquesta. 

 Del total de persones enquestades, un 92.5 % del total afirma jugar a pàdel o haver-ne practicat 

alguna vegada.  
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Podem extreure d’aquesta pregunta que el gruix de persones que han resposta a aquesta pregunta i 

que per tant, ens podria ajudar a definir el “target” d’usuaris finals per a la nostra app són majors de 

18 anys, amb un total de 95 % de respostes.  

 

En aquesta pregunta podem notar que el “gruix” que mou el negoci del pàdel està format per a 

jugadors de nivell inicial-mig. Es tracta normalment dels més apassionats i els que més ganes tenen 

d’aprendre i participar, segurament degut al gran marge de millora que tenen i que mica en mica 

van acomplint. Amb això no vull dir que haguem d’excloure els de nivell avançat però és molt més 

comú que entre ells es creïn el seu cercle i que per tant, puguin arribar a considerar no tant 

necessària una app per a organitzar partits entre d’altres usuaris.  

Aquest resultat és quelcom que ens ajuda també a definir el nostre target d’usuaris potencials, que 

pensem ha de ser el de jugadors de nivell inicial i mig.  
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Amb aquesta teníem la intenció de veure el nombre de partits que juguen habitualment els 

aficionats a aquest esport, doncs és una dada que ens pot ajudar a fer una idea de la demanda de 

partits i pistes que hi ha fins el moment.  

Ens adonem que tant sols un 23 % juga esporàdicament mentre que la resta ho fa com a mínim una 

vegada a la setmana. A destacar és la dada que ens indica que un 46.3% juga entre una i tres 

vegades a la setmana, el que significa que en el millor dels casos (que juguin tres vegades) 

implicaria una demanda molt a tenir en compte. 

D’aquesta pregunta/resposta en podem concloure que efectivament hi ha demanda de pistes, els 

jugadors que practiquen aquest esport ho fan habitualment i això és quelcom que ens pot beneficiar, 

doncs ens fa pensar que podrien estar molt més oberts a la possibilitat d’utilitzar nostra aplicació per 

tal d’organitzar partits i reservar pistes satisfactòriament. 

 

 

 



 54 

L’objectiu d’aquesta pregunta no era altra que identificar la mobilitat dels jugadors de pàdel. Com 

podem veure, tant sols un 10.4 % afirma haver jugat en un sol club mentre que un 37.5 % afirma 

haver-ho fet entre dos i cinc clubs.  

Ja he comentat que és una enquesta que han respost jugadors de la comarca d’Osona, on actualment 

hi ha més d’una desena de clubs de pàdel, per tant, ens fa pensar que aquest 37.5 % es moguin pels 

clubs propers a la seva zona d’influència.  

Per altra banda, és bo destacar en canvi que més d’un 50% afirma haver jugat a més de 6 clubs, el 

que indica que estan disposats a moure’s per tal de jugar. 

 

En el pàdel és comú moure’s per multitud de pistes. L’objectiu dels clubs és fidelitzar clients i en 

gran part, d’això en depèn el seu èxit, però tot i així els jugadors es continuen movent, jugant i 

coneixent clubs i gent nova i això és una dada que ens aporta un feedback positiu en respecte a le 

funcionalitats de Pàdel-Point, doncs incentivem als jugadors a reservar pista, sigui en el club que 

sigui.  
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Pel que fa a l’ús de l’smartphone i les xarxes socials, notem el que havíem dit anteriorment i és que 

són productes i serveis utilitzats per la majoria de la gent.  

 

 

 

Aquesta pregunta tenia com a objectiu veure la disposició de la gent a veure publicacions 

relacionades amb el pàdel en les seves xarxes socials, de manera que una resposta afirmativa com 

que la que s’ha donat, amb un 81.8% ens fa pensar que la possibilitat de crear una xarxa social 

exclusiva de pàdel sigui quelcom que pugui tenir una bona acceptació per part del públic aficionat a 

aquest esport. 
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El resultat d’aquestes pregunta és contundent, els jugadors queden entre ells mitjançant l’ús dels 

smartphones. A més, el mètode més utilitzat per als jugadors és evident, utilitzen la missatgeria 

instantània per a quedar entre ells, buscar gent disponible i organitzar els partits. Per tant, podríem 

dir que la competència directa no és tant sols i segurament amb molta menys força d’altres 

aplicacions que ofereixin serveis similars als nostres, sinó un producte substitut com son les 

aplicacions de missatgeria instantània. 
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Davant la pregunta, t’agrada jugar amb gent desconeguda? en podem concloure el següent: la gent 

està disposada a obrir-se i establir noves relacions. Això és quelcom clau per tal de que la nostra 

aplicació funcioni. Ara bé, un 56.1 % afirma que només està disposada a fer l’esforç si els demés 

jugadors son tant o més bons que ells, el que significa que no els importa conèixer a gent nova, però 

que el seu objectiu no és altra que el jugar bons partits, que els exigeixin al màxim i passar-ho bé 

jugant al seu esport preferit.  

 

Pel què fa a les competicions, tant sols un 23.2 % afirma no participar-hi. Del 76.8% restant, notem 

que un 22% afirma participar a tots els campionats possibles, de manera que una eina com la que els 

ofereix Pàdel-Point possiblement l’utilitzessin amb més facilitat. Per altra banda, no podem obviar 

que un 20.7% afirma participar-hi regularment i per tant, podríem dir que més d’un 40% mostra 

interès en la competició, sense tenir en compte el 34.1% que afirma participar-hi però no tant 

regularment.  
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Si ens fixem amb la pregunta sobre com s’assabenten dels campionats de pàdel, un 63% de 

les respostes afirma fer-ho a través de les xarxes socials i un 32% per terceres persones. Per 

tant, les xarxes socials són la font principal de comunicació  efectiva per part dels clubs a 

l’hora de promocionar els seus campionats.  

El handicap és que per tal de fer arribar les publicacions al màxim de gent possible, els 

jugadors han de seguir les seves respectives pàgines. En cas contrari, aquella informació no 

arribarà per aquesta via.  

  Des de Pàdel-Point creiem molt en l’eina de campionats, doncs ens dona valor al prestar un 

servei als usuaris interessats en competir que els fa guanyar temps, comoditat i eficiència.  

 

 

Aquests resultats ens indiquen els mètodes més utilitzats per els jugadors per tal de reservar una 

pista en un club. El més utilitzat és via telefònica, demanant la disponibilitat i la reserva. No tots els 

clubs disposaven i/o disposen de servei de reserva de pistes via internet i possiblement per això els 

jugadors estan habituats a fer la reserva via telefònica (un 60% aproximadament). Tot i així 

considerem que un 29.3% de reserves fetes via internet no és una dada gens menyspreable, 

conseqüència possiblement de la introducció poc a poc d’aquest mètode.  
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Per acabar, vam voler demanar als jugadors dades respecte de les seves compres i de les botigues, 

que son els altres clients potencials de la nostra app. La dada respecte el canvi de pala és molt 

interessant per a veure que aquesta acaba essent un consumible amb una vida útil determinada que 

està lligada a les característiques i al joc del jugador. És evident doncs que es tracta d’un mercat el 

de les ventes de pales amb molt de potencial.  

És positiu a més per a la nostra app veure que un percentatge molt elevat (74.4%) compra els seus 

productes a les botigues físiques i tant sols un 25.6% ho faci via online, doncs les últimes poden fer 

ús de eines de posicionament web per tal de promocionar-se mentre que a les físiques els interessa 

captar als jugadors propers a elles per tal que s’acostin a comprar i el nostre objectiu és donar la 

oportunitat de fer-se veure a tots aquells usuaris i jugadors que siguin propers a elles. 

Pel que fa a la relació Botiga-XxSs, volíem veure si als usuaris els molestava el fet de veure 

promocions i/o continguts de botigues i/o negocis a les seves xarxes socials, doncs és la principal 

font d’ingressos de la nostra app. És per aquest motiu que ens satisfà veure que un 78% no els 

molesta, sinó que els agrada.  
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 61 

5. PLA DE MÀRQUETING 
 
El pla de màrqueting és de vital importància per definir com ens dirigim al mercat, doncs el nostre 

objectiu a través d’aquest és el d’influenciar els usuaris i els clients per tal que vulguin a Pàdel-

Point per a cobrir les seves necessitats. 

Hem de tenir en compte que per tal d’obtenir èxit el que hem d’aconseguir és fer percebre als 

usuaris i als compradors que la nostra app té valor i que a més, en té més que d’altres de la 

competència. El valor percebut es pot definir amb la següent fórmula que va en funció dels 

beneficis rebuts i dels costos que els genera: 

 

Una estratègia a seguir doncs, per tal d’influenciar a usuaris i a clients, és l’anomenat Màrqueting 

Mix. Philip Kotler el defineix així: 

“El màrqueting Mix és el conjunt d’eines de Màrqueting que una empresa utilitza per a aconseguir 

els seus objectius en el mercat” 

Aquest està basat en quatre eines que “McCarthy” va classificar de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imatge 19: Màrqueting Mix 
Font: Marketing, Management, Millenium Edition, Philip Kotler) 
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Per tant, en aquest apartat ens disposem a definir les 4 P’s (Producte, Preu, Comunicació i 

Distribució) per tal d’aconseguir dur a terme la influència abans comentada intentant 

augmentar el valor del nostre producte.  

 

5.1 Descripció de la app, el Producte 
 
En aquest apartat profunditzarem en tots els aspectes de Pàdel-Point, tant a nivell de serveis, 

necessitats, oportunitats de negoci, avantatges competitius, etc. 

a) La idea i l’objectiu 
 
Pàdel-Point és una aplicació mòbil que té com a objectiu ser la eina indispensable dels jugadors de 

pàdel, on puguin trobar tota la informació, fotos, videos, etc en una xarxa social pensada 

exclusivament per aquest esport i que, a més, dona la possibilitat als usuaris d’organitzar partits 

entre ells, reservar pistes, aconseguir reserva de pistes a preus reduïts i apuntar-se a campionats.  

 

La idea sorgeix amb la necessitat de cobrir les dificultats dels jugadors de pàdel a l’hora de trobar 

d’altres jugadors i facilitar la reserva de les pistes per tal d’organitzar els seus partits així com 

també en la necessitat dels clubs d’aconseguir reserves i de les botigues d’arribar a més clients per 

oferir productes. Jugadors n’hi ha molts, però el pàdel té un component social molt elevat i el més 

comú és que els jugadors que queden entre ells siguin amics o coneguts i això suposa una barrera en 

alguns casos. Qui s’inicia amb aquest esport i no té un cercle d’amistats molt gran, normalment té 

dificultats per a jugar tant com voldria. El mateix passa amb qui ja és més experimentat però té 

ganes de jugar amb gent nova i del seu nivell.  

