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PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 
RESUM  
 
 

 

Amb aquest projecte es presenta la Plataforma Smart Pàrquing Online, 
que permetrà la reserva i gestió de places de pàrquing de manera 
personalitzada.  
 
Amb la implantació d’aquesta plataforma en el món real es pretén 
assolir dos objectius claus: 

 
1. Oferir als usuaris una nova alternativa per consumir (reserva, 

pagament, etc…) places de pàrquing 
2.   Optimitzar la gestió de les places disponibles per tal d’optimitzar al 

màxim el seu aprofitament. 
 
Al llarg del document podrem descobrir les funcionalitats més 
innovadores de la plataforma que fan que es desmarqui de la resta 
d’aplicacions que hi ha ara mateix disponibles en el mercat, 
relacionades amb reserva de places. 
 
A més de descriure les funcionalitats de la Plataforma, es realitzarà un 
breu bechmarking d’aplicacions similars i s’analitzaran possibles 
alternatives de negoci que es podrien aplicar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paraules clau (màxim 10): 
 

Reserva Pàrquing Smart Plataforma 

Places Negoci Automòbil Mòbil 

cotxe    
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RESUM DEL PROJECTE  

La tecnologia emprada avui en dia per la construcció de cotxes no té res a veure amb la 

que es disposava fa uns 10 anys.  

Tots els esforços dels fabricants més importants d’automòbils s’han orientat des de fa 

anys en la millora de prestacions físiques, que fan els vehicles més segurs, mes 

aerodinàmics, més confortables....Ara tots porten ordinador integrat que controla totes les 

funcions del vehicle, per tal de fer que els passatgers tinguin la millor experiència possible 

durant el temps que estiguin dintre de l’habitacle. 

Un cop assolit el grau òptim de confort tecnològic, el pròxim pas serà posar a disposició 

dels usuaris de vehicles la capa de Serveis que ja tenen disponible fora del vehicle o en 

els seus Smartphones, però integrada ja en el propi cotxe. 

Aquest projecte pretén fer un anàlisi de les possibles aplicacions comercials que tindrà el 

Sistema SPOP (Plataforma Smart Pàrquing Online) i que s’està desenvolupant ara mateix 

a la UPC.   

Gràcies a aquesta plataforma es podran fer reserves de places de pàrquing intel·ligents, 

ja que en estar integrades dintre del vehicle t’orientarà sobre els pàrquings que estiguin 

dintre de la teva ruta o més propers, si tenen places disponibles que s’adaptin a les teves 

preferències (mides del vehicle, proximitat a la sortida, etc...). Per suposat, et mostraria la 

ruta a seguir fins arribar al pàrquing i, fins i tot, podria guiar-te dintre del pàrquing fins 

arribar a la teva plaça. 

Mirarem de veure com es pot fer arribar aquest sistema als usuaris de vehicles (web, 

mòbil, integrat en el cotxe,...) i els beneficis que repercutirien als pàrquings que es 

subscriguessin a la plataforma. 
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PROJECT SUMMARY 

The technology used today to build cars has nothing to do with what was available 10 

years ago. 

All the efforts of the major automobile manufacturers have focused for years on improving 

physical performance, making vehicles safer, more beautiful, more comfortable.... Now we 

all carry an integrated computer that controls all functions of the vehicle to make that 

passengers have the best possible experience during the time they are inside the car. 

Having reached the optimum level of comfort technology, the next step will be made 

available to vehicle user layer, the services that a real ready available from the vehicle or 

its smart phones, but now integrated in your own car. 

This project aims to analyze the possible commercial applications that will SPOP System 

(Smart Parking Online Platform) that is being developed right now in the UPC. 

Thanks to this platform we will make intelligent parking reservations, since being 

integrated into the vehicle and will advise you on car parks that are within your route or 

nearby, if they have places available to suit your preferences (size of the vehicle, close to 

the exit, etc ...). Of course, it shows you the route to follow to reach the parking, and even 

guide you into the parking to reach your reserved space. 

We shall see how we can bring this system to the vehicle users (web, mobile, integrated 

in the car ...) and the benefits that would have the parking subscribed to the platform. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Objecte 

Amb aquest projecte es pretén presentar la plataforma Smart Parking Online, que s’està 

desenvolupant actualment a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la 

Geltrú, així com la seva viabilitat d’inserció en el món real. 