A partir d’aquesta necessitat, es va pensar en idear una aplicació per tal d’aconseguir arribar a ser 

indispensable per als jugadors. L’objectiu és ser el primer recurs a l’hora d’entretenir-se buscant 

notícies o continguts i veure activitats de les amistats, el primer recurs també quan volen posar-se 

en contacte amb coneguts  o volen conèixer nous jugadors per tal d’organitzar un partit, facilitant-

los al màxim totes les gestions necessàries per a que aquest s’acabi duent a terme. A més, Pàdel-

Point busca ser la referència de tots aquells jugadors que els encanta competir en campionats 

Amateur que s’organitzen a la seva zona d’influència, unificant en una sola eina la informació de 

tots i donant-los la possibilitat d’apuntar-se des de la mateixa.  

A partir d’aquesta eina per als usuaris, els clubs i les botigues tindran un mitjà a partir del qual en 

podran treure grans beneficis econòmics, oferint-los preus especials i productes.  
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b) La oportunitat de negoci 
 
La nostra oportunitat de negoci rau en el que hem comentat a l’estudi de mercat, que no és altra que 

l’inici de saturació del mercat del pàdel. Ja hem comentat que per a clubs i també per a botigues no 

és fàcil diferenciar-se per qualitat ni per serveis, doncs al final tots acaben oferint pràcticament el 

mateix. Des de Pàdel-Point els oferim la possibilitat d’anunciar-se als seus clients potencials, que no 

són altres que els nostres usuaris, mitjançant LBA: Location Based Advertising, és a dir, publicitat 

basada en la localització. Els continguts que publiquin els nostres clients apareixeran a la xarxa 

social i a la vista dels usuaris propers a aquests. Pel que fa als clubs a més, apareixeran també com a 

opció de reserva, subhasta i preu especial per als jugadors.  

c) Especificacions dels valors i dels serveis 
 
Els serveis que ofereix als usuaris/jugadors són: 

• Crear-se un perfil com a jugador en el que es mostrarà el nivell, fotografies, èxits aconseguits, 

resultats de partits jugats a través de la app i compartir continguts. 

• Crear partits oberts, visibles per a tots els jugadors registrats de la zona i en els que qualsevol 

d’aquests puguin sol·licitar participar-ne o privats en els quals només els teus amics usuaris de la 

app puguin apuntar-se. 

• Crear noves amistats. 

• Enviar missatges a d’altres usuaris.  

• Sol·licitar la reserva de pistes als clubs de la zona. 

• Aconseguir preus reduïts del lloguer de pistes. 

• Participar en subhastes per el lloguer de pistes. 

• Veure en un mateix apartat tots els campionats que es juguin en una zona concreta i poder 

apuntar-se a aquests directament des de la app. 

• Els serveis que ofereix als clubs són: 

• Tenir perfil de club en el que s’hi podrà mostrar informació com: localització, telèfon de 

contacte, web, número de pistes i instal·lacions.  
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• Rebre sol·licituds de reserva de pista i fer-ne efectives mitjançant la app. Seran una opció visible 

per als usuaris propers a la seva zona i amb un abast que variarà en funció de la tarifa contractada. 

• Oferir pistes a preus especials a falta de poques hores de que en pugui caducar la seva reserva.  

• Oferir pistes en subhasta. 

• Compartir continguts i promocions del club que seran visibles als usuaris propers a la seva zona i 

amb un abast que variarà en funció de la tarifa contractada. 

• Promocionar els seus campionats i que els jugadors s’hi inscriguin des de la app. 

 

Els serveis que ofereix a les botigues són: 

• Tenir perfil de botiga en el que s’hi podrà mostrar informació com: localització, telèfon de 

contacte i web.  

• Compartir continguts, productes i ofertes que seran visibles als usuaris propers a la seva zona i 

amb un abast que variarà en funció de la tarifa contractada. 

 

Els valors que ofereix la app als usuaris/jugadors són: 

• Millora en l’eficiència a l’hora d’organitzar partits interactuant directament des de la app. 

• Fer noves amistats, interactuar amb els usuaris via xat, compartint continguts, etc. 

• Eficiència en la reserva de pista. Sol·licitud de reserva ràpida i directa des de la app. 

• Millora en el preu de lloguer de pistes. 

• Està al dia de les millors ofertes de les botigues properes. 

• Conèixer tots els campionats que es realitzen a la zona, unificats en un sol apartat.  

• Inscripció directa als campionats directament des de la app. 
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Els valors que ofereix als clubs són: 

• Incentivar el lloguer de les pistes. 

• Incentivar la inscripció als campionats. 

• Promoció del club, ofertes, continguts i informació. 

• Valor d’imatge. 

Els valors que ofereix a les botigues són: 

• Incentivar les vendes. 

• Incentivar la visita a la seva web. 

• Incentivar la visita a la seva botiga. 

• Valor d’imatge. 

c) Especificacions Tècniques: 

Es tracta d’una aplicació mòbil que sortirà al mercat d’aplicacions Google Play i al mercat  

d’aplicacions de Apple AppStore, per tant, és necessari per a l’ús d’aquesta tenir dispositius mòbils 

amb sistema operatiu Android o iOs. Per a funcionar amb totes les funcionalitats requerirà de 

connexió a internet (via 3g/4g o Wi-fi) per a la transferència de dades, GPS i/o GSM i/o Wi-fi per a 

la localització de l’usuari i càmera de fotos i vídeo per a compartir imatges i vídeos directament des 

de la càmera.  

Una de les especificacions més importants per a nosaltres és la que fa referència a la localització, 

doncs ja hem explicat que el nostre model de negoci està basat en el que s’anomena LBA: Location 

Based Advertising. Per sort, avui en dia la gran majoria d’smartphones disposen de com a mínim 

una de les tres, sinó les tres tecnologies (GSM, GPS i Wi-Fi), de manera que és quelcom que no ens 

ha de preocupar en excés. 
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d) Avantatges Competitius de Pàdel-Point 
 
Un cop analitzada la competència i definits l’aplicació, els serveis i els requeriments, estem en 

disposició d’avaluar quins son els avantatges competitius que Pàdel-Point ofereix respecte d’altres 

productes ja existents al mercat.  

Petició de reserva de pistes: Hem ideat un sistema de petició de reserva de pistes. Els usuaris fan 

una sol·licitud que han de confirmar els propis clubs. És simple i no requereix de cap canvi, 

implementació de cap Software ni de metodologia de reserva diferent a la que ja utilitzen. Això ens 

permet entrar a tots els clubs, indiferentment del seu sistema de reserva i de si aquest va lligat 

contractualment a cap empresa externa.  

Actualment no hi ha cap altra producte al mercat que ofereixi exactament el mateix i la exclusivitat 

i la simplicitat d’aquest mètode fa que sigui més atractiu de cara els nostres clients que no la resta.  

Promoció de pistes: Actualment no existeix cap altra aplicació que ofereixi la possibilitat de 

promocionar la reserva de pistes a preus reduïts així com tampoc que doni la possibilitat a clubs i 

usuaris de participar en la subhasta de reserva de pistes. Aquest és un aspecte a destacar respecte a 

totes les demés, doncs està demostrat que el client es mou pel preu i això és un atractiu tant pels 

usuaris com pels clubs. 

Unificació de serveis: Si és veritat que de xarxes socials i d’aplicacions i plataformes per 

organitzar partits ja n’existeixen així com també alguna plataforma (tot i que no molt potent) de 

publicació de campionats i reserva de pistes online. Si ens mirem el serveis en si, sense observar la 

metodologia d’aquests, no ens podem diferenciar, estem oferint el mateix. La diferència està en que 

nosaltres volem ser la eina eina indispensable per a tots els jugadors de pàdel, sigui quin sigui el que 

més els interessa. Potser un usuari no vol organitzar partits amb d’altres, però si li interessa fer una 

reserva de pista via petició amb la app o observar quins son els propers campionats que es realitzen 

a la seva zona i apuntar-se. La idea és que cada servei per separat és un ganxo per a que acabin 

interessats també en la resta.  Per tant, el nostre avantatge respecte els demés és que som un tot en 

un, de manera que oferim tots els serveis unificats i això ens fa més atractius.  

LBA, Location Based Advertising: Oferim als nostres clients la possibilitat de fer-se veure a tots 

els usuaris de la nostra app, amb l’únic requisit de que aquests es trobin en una localització propera 

a la seva. i dins de la zona contractada*. A la xarxa social, la idea no és que apareguin com un 

banner fixe i constant, sinó que publiquin igual que ho farien a Facebook. Als usuaris propers els 

apareixerà aquesta informació enmig de la resta de publicacions i amb la mateixa importància com 

si la d’una amistat es tractés, sense el requeriment de que així sigui.  
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Això suposa dues avantatges respecte Facebook (que és la xarxa social més estesa i utilitzada per a 

tots, usuaris i empreses). 

La primera i més destacada és que amb aquesta, han de crear-se una pàgina i han de treballar-la per 

tal de donar-se a conèixer, fer-la atractiva i d’aquesta manera que els usuaris vulguin per voluntat 

pròpia seguir els seus continguts. Amb Pàdel-Point només s’han de preocupar del seu perfil i de 

publicar continguts atractius per als seus interessos, sense preocupar-se del nombre d’usuaris als 

quals ho comuniquen, doncs arribaran a tots aquells que per distància estiguin dins la zona 

contractada* i que per tant, són clients amb més possibilitats d’acostar-se al seu negoci, deixant de 

banda que per quantitat puguin arribar a ser menys que els que podrien arribar a través de Facebook. 

Per tant, el que ens diferencia no és el nombre d’usuaris a qui els fem arribar, sinó el perfil a qui els 

arriba, doncs són jugadors de pàdel i que es troben prop de la seva àrea de negoci i que par tant són 

més propensos a acostar-se a ells.  

La segona és que la publicitat LBA normalment s’aplica mitjançant baners, els quals moltes 

vegades acaben passant més inadvertits que no les publicacions degut al poc dinamisme i 

possibilitats per part dels negocis a la modificació d’aquests. És a dir, que respecte d’altres xarxes 

socials que també utilitzen LBA mitjançant baners per a donar un servei als seus clients, pensem la 

nostra és més atractiva i a la vegada més efectiva.  

Pel que fa als clubs, aquests apareixen també als apartats de reserva, promoció i subhasta de pistes 

en funció de la zona contractada*. Per tant, un usuari de la app podrà fer peticions, aconseguir 

ofertes i participar en subhastes d’aquells clubs que tingui a prop i això en farà més efectiva i 

atractiva la possibilitat per ambdues parts, doncs acaba essent una oferta amb més opcions de fer-se 

efectiva degut a la proximitat.  

*Veure política de preus al següent apartat. 

e) Exclusivitat Pàdel-Point 
 
Els nostres serveis aniran lligats de forma jurídica mitjançant contracte amb els clubs que demanin 

els nostres serveis, mantenint així la exclusivitat, quelcom que pensem és de vital importància 

sobretot durant els primers anys d’introducció al mercat per tal d’evitar que d’altres productes 

intentin fer-ho també oferint un servei de reserva de pistes mitjançant petició semblant al nostre.  

Per altra banda, externalitzarem el procés de patent de la app a una empresa especialitzada per tal de 

protegir al màxim tot el que fa referència a la nostra. Hem de tenir en compte que per tal de poder 

patentar una app, aquesta ha de ser innovadora i ha de contenir un apartat tècnic diferenciat o 
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millorat respecta d’altres.  

A partir d’aquí protegirem via patent tot allò que l’empresa contractada cregui possible i registrarem 

la marca per tal de protegir-nos de possibles plagis. 

5.2 Política de Preus 
 
En aquest apartat definirem el preu al qual volem donar el nostre servei als nostres usuaris i als 

nostres clients. 

Preu per usuaris: 

El preu per a usuaris serà gratuït, doncs el nostre model de negoci no està basat en el pagament per 

part seva, sinó que el que volem és incentivar-los a utilitzar la nostra aplicació per tal de que 

utilitzant aquesta acabin veient la informació que els proporcionarem dels negocis que ens 

contractin.  

Preu per a clients: 

Hem de tenir molt en compte el que hem definit al principi com el valor percebut pel client a la 

nostra app, doncs aquest va directament relacionat amb el preu. Si la diferència de preu i 

benefici a favor del preu és molt alta, el valor automàticament baixarà. És per aquest motiu 

que hem d’intentar esbrinar valor percebut pels clients i observar la competència per tal de 

fixar uns preus que no des-valoritzin la nostra aplicació.   

Per a observar la competència, ens fixarem amb el sistema de promoció de Facebook, doncs és el 

servei més semblant al que acabem oferint nosaltres als nostres clients. 

El preu de Facebook Ads està basat en un sistema de subhasta en funció dels objectius que tinguis 

per a la campanya i per nombre de clics rebuts de l’anunci. Hi ha diferents tipus de 

campanyes a dur a terme però la que més s’assembla a la nostra és la “Reach People near 

your Business”, la qual té com a objectiu arribar a gent propera al negoci dins un radi 

d’abast. 
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 En aquest exemple podem veure que per a promocionar el negoci durant un any i arribar de 550 a 

1400 persones que es troben dins un radi de 50 km has de pagar aproximadament uns 400€.  

Imatge 20: Exemple contractació Publicitat LBA Facebook 
Font: Facebook 

Imatge 21: Exemple contractació Publicitat LBA Facebook 
Font: Facebook 
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Tenint en compte que Facebook és una eina molt potent i amb moltes possibilitats, hem 

d’aconseguir que valor percebut pels possibles clients de Pàdel-Point respecte Facebook sigui més 

alt. El primer que hem de deixar clar és que la nostra app té un “target” molt més eficaç, és a dir que 

a tots els usuaris que els arriba la informació dels nostres clients són a la vegada clients potencials 

d’aquests i que per tant, no estaran pagant per fer arribar la seva informació a usuaris que no els 

interessa el seu producte. A més, haurem de diferenciar a clubs i botigues, doncs els primers a més 

podran rebre sol·licituds de reserva, promocionar i subhastar pistes, la qual cosa els pot aportar 

molts més beneficis.  

Preu per a botigues: El preu per a botigues serà de 150 € anuals, amb un radi de km d’abast inicial 

de 20 km. El preu s’incrementa un 15% per a cada 5 km d’abast extra que es vulgui arribar amb un 

abast màxim de 50 km. 

Preu per a clubs: El preu per a clubs serà de 200 € anuals, amb un radi de km d’abast inicial de 20 

km. El preu s’incrementa un 10% per a cada 5 km d’abast extra que es vulgui arribar. A més, 

s’aplicarà una bonificació extra de 50 € per cada 100 reserves efectuades amb èxit a través de la 

app.  

 

5.3 Política de Comunicació 
 
Es tracta d’un punt clau per a la nostra aplicació el fet de donar a conèixer el valor d’aquesta de 

manera qualitativa, doncs creiem de vital importància fer una campanya de comunicació 

forta per tal de generar un impacte i unes expectatives elevades. Hem de diferenciar però 

segons a qui volem arribar, doncs les campanyes tindran enfocaments totalment diferents 

segons si ens adrecem a usuaris o a clients. 

Comunicació a usuaris: 

Aquesta tindrà com a objectiu inicial donar un missatge que aporti informació sobre les prestacions 

i beneficis d’aquesta, però sense descuidar la imatge. Creiem que per a aconseguir-ho, i tenint en 

compte que es tracta d’una aplicació de component social, l’estil del missatge ha de ser emocional. 

Volem fer arribar a l’usuari que la nostra app és senzilla, intuïtiva, útil i divertida, per tant, la 

comunicació ha d’anar en la mateixa línia. 
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Les eines de comunicació que utilitzarem per a arribar als nostres usuaris seran aquelles que ens 

facin arribar de manera efectiva als jugadors de pàdel, de manera que a part de la publicitat online 

mitjançant facebook, twitter, instagram, youtube, fòrums relacionats amb el pàdel, botigues i 

revistes, també intentarem estar presents en esdeveniments relacionats amb el pàdel així com també 

farem ús de l’esponsorització a jugadors i sobretot a competicions. Aquestes últimes creiem són una 

eina molt potent per arribar a usuaris finals, doncs un percentatge molt elevat de jugadors participa 

a competicions i és fàcil arribar mitjançant cadascuna d’aquestes a centenars de jugadors. La idea és 

definir una estratègia d’abast per zones i contactar per amb clubs d’aquestes per tal d’organitzar, per 

exemple, campionats Pàdel-Point, amb el nom i publicitat de la app com a protagonista dels 

esdeveniments.  

Resumint doncs, les eines de comunicació que utilitzarem seran:  

1. Publicitat online i a revistes. 

2. Estands a esdeveniments de Pàdel (fires, campionats, etc). 

3. Esponorització 
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Imatge 22: Stand d’una fira 
Font: Google 

Imatge 22: Cartell Campionat Pàdel patrocinat per ACER 
Font: Google 
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Imatge 23: Jugadores professionals patrocinades per marques 
Font: Google 
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Comunicació a clients: 

Per a dur a terme la comunicació amb els nostres clients candidats ens interessarà  donar-los 

informació de les prestacions i els serveis que els oferim així com explicar-los els nostres 

avantatges competitius mitjançant un estil de missatge racional. 

 

Les eines que utilitzarem per a dur a terme la comunicació amb els clients són: 

 1. Màrqueting directe per a establir els primers contactes, donar-nos a conèixer, explicar la nostra  

idea i concretar futures cites. 

2. Venedors que aniran en persona a oferir els nostres serveis i reforçar els valors que aquests els hi 

aporta per tal d’aconseguir nous clients. 

3. Durant com a el primer any oferirem els serveis de manera gratuïta* a clubs, amb l’objectiu de 

guanyar-nos la confiança dels clients i no frenar-los en la possibilitat de provar els nostres 

serveis.  
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*Anirà subjecte a una clàusula, de manera que si mitjançant l’ús de la nostra app fan efectives més 

de 15 reserves, hauran de pagar l’import de la quota. (El nombre de reserves mínim s’ha decisit en 

funció del preu mig de pista actual al mercat, que és d’uns 24 €, de manera que amb el lloguer 

d’aquestes 15  haurien quasi cobert el nostre cost). 

 

5.4 Política de Distribució 
 
Al tractar-se d’una aplicació mòbil, els únics canals de distribució que es poden utilitzar són els 

propis mercats d’aplicacions Google Play i Appstore.  
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6. PLA D’OPERACIONS 
 

6.1 Descripció tècnica del producte 
 

a) Com crearem la app? 
 

A dia d’avui hi ha quatre grans estratègies a l’hora de crear apps per a mòbils. Les aplicacions web 

optimitzades/adaptades a mòbil (responsive web), les aplicacions natives , les aplicacions híbrides 

(combinen característiques programació nativa amb característiques programació web. pex: 

PhoneGap, Trigger.IO, etc.) i les aplicacions construïdes a partir d’un sistema multi-plataforma (per 

exemple: Xamarin, Rhomobile, MoSync). 

 

Avantatges i desavantatges:  

 

• Les aplicacions web tenen el gran inconvenient que no pots accedir a certs components natius del 

dispositiu mòbil, a part de possibles problemes de compatibilitat entre navegadors web. 

 

• Les aplicacions natives compleixen a nivell de funcionalitat però no a nivell de costos ni a nivell 

de temps de comercialització. Aquestes tenen alguns inconvenients, el principal dels quals és que 

cal desenvolupar una aplicació per cada plataforma (Android, IOS, Windows Phone, etc.) 

multiplicant els costos del desenvolupament de l’aplicació i el seu posterior manteniment i 

actualitzacions. 

 

• Les aplicacions híbrides redueixen costos però com que la interfície d’usuari és compartida no 

s’aprofiten al màxim les potencialitats de cada plataforma. A part el rendiment de l’aplicació 

també és pitjor que el de les aplicacions natives. 
 

• Les aplicacions multi-plataforma redueixen costos de manera exponencial i en redueixen també el 

“time to market”, doncs les fases de desenvolupament i de testeig per exemple, es veuen reduïdes 

en el temps degut entre d’altres a certs avantatges a nivell tècnic com l’ús d’un o dos llenguatges 

de programació per acabar creant aplicacions natives i això acaba per aportar també la 

reutilització de codi. 