Aquest sistema està orientat a la optimització de la gestió de les places de pàrquing en 

dos vessants: 

1. Oferint als usuaris noves alternatives per tal de reservar i fer el pagament de la 

plaça d’aparcament 

2. Optimitzant la gestió del pàrquing per tal de incrementar al màxim l’aprofitament 

de les places. 

1.2 Abast 

Com que es tracta d’un sistema innovador, en el document es tractaran diferents temes 

per tal d’avaluar la seva viabilitat i el seu possible èxit: 

 Es descriuran les funcionalitats de la plataforma per tal de fer-nos una idea del 

seu gran potencial 

 Es realitzarà un breu benchmarking amb altres aplicacions o sistemes actuals. 

 Es presentaran diverses alternatives de negoci per tal de comercialitzar la 

plataforma. 

 Es mostraran els formats amb els que aquest sistema podrà arribar a l’usuari final. 

1.3 Justificació 

Sense cap mena de dubte, la industria de l’automòbil ha experimentat una evolució 

tecnològica espectacular. La irrupció de la tecnologia mòbil i els sistemes de 

geolocalització GPS han obert la porta a modificar el concepte que tenim actualment 

sobre els automòbils de que únicament són un medi de transport. 

Ara mateix, hem de començar a pensar en el cotxe com un espai en el que hem de 

passar un determinat temps de la nostra vida, i que de manera autònoma ens ha de 

facilitar l’accés a serveis.  
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No hem d’oblidar que per un conductor, el més important ha de ser la seguretat. Per 

això, la interacció amb el món ha de ser el més desatesa possible, per tal de no provocar 

distraccions i evitar així possibles accidents. 

Per tot això, una de les funcionalitats de la plataforma SPOP serà la seva integració dins 

del propi cotxe, aprofitant les pantalles i el sistema GPS presents actualment en la gran 

majoria d’automòbils. 
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2. PLATAFORMA SMART PÀRQUING ONLINE 

2.1 Presentació 

Si fem una cerca d’empreses que es dediquen a la reserva de places de pàrquing, 

ràpidament trobarem quatre o cinc que tenen negocis similars. La gran majoria 

coincideixen en tenir les mateixes característiques: 

 Reserva de places via Internet 

 Visibilitat de places disponibles dintre de la xarxa de pàrquings 

 Aplicació web per gestionar les reserves 

 Pagament online  

 Aplicació mòbil 

No obstant, la majoria d’aquests serveis online estan destinats a la reserva de places a 

aeroports, estacions de tren, etc... I les que sí que permeten reservar places a pàrquings 

públics, l’únic que permeten és reservar un determinat període de temps i una plaça 

genèrica dins del pàrquing.  

Aquest tipus de reserva no garanteix al 100% disponibilitat de plaça perquè per norma 

general es dona preferència a l’usuari tradicional que prem el botó d’accés directe al 

pàrquing, i per altre banda, normalment la “reserva” només és vàlida per un període curt 

de temps, de manera que si t’endarrereixes en la entrada, el més probable és que s’hagi 

alliberat la teva reserva.  

Una de les funcionalitats de la Plataforma Smart Pàrquing Online, és la possibilitat de 

reservar places nominals (no genèriques) i personalitzades a les teves preferències 

(plaça gran, prop de la sortida, sense columnes, etc...). Això facilita que cap altre pugui 

accedir a la teva plaça durant el temps que s’ha fet la reserva.  

Totes les funcionalitats de la Plataforma quedaran detallades en el punt 2.3 Funcionalitats 

de la Plataforma, no obstant, algunes de les més significatives serien: 

 Possibilitat de fer servir la pantalla interna tàctil que porten els automòbils, ja que 

l’aplicació podrà venir instal·lada directament de fàbrica. 

 Sistema de reserva de places nominal, diferenciant-se així de la resta de 

sistemes de reserva de places de pàrquing online. 

 Personalització de les característiques de la plaça. 
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2.2 Aplicació en un entorn comercial 

A les grans ciutats cada cop és més complicat trobar una plaça d’aparcament lliure, ja 

que tot i existir un volum molt elevat de places a disposició dels usuaris, la seva 

comercialització i ocupació és poc àgil, fent que als usuaris els costi molt de temps trobar 

un pàrquing amb places disponibles i, el que és pitjor, un cop dins del pàrquing també és 

complicat de trobar la plaça. 

Un altre problema amb el que es troben els usuaris, és que a vegades, quan troben la 

plaça lliure es donen compte que és una plaça petita, o que hi ha una columna molt a 

prop que no et deixa girar o, simplement, que hi ha un cotxe que ha aparcat al ben mig de 

dos places, de manera que semblava que hi havia dos lliures però que en realitat no pots 

fer servir cap. 