 

 

Elecció final: 
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Per tant, pel nostre projecte Pàdel-Point i degut a les avantatges que ens suposa a nivell tècnic i de 

costos hem cregut convenient adoptar l’ús de sistemes per al desenvolupament d’apps mòbils multi-

plataforma, concretament per la API Xamarin9  que tot i que 

té un cost anual considerable10 , pensem que s’amortitza amb els estalvis econòmics comentats 

anteriorment.  

 

 

 

 

Pel que fa al model de persistència de les dades podem escollir entre una base de dades Microsoft 

SQL Server Express (gratuït però amb limitació de tamany de disc) o MySql (totalment gratuït, 

opció a escollir si preveiem que el volum de la base de dades creixerà molt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
9 més info a http://xamarin.com 
10 veure https://store.xamarin.com/ 
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6.2 Arquitectura del Sistema 
 
A nivell esquemàtic l’arquitectura de la nostra app la podríem definir aixi (imatge en part extreta de: 

http://necsia.es/desarrollo-movil-multiplataforma-con-xamarin/):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Especificacions del servei 
 
Pàdel-Point va destinada a: 

• Jugadors de pàdel de qualsevol gènere, nivell i majors de 16 anys que tinguin la necessitat de 

jugar i organitzar partits amb coneguts o desconeguts, vulguin tenir el seu perfil com a jugador i 

penjar contingut específic d’aquest esport en una xarxa social exclusiva i/o els agradi participar en 

campionats.  

Imatge 24: Arquitectura del sistema  
Font: necsia.es I elaboració pròpia. 
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• Clubs que vulguin promocionar-se i oferir les seves pistes lliures als jugadors propers a la seva 

zona d’influència per tal d’obtenir el màxim rendiment durant el dia així com també donar el servei 

d’organitzar partits als socis i arribar a tots els jugadors registrats a l’aplicació en el moment de 

promocionar els seus campionats.  

• Botigues físiques i online. A aquestes se’ls hi ofereix la possibilitat de crear el seu perfil de 

botiga i contractar-nos per zones concretes. D’aquesta manera, podran publicar continguts, 

productes i ofertes i apareixeran directament al mur dels jugadors d’aquella zona. 

 

 Per a utilitzar l’aplicació hi ha dues possibilitats: 

1. Registrar-te com a usuari, de manera totalment gratuïta. Per a fer-ho és necessari aportar la 

següent informació: 

• Dades personals: Nom i Cognoms, data de naixement, sexe, correu electrònic, ciutat 

o població i telèfon (opcional).    

• Dades de perfil: Nickname i contrasenya. 

• Dades de jugador: Nivell de joc, posició a la pista, habilitat motriu (dretà o esquerrà) 

i disponibilitat horària. 

 

2. Registrar-te com a client, de manera totalment gratuïta durant el primer any de vida de la app*. 

Per a fer-ho serà necessari posar-se en contacte amb nosaltres prèviament enviant un formulari 

que contingui la següent informació: 

• Nom de l’empresa, Nom comercial, N.I.F., telèfon (fixe i/o mòbil), correu electrònic 

i web. 

* El període pot allargar-se segons convingui per a nosaltres. 
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El funcionament serà diferent segons si ets usuari, botiga o club: 

Usuaris:  

La app està dissenyada amb un sistema de pestanyes, de manera que des de qualsevol apartat es pot 

accedir a un altre directament. Els apartats disponibles són els següents: SocialPadel, Perfil, Partits, 

PromoPistes, Campionats. 

Un cop registrats els usuaris poden accedir a l’aplicació que al iniciar-se sempre mostra per defecte 

l’apartat de xarxa social “SocialPadel”. 

 SocialPadel: En aquest apartat poden compartir fotos, vídeos i estats així com també enllaços a 

d’altres webs. 

 Perfil: En aquest apartat els usuaris tenen la possibilitat de veure’s i modificar les següents dades 

classificades segons informació personal i informació esportiva: 

• Informació personal: 

- Foto de perfil  

- Nom  

- Cognoms 

- Correu electrònic (amb opció a fer-ho invisible per a demés usuaris) 

- Data de naixement (amb opció a fer-ho invisible per a demés usuaris)  

- Ciutat o Població 

• Informació esportiva: 

- Nivell de joc a triar entre 1 i 7 i esglaonats per 0.5 (1, 1.5, 2, 2.5, etc). Apareix al costat un 

desplegable informatiu que explica en què consisteix cada nivell de joc. 

- Habilitat motriu 

- Posició a la pista 
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- Historial dels últims partits en els que ha participat (victòries i derrotes). (amb opció a fer-

ho invisible per a demés usuaris) 

- Disponibilitat horària. 

 

  Partits:  

En aquest apartat es poden veure tots els partits que hi ha creats a la zona d’interès i se’n 

poden crear també. Per triar la zona d’interès, es demana la localització via GPS del 

telèfon i es dona la opció també d’introduir-la manualment.  

Un cop seleccionada la zona i el rang, apareix un calendari en el qual pots escollir el dia i 

dins d’aquests es desglossen per franges horàries i en diferents caselles, les quals són útils 

per a veure els partits organitzats i et donen l’opció de crear-ne de nous. 

Els partits es diferencien a les caselles amb 3 colors segons si estan oberts (falta algun 

jugador), estan tancats o són privats (no t’hi pots apuntar lliurement). Pots obtenir més 

informació dels partits, excepte els que són privats. 

La informació visible dels partits públics és la següent: Club on es juga, nivell del partit 

(triat pel creador del partit i que limita als jugadors que es volen inscriure), jugadors 

apuntats (nom i nivell de joc), hora del partit, duració d’aquest i preu. 

  Campionats: 

L’apartat de campionats funciona de tal manera que a l’usuari se li mostren els campionats 

segons la zona d’influència que selecciona, de la mateixa manera que la selecciona a 

l’apartat dels partits. És a dir, l’usuari entra a “Campionats” i se li demana la seva 

localització utilitzant GPS o que la introdueixi manualment i el rang en km respecte 

d’aquesta. A partir d’aquí, la app ha buscar els clubs d’aquesta zona d’influència i mostra 

aquells cartells dels que tenen algun campionat en actiu. 

 PromoPartits:  

Aquest es desglossa en dos apartats, el d’ofertes i el de subhasta. En el d’ofertes els usuaris 

tindran la possibilitat de comprar cupons de lloguer de pistes a preus especials que ofereixin 

els clubs. La idea és que un club en concret ofereixi un cupó de lloguer de pista en una 

franja horària concreta i amb un percentatge de descompte i que els usuaris els puguin 

adquirir mitjançant pagament on-line. Un cop obtinguts, podran utilitzar-lo quan el sistema 

els alerti de que poden gastar-lo per una pista en concret que prèviament el club haurà 
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indicat. 

A l’apartat de subhasta, tindran l’oportunitat d’adquirir lloguers de pista a través d’un 

sistema de subhasta, partint d’un preu inicial marcat pel club i incrementant les licitacions 

amb múltiples de 0,25 cèntims d’Euro. Si l’usuari guanya la subhasta, ha de fer el pagament 

d’aquesta mitjançant el pagament on-line.  

2. Botigues i clubs:  

En ambdós casos tenen l’apartat de SocialPadel que comparteixen amb els usuaris i en el 

que podran compartir fotos, vídeos i estats així com també enllaços a d’altres webs de forma 

anàloga a com ho fan els usuaris.  

També en ambdós casos tenen l’apartat de Perfil en el qual poden modificar:  

- Foto de perfil  

- Nom de l’empresa  

- Correu electrònic  

- Telèfon de contacte  

- web (si en tenen) 

- Direcció  

- Horari (camp NO obligatori) 

- Breu descripció (camp NO obligatori) 

- Radi de Zona d’influència  

El perfil de botiga no té més que aquests dos apartats. 

Per als clubs, l’apartat de crear partits explicada per als usuaris existeix amb el mateix 

funcionament amb la diferència que tenen prohibida la petició de reserva de pistes, doncs 

automàticament el partit queda creat amb el seu propi club com a punt de partida.  

Tenen també la opció de sol·licitar a la app que els creï un partit en una pista en concret. 

D’aquesta manera, el sistema busca a la base de dades tots aquells jugadors que tenen la 

disponibilitat en aquella franja horària i els envia una petició. Si el club no especifica el 
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nivell del partit, el primer jugador que accepti la sol·licitud serà considerant amfitrió i 

marcarà el nivell del partit, descartant automàticament totes aquelles sol·licituds posterior de 

nivell inferior que vulguin participar en el partit. 

Pel que fa a l’apartat de campionats, poden a més de veure la informació de demés clubs, pujar els 

seus propis esdeveniments. 

a) Disseny de la Interfície 
 
A continuació mostrem una breu demostració de la interfície de la app en alguns dels seus apartats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge 25: Disseny Interfície Pàdel-Point 
Font: Elaboració Pròpia 
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Imatge 26: Disseny Interfície Pàdel-Point 
Font: Elaboració Pròpia 
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Imatge 27: Disseny Interfície Pàdel-Point 
Font: Elaboració Pròpia 
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b) Casos d’Ús 
 
Per a documentar els requeriments de l’aplicació i descriure el comportament de la app és molt útil 

utilitzar el model de casos d’ús en el que es descriuen esquemàticament les diferents interaccions i 

relacions que existeixen entre aquesta i els actors que en el nostre cas seran els usuaris al fer servir 

la app. 

Per entendre-ho, és necessari explicar els tipus de relacions que existeixen entre les diferents 

funcions, que a la vegada són casos d’ús, que ofereix la app que no són altres que les “include” i 

“extends”. 

Include: S’entén per relació include a aquella que relaciona un cas d’ús amb un altre necessàriament 

per tal de aquest altre es dugui a terme.   

Extends: S’entén per relació extends a aquella que relaciona un cas d´ús amb un altre de manera que 

un és una extensió de l’altra, però que no són estrictament necessàries. 
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Descripció dels Casos d’ús amb més rellevància:  

Cas d’ús Registre a la app 

Actors Usuari Jugador 

Pre-Condicions Cap 

Flux Normal 1. L’usuari prem el botó de Registra’t 

2. L’usuari introdueix les dades demanades 

3. El sistema comprova si les dades son correctes 

4. El sistema registra les dades a la BBDD i envia un correu 

electrònic a l’usuari amb un enllaç de validació. 

Flux Alternatiu 4.1 Si les dades són incorrectes el sistema informa a l’usuari sobre els 

camps que s’han de corretgir. 

Èxit L’usuari rep un correu electrònic i valida el registre accedint a l’enllaç 

Cas d’ús Registre a la app 

Actors Client (Club o Botiga) 

Pre-Condicions Cap 

Flux Normal 1. Client prem el botó de registre 

2. Client introdueix les dades demanades 

3. Client indica la zona d’influència i el radi d Km d’abast 

desitjat. 

4. El sistema comprova totes les dades. 

5. El client efectua el pagament. 

6. El sistema comprova el pagament. 

7. El sistema registra les dades a la BBDD i envia un correu 
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electrònic a l’usuari amb un enllaç de validació. 

Flux Alternatiu 4.1 Si les dades són incorrectes el sistema informa al client sobre els 

camps que s’han de corretgir. 

6.1 Si les dades són incorrectes el sistema informa al client i el registre 

no es fa efectiu. 

Èxit El client rep un correu electrònic i valida el registre accedint a l’enllaç. 
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Cas d’ús Gestionant Perfil 

Actors Usuari Jugador 

Pre-Condicions Registre a la app i Accés a la app 

Flux Normal 1. L’usuari va a la pestanya Perfil 

2. L’usuari modifica les dades que creu convenient 

3. El sistema comprova si les dades son correctes 

 

Flux Alternatiu 3.1 Si les dades són incorrectes el sistema informa a l’usuari sobre els 

camps que s’han de corretgir. 

Èxit El sistema modifica les dades a la BBDD. 

Cas d’ús Crear Partit 

Actors Usuari Jugador / Clubs 

Pre-Condicions Registre a la app i Accés a la app 

Flux Normal 1. L’usuari va a la pestanya Partits 

2. L’usuari selecciona la data 

3. L’usuari selecciona l’hora on vol crear el partit 

4. L’usuari introdueix les dades necessàries per a crear el partit 

5. L’usuari sol·licita resreva de pista a clubs propers 

6. Clubs retornen sol·licitud 

7. Usuari decideix d’entre les sol·licituds afirmatives el club on 

vol jugar. 

 

Flux Alternatiu 4.1 Si les dades són incorrectes el sistema informa a l’usuari sobre els 
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camps que s’han de corretgir. 

5.1 L’usuari no vol reservar pista. 

Èxit El sistema envia un correu electrònic informant de la creació del partit. 

Cas d’ús Apuntar-se a un Partit 

Actors Usuaris Jugadors  

Pre-Condicions Registre a la app i Accés a la app 

Flux Normal 1. L’usuari va a la pestanya Partits 

2. L’usuari selecciona la data 

3. L’usuari selecciona el partit on es vol apuntar 

4. El sistema notifica al creador del partit de la sol·licitud de 

l’usuari. 

5. El creador retorna la sol·licitud afirmativament 

6. El sistema notifica a l’usuari de la confirmació de sol·licitud. 

Flux Alternatiu 5.1 El creador retorna la sol·licitud negativament. 

6.1 El sistema notifica a l’usuari de la negativa a la sol·licitud. 

Èxit El sistema envia un correu electrònic informant de la situació 

(afrimativa o negativa) del partit. 

Cas d’ús Apuntar-se a un Campionat 

Actors Usuari Jugador / club 

Pre-Condicions Registre a la app i Accés a la app 

Flux Normal 1. L’usuari va a la pestanya Campionats 
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Cas d’ús Subhasta de pista 

Actors Usuari Jugador 

Pre-Condicions Registre i accés a la app 

Flux Normal 1. L’usuari va a la pestanya de promo 

2. L’usuari selecciona l’apartat de subhastes. 

3. L’usuari selecciona la pista a la qual vol licitar. 

4. L’usuari fa licitacions 

 

Flux Alternatiu L’usuari finalment no fa la licitació més elevada i no guanya la 

subhasta. 

Èxit L’usuari guanya la subhasta i paga el lloguer mitjançant pagament 

online. 

2. L’usuari selecciona el cartell del campionat que es vol apuntar 

3. L’usuari omple els camps d’informació requerits. 

4. El sistema revisa la informació. 

5. El sistema notifica al club de la sol·licitud. 

6. El club retorna la sol·licitud 

Flux Alternatiu  

Èxit El sistema envia un correu electrònic informant de la situació 

(afrimativa o negativa) de la sol·licitud. 
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Cas d’ús Comprar cupons de lloguer 

Actors Usuari jugador, club 

Pre-Condicions Registre i accés a la app. 

Que el club posi a la venta cupons de lloguer de pista 

Flux Normal 1. L’usuari va a la pestanya promo 

2. L’usuari va a l’apartat de cupons 

3. L’usuari selecciona l’oferta que més li interessa. 

Flux Alternatiu  

 

Èxit L’usuari fa el pagament del cupó que li interessa mitjançant el 

pagament online.  
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c) Descripició de l’activitat 
 
- Localització de l’activitat: 

Per a dur a terme la nostra activitat empresarial hem escollit Torelló, un poble proper a Vic, de la 

comarca d’Osona i localitat de residència d’ambdos socis emprenedors de Pàdel-Point. El 

fet d’escollir aquest no és altra que la facilitat horaria i financera que ens suposa, doncs 

podem invertir més hores en el projecte perquè evitem trajectes i els costos de lloguer per un 

local on poder treballar són molt menors en comparació amb els que podriem tenir a una 

ciutat, per exemple. A més, estem situats al mig de Catalunya, a 50 minuts de Barcelona i 

rodalies, àrea de fàcil abast per a la nostra comunicació i dotada de molts clubs i botigues on 

iniciar la nostra activitat. 

- El local: El local estarà situat al carrer Manlleu de Torelló, número 35, 3r 2ª. Aquest 

tindrà un cost mensual de 300 € amb un dipòsit de fiança inicial de contracte de 300€.  

Per a poder treballar hem d’invertir 300 € per a fer reformes bàsiques d’instal·lació de 

llum, internet i pintura així com també 2300 € per a adquirir mobiliari, impressora i 

ordinadors.  

 

6.4 El Projecte i el Cronograma 
 
El projecte per a dur a terme la nostra app i llançar-la al mercat així com també comercialitzar-la i 

arribar a fer la nostra empresa rentable el podem dividir en dos altres projectes. Així doncs, ja que 

no tindria sentit treballar accions comercials i de màrqueting d’un producte que encara no existeix, 

el primer projecte anirà destinat a la creació de la nostra app. El segon projecte en canvi, tindrà com 

a objectiu comercialitzar-la i arribar a un cert nombre de clients que ens permeti fer la nostra 

empresa rentable.  

Projecte 1: La creació de la App: 

Per a crear la nostra app, els passos a seguir seran els següents:  

1. Idea 

2. Planificació + Anàlisis 

3. Disseny  
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4. Programació 

5. Proves de Qualitat 

6. Publicació 

 

Tenint en compte que la idea ja la tenim definida i que hi haurà una sola persona dedicada 

exclusivament a la implementació (Programació + Proves de qualitat) de la app, hem 

calculat un temps aproximat per a desenvolupar el projecte d’un any per a arribar a publicar 

un producte d’alta qualitat. Tenim molt clar que part de l’èxit recau en oferir els serveis de 

manera òptima i amb el mínim risc a possibles errors, de manera que si els usuaris no volen 

utilitzar la nostra aplicació sigui per qualsevol motiu menys perquè la qualitat dels serveis 

no son optimes. És per això que serem molt estrictes en el desenvolupament tot i ser 

conscients que això repercuteix en les variables de temps i cost, doncs com més tardem a 

publicar l’aplicació, més tardarem a poder vendre-la i a conseqüència estarem més temps 

sense obtenir ingressos. 

Projecte 2: Comercialització 

Per a dur a terme la comercialització a clubs i botigues el primer que hem d’aconseguir és usuaris. 

Per a aconseguir-ho el product mánager de l’aplicació centrarà els esforços per a definir una 

estratègia eficaç de captació, amb el conseqüent estudi de mercat exclusiu per a les zones on 

es vulgui iniciar l’activitat, estudiant-ne les possibilitats i les característiques concretes per 

tal de marcar unes pautes d’execució als comercials subcontractats. La idea és focalitzar els 

nostres esforços durant el primer any després de la publicació a oferir el nostre producte a 

tots els clubs i botigues de Catalunya així com treballar amb els usuaris d’aquesta comunitat 

autònoma.   

 

 

 

 

 

Fase inicial: 2.5 mesos 

Idea! planificació! Anàlisis! Programació! Proves 
Qualitat! Publicació!

Any 0: Creació de la App 

Desenolupament: 8 mesos Fase Final: 1 .5 mesos 

Imatge 28: Cronograma Pàdel-Point 
Font: Elaboració Pròpia  
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      EQUIP DE DIRECCIÓ 

!
 GERÈNCIA !
 DIRECCIÓ!

DEP. TÈCNIC 

7. ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 

7.1 Organigrama 
 

Pàdel-Point es constituirà com a Societat Civil Limitada i estarà integrada per dues persones que 

formaran l’Equip de Direcció. Tot i això, les tasques que realitzaran l’un i l’altre són completament 

diferents. Mentre un s’encarregarà de tota la part jurídico-financera, administrativa i comercial de 

l’empresa l’altre treballarà en el desenvolupament i manteniment de l’aplicatiu mòbil.  

 

Després de l’any zero o de desenvolupament, quan l’aplicació ja estigui en ple funcionament 

s’incorporaran a l’equip de l’empresa dos comerciants que es desplaçaran arreu del territori buscant 

clubs i botigues per signar acords.  

 

En la mateixa línia, a partir del 3r any i quan l’empresa hagi superat el punt d’equilibri, destinarem 

una part dels beneficis a ampliar l’equip de Pàdel-Point. Incorporarem dos comerciants més (un 

total de quatre) que juntament amb els anteriors s’encarregaran de buscar clubs i botigues per oferir 

els nostres serveis donant d’aquesta manera una cobertura a tot l’estat.  

 
 

COMERCIANTS 

Imatge 29: Organigrama empresa Pàdel-Point 
Font: Elaboració Pròpia 



 100 

7.2 Llocs de treball, selecció i contractació 
 

La plantilla que integrarà Pàdel-Point no es pot entendre sense tenir en compte el creixement de 

l’empresa, A continuació, despleguem una llista amb els treballadors del nostre projecte i els que 

s’incorporaran a aquest en els propers quatre anys. 