El resultat final....poca eficiència en la gestió de les places i poques facilitats als usuaris 

per tal de triar la millor opció d’aparcament. 

La solució passa per facilitar als usuaris l’accés a aquestes places de pàrquing lliures 

amb dos camins: 

1. Donant visibilitat de les places disponibles 

2. Facilitant al màxim a l’usuari la gestió de la plaça: 

a. Personalització de la plaça (dimensions, proximitat a la sortida, etc...) 

b. Guia fins al pàrquing  

c. Guiat fins a la plaça un cop dins del pàrquing 

d. Pagament online automàtic, detectant que estàs al costat de la sortida. 

 

2.2.1 Definició d’escenaris 

En aquest apartat mirarem d’analitzar les possibles aplicacions que pot tenir la plataforma 

dins d’un entorn comercial i en concret, la manera amb la que podria interactuar l’usuari 

final amb la plataforma: 

La Plataforma Smart Pàrquing Online arribarà a l’usuari final en varis models de 

presentació: 

- Directament integrada en el vehicle (la més nova de totes) 

- Via aplicació mòbil  

- Plataforma de backoffice d’administració web 

D’aquesta manera es garanteix que qualsevol usuari pugui tenir accés a la Plataforma, 

poden fer ús dels serveis que ofereix i de les seves funcionalitats. 
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2.2.1.1 Aplicació integrada en el vehicle 

Un dels punts diferenciadors d’aquesta plataforma és sens dubte, la possibilitat de que 

vingui integrada dins del cotxe, directament de fàbrica i amb funcionalitats conjuntes amb 

el navegador. 

Això suposa també un punt favorable per el fabricant de vehicles, ja que el diferencia de 

la resta de fabricants començant a fer arribar als compradors de vehicles uns serveis, 

dels que fins ara no disposaven. 

El fet de poder aprofitar la pantalla LCD integrada avui en dia en  la gran majoria dels 

cotxes, i els automatismes que proporciona la plataforma per tal de que el seu ús sigui el 

més desatès possible, fan que la Plataforma Smart Pàrquing Online en la seva vessant 

“in car”, es convertirà en un element imprescindible en els automòbils que a la llarga, 

formarà part de l’equipament de sèrie. 

 

Figura 1: Exemple de Pantalla LCD dels cotxes 

 

Les funcionalitats de la vessant “in side” són similars a les que pot aportar la versió mòbil, 

i s’analitzaran en el punt 2.3 Funcionalitatsde la Plataforma , però sí que s’ha de destacar 

que, en ser una aplicació que s’ha d’integrar dins del cotxe i que d’entrada el seu principal 

usuari serà el conductor del vehicle, s’ha de poder fer servir de manera automàtica.  

Això es materialitza per una banda en una configuració remota de l’aplicació (via web), i 

en controls per veu. Tot i que com s’ha comentat abans, el funcionament el podrem veure 

a l’apartat2.3 Funcionalitatsde la Plataforma, quan ens apropem al destí triat l’aplicació 
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ens preguntarà si encara estem interessats en reservar una plaça de pàrquing, tot 

mostrant els pàrquings més propers amb places disponibles, i que s’adaptin a les nostres 

preferències, i la resposta la podrem donar de viva veu, sense necessitat de tocar la 

pantalla. En aquest mateix punt i en cas afirmatiu, la reserva es farà de manera 

automàtica i començarà el procés de guia fins el pàrquing. 

 

2.2.1.2 Aplicació mòbil 

Tot i que l’objectiu principal de la Plataforma Smart Pàrquing Online seria venir integrat en 

el cotxe com hem vist en la vessant “in car”, s’ha de tenir la possibilitat de fer-lo servir 

quan el cotxe no ho porta de sèrie, o simplement quan no porta incorporada pantalla LCD 

amb navegador.  

Les funcionalitats de l’aplicació mòbil són les mateixes que la de “in car” en termes 

“d’usabilitat”, ja que en cas de utilitzar-ho s’entén que també aniràs dintre d’un vehicle i 

s’ha de garantir els mateixos automatismes que a l’altre. 

No obstant, amb la versió mòbil sí que serà possible modificar les preferències i 

configuració de l’usuari (número de compte bancari, tipus de places, avisos, etc...), 

proporcionant així més autonomia als usuaris. 

 

Figura 2: Simulació de ruta fins el pàrquing triat 
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2.2.1.3 Aplicació web 

Qualsevol usuari s’haurà de donar d’alta en el sistema a través del portal web.  