 

ANY 0 

L’any 0 també el podem anomenar any de desenvolupament o d’arrencada del projecte. Treballarem 

duran un any natrual exlusivament per formar la nostra empresa i programar l’aplicació. En aquest 

primer període, només hi haurà dos treballadors que alhora formaran l’equip directiu de l’empresa.  

 

Director i Gerència: encarregat de la gestió i direcció administrativa de l’empresa. És també qui 

haurà de definir les línies d’acció del nostre projecte, fixar uns objectius i prendre decisions per 

assolir-los. A més haurà de tenir coneixements de màrqueting per poder encarregar-se de la part 

comercial (tracte amb clubs i botigues) i també de informàtica per donar suport i direcció a l’equip 

tècnic si mai es produeix algun problema.  

 

Director del Departament tècnic (programador): persona altament qualificada en coneixements 

informàtics i programació. S’encarregarà del desenvolupament de l’aplicatiu mòbil i durant anys 

posteriors del manteniment, actualització i reparació del servei.  

 

ANY 1 

Un cop haguem desenvolupat l’aplicació llençarem Pàdel-Point al mercat. Necessitarem una 

arrencada potent per fer-nos un lloc en el sector i aconseguir compradors i usuaris. Per aquest motiu 

invertirem diners en una forta campanya de publicitat i de comercialització. Incorporarem dos 

treballadors a l’empresa (dos comerciants) que s’enccarregaran de voltar per tot el territori buscant 

acords amb el màxim nombre de clubs i botigues.  

 

La contractació de personal es durà a terme de manera interna i anirà a càrrec del Director de 

l’empresa i del del director del departament tècnic, doncs ambdós com a fundadors de l’empresa 

tindran dret a tenir influència en la decisió final. 

 

Comerciants: encarregats de vendre els nostres serveis. El seu objectiu és aconseguir el màxim 

nombre d’acords amb clubs i botigues i a més, promocionar Pàdel-Point entre els ususaris finals.  
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ANY 2 i 3  

Durant el segon any no hi haurà canvis significatius en l’organigrama de l’empresa. És a partir del 

tercer any que un com haguem superat el punt mort o punt d’equilibri destinarem una part dels 

recursos a contractar dos comerciants més. Aquests s’incorporaran a l’equip inicial, ampliant 

d’aquesta manera, la cobertura dels nostres serveis a tot l’estat.  
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8. ASPECTES LEGALS 
 

8.1 Elecció de la forma jurídica 
 
Ja hem comentat a l’anàlisis de l’entorn legal que per a dur a terme la nostra activitat empresarial 

constituiríem la nostra empresa amb alguna de les següents formes jurídiques: 

Tipus d’empresa nº Socis Capital Responsabilitat 

Societat de Responsabilitat 

Limitada 

Mínim 1 Mínim 3.000 euros Limitada al capital 

aportat en la societat 

Societat Limitada de 

Formació Successiva 

Mínim 1 No existeix mínim 

legal 

Limitada al capital 

aportat en la societat 

Empresari Individual 

(Autònom) 

1 No existeix mínim 

legal 

El soci es 

responsabilitza amb tots 

els seus bens 

Societat Limitada Nova 

Empresa 

Mínim 1 Màxim 5 Mínim 3.000 Màxim 

120.000 

Limitada al capital 

aportat en la societat 

Societat de Responsabilitat 

Limitada Laboral 

Mínim 3 Mínim 3.000 euros Limitada al capital 

aportat en la societat 

Societat Civil Particular Mínim 2 No existeix mínim 

legal 

El soci es 

responsabilitza amb tots 

els seus bens 

 

 

D’aquestes, descartem totes les que no tenen forma jurídica pròpia i que per tant, responsabilitzen 

als socis amb tots els seus bens davant de deutes socials. Aquesta decisió es pren per tal de protegir 

els socis davant un abatiment de l’empresa.  

Al ser dos socis, la Societat de Responsabilitat Limitada Laboral no encaixa amb les nostres 

necessitats i per tant decidirem entre les Societat de Responsabilitat Limitada, Societat Limitada de 

Taula 13: Formes Jurídiques 
Font: Formes Jurídiques, Ministeri de Indústria  
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Formació Successiva i Societat Limitada Nova Empresa. Ens queda doncs, valorar si els trets 

distintius d’aquestes i si aquestes ens interessen o no.  

Amb la Societat Limitada Nova Empresa notem algunes diferències respecte la Societat Limitada, 

com son una major simplicitat en la gestió comptable, avantatges fiscals, el procediment de 

constitució es pot dur a terme amb tant sols 48 hores, però per contra el capital social a invertir ha 

de ser mitjançant aportacions dineràries, no amb béns o drets.  

La Societat Limitada de Formació Successiva, és una societat mercantil equivalent a la societat 

limitada però amb certes característiques imposades amb l’objectiu d’impulsar el creixement 

mitjançant l’autofinanciació de l’empresa. La inversió de capital social al moment d’iniciar 

l’activitat és zero però s’ha d’anar aportant paulatinament fins arribar als 3000 €, moment al qual 

l’empresa passarà a ser una Societat Limitada. 

Com veurem en el següent apartat, ni la Societat Limitada Nova Empresa ni la Societat Limitada de 

Formació Successiva ens acaben convenint en excés, doncs degut al nostre capacitat per a 

aportar capital social suficient així com també que comencem a obtenir ingressos a partir del 

segon any d’activitat, ni els avantatges fiscals ni el fet de no haver d’aportar els 3000 € al 

moment de la constitució ens aporten grans solucions i en canvi acaben tenint certes 

condicions que preferim simplificar.  

Per tant, tot i que acabrà essent una decisió que acabrem definint al cent per cent amb el nostre 

gestor, la nostra decisió és formar la nostra empresa com a Societat de Responabilitat 

Limitada (SL). 
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Els tràmits a seguir per a constituir la Societat Limitada són els següents:  

 

 Cost Durada Què és necessàri? 

Local: Tràmits 

d’obertura i 

llicències. 

En funció del tipus 

de llicència. 

Segons el tipus 

d’activitat a 

desenvolupar. 

• Comprovar 

que el local 

estigui lliure 

de càrregues. 

• Dirigir-se la 

secció de 

llicències 

d’activitat de 

l’Ajuntament. 

Sol·licitud 

Certificació 

Denominació Social. 

16,23 € + IVA per 

correu certificat 

Aprox. 15 dies • Sol·licitud 

Online. 

• Imprès 

específic amb 

les dades del 

remitent 

Dipòsit Capital 

Social Entitat 

Bancària 

Sense cost Sol·licitud al moment 

i màxim 2 dies a 

lliurar-nos el 

certificat. 

• Dirigir-se al 

banc o caixa 

amb el 

certificat de 

denominació 

Social i un 

escrit on 

constin els 

noms, 

cognoms, 

DNI o NIE i 

quantia que 
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aporta cada 

soci/a al 

capital social. 

Escriptura Pública 

de Constitució 

En funció del capital 

social, de les còpies 

i dels nombre de 

folis de l’escriputra. 

En funció de la 

Notaria. 

• Dirigir-se a la 

Notaria 

escollida. 

• Estatuts 

socials. 

• NIF o NIE de 

les persones 

que 

s’associen. 

• Certificació 

negativa nom 

emesa pel 

Registre 

Mercantil 

Central. 

• Certificat 

bancari de 

dipòsit 

d’aporatcions 

dineràries. 

Declaració Prèvia 

d’Inici d’Activitat i 

Sol·licitud CIF 

Provisional. 

Descàrrega gratuïta. El mateix dia. • Dirigir-se 

presencialme

nt a 

l’administraci

ó d’Hisenda 

que correspon 

per domicili. 
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• Imprès 

normalitzat 

Model 036. 

• Original i 

fotocòpia de 

l’escriptura 

de 

constitució. 

• Original i 

fotocòpia de 

DNI o NIE de 

les persones 

administrador

es i també 

dels socis. 

Inscripció al 

Registre Mercantil 

Depèn del capital 

social aportat per 

l’empresa. 

0,30 € per l’imprès. 

15 dies hàbils a partir 

de la presentació. 

• Dirigir-se al 

registre 

mercantil de 

la provincia 

del domicili 

social. 

• Imprès 

d’inscripció 

que faciliten 

els registres 

mercantils. 

• Còpia 

autèntica de 

l’escriptura 

de 

constitució. 
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• Fotocòpia del 

CIF de la 

societat. 

Sol·licitud CIF 

Definitiu. 

Descàrrega gratuïta. El mateix dia de la 

presentació. 

• Realitzar el 

tràmit 

telemàticame

nt mitjançant 

firma 

electrónica. 

• Imprès 

normalitzat 

model 036. 

Declaració Censal 

d’Alta Activitat 

Descàrrega gratuïta. El mateix moment. • Realitzar el 

tràmit 

telemàticame

nt mitjançant 

firma 

electrónica. 

• Imprès 

normalitzat 

model 036. 

Inscripció de 

l’empresa a la 

Seguretat Social i 

altes empresaris. 

Sense cost. Al moment. • Dirigir-se a 

Tresoreria de 

la Segureta 

Social 

corresponent 

al domicili 

social de 

l’empresa. 

• Presentar 

impresos 
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segons la 

situació de la 

societat 

Comunicació 

d’Obertura del 

Centre de Treball 

Sense cost. Al moment. • Fer el tràmit 

telemàticame

nt amb firma 

digital. 

 

Obtenció del Llibre 

de Visites. 

Sense cost.  Dirigir-se a 

Inspeccions 

Provincials de 

Treball i Seguretat 

Social. 

Llibre oficial 

electrònic que i 

qualsevol document 

que acrediti 

l’activitat de 

l’empresa. 
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8.2 Acord entre socis 
 
A partir d’aquí, i des de l’inici de l’activitat, signarem un acord entre els socis en els quals 

s’especifiquin les següents qüestions: 

• Els objectius del projecte. 

• Les responsabilitats i obligacions dels socis amb el projecte. 

• Les tasques i àrees de treball de cada soci. 

• Especificació de requisits i mètodes d’entrada i sortida de socis.  

• Incorporacions de nous treballadors a l’empresa. 

• Repartiment dels beneficis. 

• Resolució de conflictes. 

• Confidencialitat dels socis. 

• Definició de l’exercici econòmic. 

 

8.3 Marques i Patents 
 
Tal i com hem indicat a l’apartat de l’exclusivitat de Pàdel-Point, en el que explicàvem com 

protegiríem la idea, hem de tenir clar que el més probable és que poguem registrar el nom de 

l’empresa però no que poguem patentar la app en sí, doncs els serveis que ofereix, encara que d’una 

altra manera i per separat, també els ofereixen altres aplicacions i, per tant, no compleix els requisits 

de ser patentable.  
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9. VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA 
 
En aquest apartat farem ús de diferents instruments de comptabilitat per tal d’analitzar la viabilitat 

del nostre projecte.   

9.1 Pla D’inversions i finançament 
 
A continuació mostrem el total de les inversions a dur a terme per tal d’iniciar la nostra activitat 

empresarial així com també el finançament necessari per a cobrir despeses generades fins a 

arribar al punt d’equilibri. 

 

 

Després d’analitzar el pla financer per evaluar entre d’altres el resultat acumulat després de cada 

exercici, vam decidir que per tal de poder afrontar el pagament dels nostres les despeses 

generades fins a arribar a obtenir beneficis, era necessàri demanar un préstec 
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d’aproximadament uns 40.000 €, que sumats als 10.000 € aportats per ambdós socis i els 

3.000 € aportats per els nostres familiars fan un total de 53.000 €.   

Préstec ICO: Pel que fa al préstec que necessitem per tal d’iniciar les nostres activitats, farem ús de 

l’Institut de Crèdit Oficial, que és un banc públic que té com a finalitat promoure 

l’activitat econòmica del país. Aquest ofereix crèdits amb la possibilitat d’obtenir 

una pròrroga de pagament i així donar facilitats a les noves empreses en els seus 

inicis. Durant aquest any 2015 ICO ofereix el següent:  
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Escollim un crèdit a 12 anys amb 2 anys d’ajornament de pagament a un 6.087 % TAE. D’aquesta 

manera podem iniciar-nos més còmodament, tot i que els interessos són més elevats que 

d’altres possibilitats. 

 

 

 

En el pla d’inversions inicials podem veure desglossades totes aquelles despeses necessàries per a 

iniciar la nostra activitat i classificades segons el tipus. Com podem veure aquests es 

desglossen de la següent manera:  

• Despeses de constitució i Establiment, els quals fan referència a les despeses que haurem 

d’afrontar per a la constitució de l’empresa com a Societat Limitada, els permisos d’obertura 

i d’inici d’activitat i l’assessorament legal necessari.  

Com bé sabem,  per constituir l’empresa com a SL és necessari abonar 3.000 € però en el 

nostre cas hem d’aportar 700 € de “cash” perquè la resta l’abonem amb béns materials (els 2 

ordinadors, el mobiliari i la impressora). Si afegim tràmits, assessorament legal, etc. arribem 

a la xifra de 1290 €. 

• Immobilitzat immaterial, que fan referència a despeses relacionades amb béns permanents 

però de naturalesa intengible. En el nostre cas hem d’afrontar la quota de Xamarin (1000 € 

per a plataforma iOs i 1000 € per a plataforma Android), de Hosting Web i de domini així 

com el registre de la nostra marca. 

• Immobilitzat material, que en el nostre cas son per a afrontar a despeses de reformes per al 

local, mobiliari, alta de subministraments, equips informàtics (2 ordinadors portàtils valorats 

en 800 €) i material d’oficina.  
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• Pel que fa a Inversions Fiances, fa referència a la fiança que haurem d’afrontar per tal de 

d’adquirir el lloguer del local.  

 

9.2 Estat de Tresoreria Previsional 
 
Amb l’estat de Tresoreria Previsional podem veure els cobraments i pagaments mensuals que es 

deriven del compte de resultats. D’aquesta manera es poden identificar les necessitats de 

tresoreria. En el nostre cas, l’hem realitzat dels primers 4 anys, dels quals hem desglossat el 

primer en mensualitats.     
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Notem que durant el primer any només tenim despeses, doncs en aquest  només podem fer front a 

pagamentes sense obtenir cap ingrés per pagaments ja que duem a terme el 

desenvolupament de la app. No és fins el segon any que comencem a generar ingressos, però 

això és quelcom que ja tenim en compte en el moment de demanar el crèdit, de tal manera 

que ens sigui suficient per fer front amb solvència les nostres necessitats.  

Pel que fa a les ventes que generem a partir de l’any 2017, els criteris que hem tingut en compte son 

els següents:  

 

Any 2017: 

 Ens marquem com a objectiu abarcar el màxim de clubs de la comunitat autònoma de Catalunya. 

Segons dades consultades a idescat11, hi ha un total de 244 clubs de tennis, els quals la 

majoria tenen instal·lacions de pàdel i un total de 174 clubs de pàdel. Per tant, podríem dir 

que tant sols a Catalunya tenim una carta de més de 300 clients.  

 Hem tingut en compte que depenem de l’ús d’usuaris per tal de donar valor a la nostra app i que 

durant aquest primer any oferim el servei als clients de forma gratuïta sota una clàusula (si 

aconsegueixen un mínim de 15 reserves a través de la nostra app, han de pagar la quota) que 

considerem sempre superen.  A més, ens ha semblat que un nombre mig de clubs que es 

podrien adherir als nostres serveis cada mes amb el personal  subcontractat és de 15. Per 

tant, estaríem parlant de 180 clubs en un primer any de llançament, que amb una quota de 

363 € anuals (300 € + IVA), ens generen uns ingressos de 65.340 €. 

Pel que fa a botigues, la xifra que ens ha semblat que podem adherir al nostre servei de 

manera mensual és de 15, el que fa un total de 180 botigues anuals, que una quota de 302.5 

€ (250€ + IVA) generen 54.450 €. En total 119.790 €. 

 

 

Any 2018: 

                                                
11 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=808 
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De la mateixa manera, i degut a la no ampliació de personal fins el moment, ens ha semblat que el 

nombre de nous clubs que aconseguirem l’any 2018 serà aproximat a l’anterior, amb l’afegit 

que el valor de la nostra app haurà augmentat i que per tant el nostre poder de negociació 

haurà augmentat també. Tot i així, hem considerat que degut a que no aportem tant de valor 

a les botigues, les vendes a aquestes no tindran el mateix impacte. Així doncs, ens queda: 

• 180 clubs de l’any 2017, + 200 nous clubs = 380 clubs 

• 380 clubs a 363 € la quota anual és un total de 137.940 € 

• 180 botigues de lany 2017 + 80 botigues noves  = 260 botigues 

• 260 botigues a 302.5 € la quota anual = 78.659 € 

Pagaments: 

Contractarem una poliça d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil locativa per danys 

materials del local, mobiliari i equips informàtics continguts. De la mateixa manera, aquesta 

haurà de cobrir la responsabilitat civil jurídica per tal de protegir l’empresa jurídicament 

parlant, la responsabilitat civil patronal per a la protecció de l’empresa davant d’accidents 

laborals dels treballadors i la responsabilitat civil subsidiària subcontractista per a cobrir 

l’empresa davant despeses per danys a subcontractats.  

Les pòlices que han de cobrir danys materials van en funció del patrimoni valorat a protegir. 

Ja que per a la nostra activitat no tenim un equip de treball (mobiliari, equips informàtics, 

etc.) de cost molt elevat, pensem que tirant a l’alça, el preu aproximat anual d’una  que ens 

cobreixi en tots aquests aspectes podria ser d’uns 500 Euros. Normalment aquestes es 

paguen trimestralment, semestralment o anualment. En el nostre cas decidim fer el pagament 

semestralment.  
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9.3 Compte de Resultats Previsional 
 
Amb el compte de resultats podem veure i analitzar la viabilitat del projecte. Notem que a partir del 

tercer any, el resultat acumulat ja és positiu i que la xifra és inclús superior al crèdit demanat al 

ICO. La tendència continua a l’alça a l’any 2019 i és per aquest motiu que estudiaríem la 

possibilitat d’avançar les quantitats debudes renegociant una possible disminució del tant per cent 

d’interessos afegits.  

Hem de tenir en compte també el que hem comentat a l’apartat anterior, i és que durant el primer 

any d’activitat empresarial ens dediquem en la planificació i desenvolupament de la app i del 

projecte, de manera que hem de fer front a les despeses generades sense obtenir cap mena d’ingrés 

generat per vendes.  

Pel que fa als treballadors contractats, notem que en el segon i tercer any disposem de 2 comerciants 

per tal d’obtenir clients, però a partir de l’any 2019 i degut a la bona salut econòmica que pot 

esdevenir a l’empresa, doblem el nombre d’aquests per aconseguir uan cartera de clients més 

elevada.  
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Pel que fa a l’impost de Societats, segons la Agencia Tributaria del Gobierno de España, la nostra empresa 

haurà de pagar un 15 % durant els dos primers anys de BI positiva (Base imposable), de manera que fins 

l’any 2018 aquest no és aplicable.  

9.4 Indicadors Financers 
 
a) Punt Mort: 

Amb el punt mort el que busquem és el nombre de quantitats que hem haurem de vendre per tal 

d’arribar al benefici nul, punt a partir del qual l’empresa generarà beneficis positius. 

 

 

 

Q = Quantiats; Cf = Costos Fixes; Pv = Preu de venta; Cvu= Cost variable unitari. 

Tenim en compte com a costos fixes que estem un any sense personal contractat, així com també 

que durant dos anys no paguem crèdit bancari. De la mateixa manera, no tenim cost variable 

unitari derivat de les nostres ventes. 

Per a fer el prue de venta, hem calculat una mitja entre el preu aplicat a les botigues i als 

clubs obtenint com a resultat 332,75 €. 

Tenim en compte que durant el primer any no realitzem vendes, per tant acumulem 45.248 € de 

Costos totals. El segon any tenim uns costos totals de 76.660,69 €, que sumats als 45.248 € 

fan 121.908,69 €. Si calculem el punt mort en aquest segon exercici, obtenim que: 

        ! = !"!.!"#,!"€
!!",!"  €

= 366.36  !"#$%$& 

En aquest segon any no arribem al punt mort, doncs venem un total de 360 unitats.  

Serà a partir del tercer any arribarem a aquest: 

! =
202467,21€
332,75  €

= 608,36  !"#$%$& 

El punt mort estarà en les 608 unitats i en el tercer any d’activitat arribarem a aquesta xifra. 
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b) VAN, Valor Actual Net: 

 El VAN és una fórmula que ens indica el valor actual net del projecte i si aquest ens convé dur-lo 

a terme o no. El criteri a tenir en compte és que si el valor resultant d’aquesta és positiu, és 

convenient dur-lo a terme i en cas contrari, no.  