Les funcions principals del portal seran de backoffice i captació d’usuaris, ja que aquí 

estarà situada tota la informació d’interès de la plataforma: 

 Backoffice: 

- Registre d’usuari 

- Configuració de preferències 

- Gestió de reserves 

- Gestió pagaments 

- ... 

 

 Captació d’usuaris: 

- Documentació legal 

- Funcionalitats 

- Manuals d’usuari 

- FAQ’s 

- Promocions que s’aniran aplicant 

- ... 

En futures fases s’estudiarà la possibilitat de realitzar reserves de pàrquing des del portal, 

però com que aquesta funcionalitat està ja molt estesa a d’altres aplicacions, no es 

prioritària la seva implementació. 

2.2.2 Accés a la plataforma de gestió i flux d’ús 

A totes les plataformes, el procés d’accés és el mateix i cal fer servir la versió web. El 

primer que s’ha de fer es registrar-te al portal omplint unes dades bàsiques com el DNI, la 

matrícula del vehicle, telèfon mòbil on rebre notificacions (opcional) i poc més, ja que la 

personalització de les places que hem vist es pot fer més endavant sense problemes. 

Un cop finalitzat el registre únicament faltarà rebre una targeta que ens permetrà l’accés 

als pàrquings subscrits a la plataforma de manera automàtica (similar a la que es fa servir 

als peatges).L’ús d’aquesta targeta és opcional i tindrà un cost addicional, ja que si es 

disposa de l’aplicació mòbil ja es podrà accedir al pàrquing de manera ràpida. 

Tot i que cada usuari podrà fer servir la Plataforma Smart Pàrquing Online segons les 

seves necessitats, mirem ara de plasmar un ús típic mitjançant un flux d’accions comuns. 
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Introducció de destí 
al GPS

El sistema mostrarà 
la disponibiltat dels 

pàrquings més 
propers

Necessitat de 
pàrquing?

S’atura el procés de 
reserva amb la 
possibilitat de 

tornar-ho a activar

NO

Reserva automàtica 
del pàrquing que 
més s’ajusti a les 
preferències de 

l’usuari

SI

Es modifica la ruta 
del navegador 

posant com a destí 
el pàrquing triat 

Un cop arribes al 
pàrquing es valida 
l’accés via tarjeta 

enganxada al cotxe 
o QR del mòbil

Inici de guiat fins la 
plaça d’aparcament

Habilitat guiat 
fins la plaça?

Vehicle aparcat
Vols sortir del 

pàrquing?

Pagament via 
tarjeta descontant 

del bonus o 
pagament amb QR 
descontant de la 
tarjeta bancària

SI

NO

SI

Consultar mapa 
pàrquing

NO

 

Figura3. Flux d’ús 
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2.3 Funcionalitats de la Plataforma 

Com s’ha comentat en varies ocasions, la Plataforma Smart Pàrquing Online té com a 

punt diferenciador la possibilitat de poder venir integrat de manera nativa en el vehicle. 

Això fa que les funcionalitats seran diferents en es cas de fer servir la modalitat “in car” o 

la modalitat mòbil, ja que algunes funcions com per exemple la de “recordatori de temps” 

no té sentit que aparegui a la versió “in car” ja que només aplica quan has deixat el 

vehicle dins d’un pàrquing. 

Dit això, repassarem ara les funcionalitats que ens oferirà la Plataforma Smart Pàrquing 

Online: 

2.3.1 Parametrització de preferències (versió mòbil i web) 

Un cop efectuat el registre en el sistema, començarà un procés de parametrització que té 

com objectiu ordenar els pàrquings segons les preferències d’usuari. És a dir...si en el teu 

destí hi ha la possibilitat d’accedir a 3 pàrquings amb places lliures, el sistema et guiarà (o 

millor dit, et recomanarà) el pàrquing que més s’ajusti a les teves preferències. 

El procés de parametrització serà un procés “guiat” tipus wizardper tal de facilitar a 

l’usuari la introducció de dades. El que es pretén és poder obtenir el major número de 

preferències d’usuari possible per poder calibrar el procés de selecció de places de 

pàrquing, i que sigui el més automàtic possible. 

Les dades més rellevants que es recopilaran durant aquest procés són: 

- Tipus i model del vehicle per tal de que la plaça es pugui adaptar a les 

característiques del vehicle. Si tenim un cotxe gran, el sistema descartarà 

places lliures que no siguin suficientment àmplies. 

 

- Targeta bancària per efectuar pagaments de les reserves. 

 

- Preferències de l’usuari como per exemple, aparcament prop de la 

entrada/sortida, sense columnes, amb maniobra d’aparcament a esquerra o 

dreta, etc... 

 

- Preu: De totes les preferències que es pot triar, una d’elles serà la de “oferta 

més econòmica”. Això pot implicar que la plaça triada no sigui la que més 

s’ajusti a les preferències físiques o funcionals de l’usuari, però sí que serà la 

plaça més barata publicada al voltant d’un radi de 500m del punt de destí.  
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2.3.2 Reserva de places nominals (totes les versions) 

Un punt diferenciador de Plataforma Smart Pàrquing Online és la possibilitat (prèvia 

adaptació del pàrquing) de reservar places  de manera nominal, assegurant que la plaça 

que estàs reservant és exactament la que ocuparàs. 

La gran majoria de pàrquings tenen les places numerades per tal de diferenciar-les entre 

elles, però en realitat aquesta numeració no es fa servir per cap altre cosa que per 

recordar la seva ubicació. 

 

 

Figura 4: Exemple de numeració de plaça 

 

Com hem dit des d’un principi, les reserves que es realitzin a la Plataforma Smart 

Pàrquing Online son les ajustades a les teves preferències tal i com s’ha pogut veure en 

el punt 2.3.1. Parametrització de preferències, això implica que el sistema et guiarà cap al 

pàrquing que tingui una plaça que s’ajusti a la teva parametrització i, un cop dins del 

pàrquing, també et guiarà fins a la plaça reservada.  

El fet de poder posar a disposició dels usuaris places numerades permetrà als gestors 

dels pàrquing augmentar la productivitat de les places, ja que s’imposarà un model de 

negoci poc habitual (o nul) fins ara.  Les implicacions que pot tenir aparcar en una plaça 

que no és la teva es veurà en el punt 2.4.5 Bonificacions i penalitzacions,però es 

plantejaran penalitzacions als usuaris que no aparquin correctament (ocupant doble plaça 

o una plaça incorrecta).  

Probablement, l’atractiu fonamental de la plataforma és el fet de tenir la possibilitat de 

venir  integrada en el cotxe (o mínim és el més innovador), però no hem de perdre de 
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vista que aquest serà un servei d’una elevada qualitat, ja que s’està garantint a l’usuari 

que podrà reservar una plaça que s’adapti a les seves necessitats, i que ningú no li podrà 

treure. 

 

La implementació d’aquesta funcionalitat requerirà d’una inversió addicional al pàrquing, 

ja que l’aplicació de gestió que utilitzen en aquest moment no avarca la possibilitat de 

gestió nominal de places. Ara mateix l’únic que es controla són les entrades i sortides de 

vehicles, juntament amb la seva matricula.  

Això vol dir que si el vehicle entra en un pàrquing i mai no arriba a ocupar un plaça, o fins 

i tot si ocupés 2 places, el propietari del pàrquing no ho tindria controlat i penalitzaria així 

la productivitat del pàrquing. 

Com és evident, no tots els propietaris del pàrquings voldran realitzar una inversió en la 

implantació de l’aplicació, de manera que s’haurà de pensar en alternatives que redueixin 

el cost de la inversió sense perdre la funcionalitat. 

Un possible alternativa serà la generació d’un pool de places amb característiques 

similars que garanteixin les expectatives dels usuaris. D’aquesta manera, no podràs tenir 

un número determinat de plaça, però com a mínim sí que tindràs una plaça que s’adapti a 

les teves necessitats.  

Sigui com sigui, la gestió de les places s’haurà de parametritzar ad-hoc a l’aplicació per 

tal de gestionar les reserves, informes d’ocupació, alliberar places en cas de que no 

s’ocupin al final, etc... 

 

2.3.3 Reserva automàtica (totes les versions) 

La plataforma permetrà la reserva automàtica de la plaça un cop estiguis prop del 

pàrquing (aproximadament a 20 minuts de l’arribada a destí). El flux funcional bàsic s’ha 

pogut veure a l’apartat 2.2.2 Accés a la plataforma de Gestió i flux d’ús, però en resum 

podem dir que a mesura que t’apropes al destí assenyalat en la teva ruta, l’aplicació et 

mostrarà els pàrquings que tinguin places disponibles i que s’adaptin a les teves 

preferències ordenats per percentatge de coincidència.  