La fórmula és la següent: 

 

 

 

 

El resultat d’aplicar-la desrés de contabilitzar el que serien els nostres primers 4 anys d’activitat és 

el següent: 

Valors per calcular VAN Valor Actual Net Pàdel-Point 

I = 53.000 €  

 

5.916,93 

Q1 = -45451,33 € 

Q2 = -33670,66 € 

Q3 = 27093,94 € 

Q4 = 157694,28 € 

r = 10 % 

 

El resultat obtingut és positiu i per tant, ens indica que podem dur a terme el nostre projecte. 

 

 



 125 

c) ROE, Rendibilitat Financera:  

Mitjançant aquest indicador podem obtenir el que s’enten com a retorn per als propietaris de 

l’empresa. Es calcula de la següent manera: 

 

 

 

En el nostre cas concret obtenim: 

 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 

Benefici Net - 45.451,33 € - 33.670,76 € 27.093,94 € 157.694,28 € 

Fons Propi 10.000 10.000 10.000 10.000 

TOTAL - 454,51 -336,71 270,93 1.576,94 

 

Veiem que és a partir del tercer any quan la rendibilitat financera del nostre negoci comença a ser 

positiva i a créixer considerablement a partir del quart any. 
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10. RISCOS I PLANS DE CONTINGÈNCIA: ANÀLISI DAFO 
 
L’anàlisi DAFO és una eina molt útil que ens permet identificar d’una forma molt clara els punts 

forts i febles de la nostra empresa. Tant pel que fa a nivell intern; definint les nostres fortaleses i 

debilitats; com a nivell extern fet un estudi de les oportunitats i amenaces que envolten el nostre 

projecte.   

 

Fortaleses: 

• La nostra aplicació unifica tots els serveis que avui s’ofereixen per separat des d’altres 

plataformes. Actualment no hi ha cap plataforma al mercat que ofereixi d’una manera íntegra 

tots els serveis que té Pàdel-Point. Aquesta característica ens fa ser únics i polivalents. L’usuari 

utilitza la nostra aplicació amb 4 finalitats diferents: xarxa social a l’entorn del pàdel, contacte 

directe amb clubs per a lloguer de pistes, contacte directe amb clubs per inscripcions a 

campionats i possibilitat de comprar productes a marques d’equipament de pàdel.  

 

• Apostem per la inscripció a campionats (un servei totalment inexistent). Els clubs de pàdel no 

han trobat cap forma eficaç d’aconseguir inscripcions de jugadors als seus campionats ni 

viceversa. Pàdel-Point és l’única plataforma que permet als clubs que ho desitgin anunciar els 

seus campionats en un apartat dedicat exclusivament a això i des d’aquest mateix espai l’usuari 

pot comparar quins s’ofereixen i seleccionar/ inscriure’s al que li sigui més convenient.  

 

• L’usuari pertany a una comunitat, participa, comparteix, és fidel. L’apartat que destinem a xarxa 

social ens dona valor afegit. Anem més enllà d’una simple plataforma de lloguer de pistes i 

inscripcions. El que pretén la nostra aplicació és crear una comunitat on l’usuari pugui compartir 

continguts a l’entorn del pàdel, conèixer altres jugadors, etc.. En definitiva fidelitzar l’usuari fent 

que se senti com a casa.  

 

• Experiència professional d’un dels membres de l’equip a l’entorn del pàdel. Com a gerent d’un 

club puc aportar la visió interna del funcionament, estructura i gestió d’un club de pàdel. També 

he estat molts anys jugador i per tant, conec la situació dels jugadors, les plataformes que 

utilitzen per pactar partits, llogar pistes, etc..  
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Debilitats:  

• La inversió per dur a terme el projecte és elevada. Especialment els dos primers anys de creació i 

llançament de l’aplicació haurem de demanar un préstec al banc per tirar el projecte endavant. 

Serà necessari tenir molt clar el nostre projecte i objectius per convèncer la entitat financera i que 

aposti pel nostre projecte. A partir de l’any 3 superem el punt d’equilibri i el negoci comença a 

ser rentable.  

 

• Necessitem una campanya potent de promoció i comercialització. A partir de l’any 1 quan ja 

hem creat l’aplicació els comerciants de la nostra empresa és dedicaran única i exlusivament a 

buscar clubs i botigues de pádel per oferir els nostres serveis. Alhora llançarem una campanya de 

publicitat a publicacions esportives digitals per tal d’anunciar el nostre producte.  

 

• Desenvolupadors d’aplicacions en creixement, possibilitat que aparegui un producte similar. 

Cada vegada hi ha més especialistes en creació d’aplicacions, per tant, hem de tenir en compte 

que poden aparèixer competidors.  

 

Oportunitats; 

• L’ús de xarxes socials i plataformes a l’entorn del pàdel és una tendència a l’alça. Cada vegada 

més, el jugador de pàdel busca contractar els serveis dels clubs des del sofà de casa i d’una forma 

automàtica. Abans s’havia d’anar directament a la recepció del club o trucar per telèfon per 

demanar una pista; avui gairebé tots els clubs ofereixen la oportunitat d’inscriure’s a través de la 

pàgina web. Aquesta és una tendència a l’alça que ens repercutirà molt positivament.  

 

• Gairebé tothom té un smartphone o tauleta. L’augment de població que disposa d’aquests 

dispositius és una dada que ens afavoreix.  

 

• Creixent habituació de la població en l’ús d’apliacions mòbil. En relació a l’anterior, si cada 

vegada hi ha més gent que té smartphone o tauleta cada vegada també, hi ha més persones que és 

descarreguen aplicacions i que saben utilitzar-les.  

 

• Som un canal directe de promoció per a botigues i clubs. Pàdel-Point és una plataforma que 

ofereix la possibilitat a clubs i botigues de promocionar-se d’una forma directa amb l’usuari. No 

actuem només com un mitjà de comunicació sinó que anem més enllà i oferim un contacte 

bidireccional entre usuaris-clubs i usuaris-botigues.  
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Amenacces: 

• Contractes ferms entre clubs i empreses de software de lloguer de pistes. Cada vegada és més 

freqüent que els clubs signin contractes d’exclusivitat amb empreses de software de gestió de 

pistes. Des de Pàdel-Point haurem d’estar molt atents a aquest tipus de contractes perquè no 

suposin una limitació alhora d’arribar a acords lliures amb els clubs. 

 

• Els anunciants tendeixen a dirigir-se a empreses consolidades i no a productes emergents. Per 

una raó lògica: el risc és més baix. Invertir publicitat en una empresa que fa anys que està al 

mercat i que a més té un públic consolidat és menys arriscat que invertint en una empresa que tot 

just vol obrir-se camí. 
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DEBILITATS  

• La inversió per dur a terme el 
projecte és elevada 

• Necessitem una campanya potent 
de promoció i comercialització 

• Desenvolupadors d’aplicacions en 
creixement, possibilitat que 
aparegui un producte similar 

 

 

AMENACES 

• Contractes ferms entre clubs i 
empreses de software de lloguer 
de pistes 

• Els anunciants tendeixen a dirigir-
se a empreses consolidades i no a 
productes emergents 

 

FORTALESES 

• La nostra aplicació unifica tots els 
serveis que avui s’ofereixen per 
separat des d’altres plataformes 

• Apostem per la inscripció a 
campionats (un servei totalment 
inexistent) 

• L’usuari pertany a una comunitat, 
participa, comparteix, és fidel 

• Experiència professional d’un dels 
membres de l’equip a l’entorn del 
pàdel 

 

OPORTUNITATS 

• L’ús de xarxes socials i 
plataformes a l’entorn del pàdel és 
una tendència a l’alça  

• Gairebé tothom té un smartphone 
o tauleta.  

• Creixent habituació de la població 
en l’ús d’apliacions mòbil 

• Som un canal directe de promoció 
de botigues i clubs cap als seus 
usuaris 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anàlisi intern        Anàlisi extern 

 



 131 

11. ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT 
 
Un cop el projecte estigui consolidat, treballarem en estratègies per a continuar millorant els nostres 

serveis i/o afegir-ne, així com també la possible internalització.  

A partir d’aquí ens plantejarem el següent: 

• Afegir servei de missatgeria instantània a la pròpia aplicació. 

• Afegir servei de visualització de disponibilitat de reserva de pistes a l'aplicació. 

• Internacionalitzar l’aplicació una vegada aquest esport estigui més consolidat a l’estranger. 

• Afegir els idiomes necessaris per a la internacionalització de l’aplicació. 

• Millora continua d’errors de l’aplicació. 

• Internacionalitzar l’empresa. 

• Ampliar la plantilla (més comerciants, traductors, informàtics, etc. 
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12.  CONCLUSIONS 
 
A la finalització d’aquest treball podem concloure el següent: 

• Existeix molta competència que ofereix, encara que per separat, alguns serveis que nosaltres 

oferim. Alguns dels nostres serveis són substituts d’altres tant comuns com les trucades 

telefòniques o la missatgeria instantània, per tant, és necessari planejar molt bé el tema 

màrqueting si volem fer notar les nostres diferències al públic consumidor. Per altra banda, 

la nostra app innova en la promoció de pistes, incentivant als usuaris a utilitzar la app per 

aconseguir-ne lloguers a preu reduït, el que permet als clubs aconseguir una major ocupació 

de les seves pistes.  

• L’ús de l’smartphone i de les aplicacions mòbils està molt estès i normalitzat, però també és 

cert que hi ha certa saturació de apps.   

• El mercat del pàdel s’està començant a saturar i en aquest és difícil diferenciar-se, per tant, 

els negocis començaran a buscar cada vegada més eines que els ajudin a generar ingressos. 

De la mateixa manera, haurem d’estar alerta a una possible caiguda del sector, fet que ens 

faria perdre clients i usuaris.  

• Haurem de definir molt bé el projecte i marcar unes pautes que ens facin minimitzar els 

riscos, doncs amb la previsió de ventes que hem obtingut, no és fins el tercer any que 

comencem a obtenir beneficis.  

• És un projecte interessant, sobretot tenint en compte el moment actual i pensant bàsicament 

en la relació usuaris/clubs que podríem establi. Tot i així una vegada fet el pla de negoci, ens 

fa plantejar si la relació oportunitat/risc està lo suficientment contrastada com per assumir-

lo.  
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