Com que no hem d’oblidar que l’usuari molt probablement vagi conduint, l’aplicació et 

demanarà confirmació (per veu) de si vols reservar la plaça d’aparcament. En cas 

afirmatiu (recordem que la confirmació de l’usuari també tindrà la possibilitat de ser per 

veu). 
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2.3.4 Ampliació de la reserva (versió mòbil) 

L’ús de la Plataforma Smart Pàrquing Online no acaba en el moment que deixes aparcat 

el vehicle en el pàrquing, ja que el sistema podrà enviar-te notificacions del teu interès 

depenent del mode d’aparcament.  

Per exemple, si a la teva reserva li has posat hora de sortida (aprofitant així els 

descomptes i incentius que presentarem a l’apartat 2.4.5 Bonificacions i Penalitzacions), 

el sistema t’avisarà 10 minuts abans de que el temps d’aparcament s’està exhaurint, 

donant així la possibilitat d’ampliar el temps de reserva (sempre que sigui possible). 

 

2.3.5 Pagament online (versió mòbil i “in car”) 

El sistema permetrà el pagament de online en diferents supòsits: 

- Pagament automàtic a la sortida del vehicle: Sens dubte aquest serà el preferit 

pels usuaris, ja que es pagarà exactament el temps que estàs dins del 

pàrquing.  

- Pagament online a través del mòbil: Aquest pas serà previ a la retirada del 

vehicle, i et permetrà un temps prudencial per sortir de l’aparcament. 

 

2.3.6 Sistema de guiat fins el teu aparcament (versió mòbil) 

Amb la Plataforma Smart Pàrquing Online també mirarem d’evitar els maldecaps que ens 

suposa a tots recordar exactament la plaça d’aparcament que tenim.  

Com que la plaça serà en la majoria dels casos “nominal”, el sistema podrà guiar-te fins a 

la teva plaça d’aparcament i així evitar que l’usuari perdi temps i paciència buscant-la. 

 

2.3.7 Avís de promocions (totes les versions) 

Els gestors dels pàrquing podran inserir promocions en el sistema, per tal de fer més 

atractiva la seva oferta de places.  

La Plataforma Smart Pàrquing Online sempre mostrarà com a primera opció de pàrquing, 

la plaça que tingui el grau de coincidència més elevat respecte a les preferències de 
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l’usuari. No obstant, i tal i com s’ha pogut veure a l’apartat 2.3.1 Parametrització de 

preferències, tenim la opció de triar la oferta més econòmica. 

2.3.8 Control per veu (versió “in car” i mòbil) 

Mantenint la premissa de que sent una aplicació que s’ha de fer servir dintre del vehicle 

ha de ser segura, s’incorpora la funcionalitat de control per veu d’algunes de les opcions  

més importants, com per exemple: 

- Confirmació de la reserva 

- Anul·lació de la reserva 
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2.4 Anàlisi de les  possibilitats de negoci 

Part d’aquest projecte és l’anàlisi de la Plataforma Smart Pàrquing Online des d’un punt 

de vista de negoci. Això significa veure quins aspectes ens podrien ajudar a 

comercialitzar el producte, anàlisi d’objectius, potencials usuaris, posicionament en el 

mercat, etc... 

2.4.1 La oportunitat 

Primer de tot hem de tenir clar a qui hauria d’anar adreçada la Plataforma Smart Pàrquing 

Online. És a dir...qui serà el “consumidor” o “usuari” del producte i qui serà el “client” del 

producte. 

2.4.1.1 Usuaris 

L’usuari potencial de la Plataforma Smart Pàrquing Online és qualsevol persona que hagi 

de fer servir un vehicle (particular o professional) i que el faci servir de manera habitual 

sense distinció de sexe ni edat. 

Per tal de veure el número potencial d’usuaris de la plataforma, s’ha de dir que l'ús del 

vehicle privat va créixer a Barcelona un 3,5% durant el 2014, guanyant quota al tren, el 

metro i l'autobús, que tot just va créixer un 0,5%, segons les dades de l'Enquesta de 

Mobilitat en dies laborables. 

[1] Només a Barcelona es van produir l'any passat 4,57 milions de desplaçaments 
amb cotxe (un 3,2% més), mentre que la mobilitat amb motocicleta va créixer un 0,6%, 
fins als 618.456 trasllats. En total, el transport públic va generar 5,27 milions, un nombre 
que segueix sent molt superior al del transport públic, que va sumar 3,01 milions de 
desplaçaments en dia laborable. L'autobús va perdre al llarg de dotze mesos un 1,64% 
dels desplaçaments (es va quedar en 1,042 milions), mentre que el metro va créixer un 
0,7% (1,049 milions). 

El president de la plataforma Promoció del Transport Públic, Ricard Riol, considera que el 
fort impuls del transport privat està vinculat a la recuperació econòmica, però també a 
polítiques que desincentiven l'ús d'autobús i metro, com ara que l'Ajuntament de 
Barcelona hagi fet menys restrictiva l'àrea verda.  

Tot això vol dir que el número d’usuaris potencials de l’aplicació està creixent gràcies a la 

recuperació econòmica i la baixada de l’atur, ja que es continua preferint el transport 

privat davant del transport públic.  

 

 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.transportpublic.org%2F&ei=MuU3VefRMJKb7ga57oDoCQ&usg=AFQjCNFInSxFgiD4q8dxCC6rRehMg7oY1Q&sig2=2hXVnzXj7M669gAn_TdLhQ&bvm=bv.91071109,d.ZGU
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2.4.1.2 Clients  

Els clients de la plataforma seran els pàrquing públics, que haurien de subscriure’s i 

realitzar els pagaments acordats depenent de la opció de contractació. No obstant, també 

s’ha pensat en un model de “cessió” de les places d’aparcament, de manera que la 

Plataforma Smart Pàrquing Online s’encarregaria de la gestió de la plaça (cobrament, 

publicitat, etc...) i es quedaria un percentatge de la facturació mensual. 

 

2.4.2 Benchmarking 

Mirem de veure de manera molt breu quines aplicacions ja existeixen en el mercat, per tal 

de trobar l’element que diferencia la Plataforma Smart Pàrquing Online de la resta, i que 

ens donarà l’avantatge necessari per competir per quota de mercat.  

Tornem a dir que totes tenen característiques comunes (geolocalització, visibilitat de 

places, etc...). 

 

Aparca&Go: Aplicació per mòbil per aparcar per díes en 

aeroports, ports i estacions de tren a Madrid i Barcelona. 

També et mostra elspàrquings públics amb places 

disponibiles. [2] 

 

 

 

MeParking: Aplicació web que ofereix places d’aparcament 

de llarga o curta durada amb descomptes. Les places poden 

ser de utilitaris o tràilers. [3] 
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ParkApp: Aplicació web i mòbil per reservar 

pàrquing. Et mostra els pàrquing més 

propers, però no la disponibilitat de places. 

[4] 

 

 

 

GooParking: Web de reserves online. Et 

permet analitzar el cost d’agafar un taxi vs 

lloguer de plaça. En cas d’optar per la opció 

del taxi, també pots reservar un. [5] 

 

 

 

WeSmartPark: Aplicació web i mòbil de cerca de 

places d’aparcament. Envien als usuaris una 

targeta adhesiva per posar al vidre del cotxe, que 

et permetrà accedir o sortir ràpidament del 

pàrquing, en cas de disposar d’aquesta 

tecnologia. [6] 

 

 

 

MemRoseBooth Mobile: Es basa en el 

pagament del pàrquing amb el mòbil, ja 

sigui amb una trucada de telèfon o fent 

servir el smartphone. Únicament està 

present al Regne Unit. [7] 
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QuickPay: Aplicació mòbil 

exclusiva per San Francisco, 

que permet el pagament del 

pàrquing igual que la anterior [8] 

 

 

El resultat de la observació d’aquests aplicacions, i que ens pot interessar per la nostra 

plataforma (ressaltar que només són una mostra, ja que hi ha moltes més aplicacions) és 

el següent: 

a. Gairebé totes et permeten fer reserves online 

b. Totes ofereixen interessants descomptes si fas la reserva amb ells. 

c. Els pàrquings han d’estar subscrits al sistema 

d. Molts negocis es basen en aeroports i estacions de tren. 

e. Permeten pagament online 

f. Gairebé totes donen visibilitat de places lliures dels pàrquing adscrits 

g.  Poques d’’elles et guien fins el pàrquing, i gairebé cap et guia dins del 

pàrquing. 
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2.4.3 DAFO 

Mirem ara de fer un anàlisi de la situació de la Plataforma Smart Pàrquing Online 

mitjançant una matriu DAFO. Per complimentar aquesta matriu, ens hem fixat en les 

aplicacions detallades en el punt anterior. 

L’objectiu final serà analitzar les característiques internes (fortaleses i debilitats) de la 

Plataforma Smart Pàrquing Online, així com explorar les característiques externes 

(oportunitats i riscos) que es poden presentar, tenint en compte les aplicacions ja 

existents en el mercat. 

 

Figura 5: Matriu DAFO 

Analitzant el diagrama anterior, veiem que el moment en el que es pretén treure al mercat 

aquesta aplicació és clau, ja que com que la recuperació econòmica comença a fer-se 

veure, augmenten les persones que es desplacen en vehicle privat que hauran de fer ús 

dels pàrquing. 

El fet de que ja hagi d’altres aplicacions similars en el mercat és un risc obvi que s’ha de 

tenir en compte. Però la característica de la plataforma de personalització de les places 

per part de l’usuari, així com la possibilitat de integrar-ho en el vehicle, ens dona el punt 

de valor diferenciador de la resta i l’avantatge comercial que necessita la plataforma. 

La cobertura a dins del pàrquing per poder fer el guiatge fins la plaça és un impediment 

important, però amb l’entrada de la banda dels 800MHzs s’aconseguirà millor cobertura 

indoor (en les places superiors), però tot i així, s’haurien d’instal·lar repetidors o 

amplificadors del senyal per tal de poder fer ús del servei [8]. 

Debilitats

•Multitud d’aplicacions de la mateixa 
temàtica
•Entrada en el mercat quan ja hi ha apps 
ben posicionades
•Cobertura indoor escassa en pàrquings
•Dificultat per implantar-ho en vehicles

Amenaces

•Abundant oferta d’aplicacions similars
•Reticència dels pàrquings a invertir en 
infraestructura
•Els usuaris ja estan fent servir apps similars
•Constants campanyes dels governs 
fomentant el trasport públic

Fortaleses

• Possibilitat de integrar-ho en el vehicle
•Places personalitzades
•Reserva nominal
•Poc extensiu el guiat fins la plaça
•L’ús de la banda dels 800MHz augmentarà 
la cobertura indoor.

Oportunitats

•Els pàrquings voldran aparèixer de manera 
nativa als cotxes
•Els usuaris sempre estan oberts a testejar 
apps innovadores
•La recuperació econòmica fa que augmenti 
l’ús del vehicle privat

FACTORS INTERNS

FACTORS EXTERNS



28 

 

2.4.4 El model de negoci 

El propòsit d’aquesta plataforma és aconseguir ser viable i sostenible en termes 

econòmics, això implica que s’ha de treballar en un model de negoci que, a grans trets, 

assoleixi els següents objectius principals:  

- Aconseguir abonaments de pàrquings a la plataforma  

- Aconseguir que la Plataforma Smart Pàrquing Online estigui present en la 

fabricació del major número possible de marques de vehicles 

- Aconseguir un valor elevat d’usuaris de l’aplicació 

També podem trobar objectius secundaris que podrien ser fonts d’ingressos paral·leles, 

però que es treballarien en fases posteriors: 

- Publicitat comercial a la plataforma 

- Versió Premium per usuaris 

 

Per tal de fer més atractiva la oferta comercial, la Plataforma Smart Pàrquing Online 

disposarà de varies opcions de contractació, des del punt de vista d’usuari de l’aplicació i 

dels pàrquing. D’aquesta manera, donant la possibilitat als usuaris de tenir opcions 

Premium a un cost baix, fa que també es comportin a efectes, com clients potencials.  

El fet de que els usuaris també siguin potencials clients, amplia sobre manera les 

possibilitats d’aconseguir incrementar el ROI. 

Hi ha varis models de negoci a posar en marxa, amb l’objectiu de treure el màxim profit 

de la plataforma, que analitzarem en els punts posteriors. 

 

2.4.4.1 Pagament per ús de la plataforma 

 

Aquells pàrquings que vulguin aprofitar la vessant de “plaça nominal” i guiat fins la plaça, 

es podrien subscriure a la Plataforma Smart Pàrquing Online, per tal d’aprofitar la 

tecnologia. 

S’hauria de definir el preu per posar el marxa el sistema, i després estipular el preu de 

manteniment mensual. 
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2.4.4.2 Publicitat i reserva 

Un altre model de contractació podria ser exclusivament el de publicitar les places lliures i 

reservar-les, aprofitant la innovació que suposa que la Plataforma Smart Pàrquing Online 

pugui venir integrada en els vehicles.  

Per el pàrquing, això seria com orientar (o marcar) als compradors de vehicles, els 

pàrquing que haurien de fer servir. 

Aquesta opció donaria al pàrquing una finestra a l’usuari per tal de publicar les seves 

ofertes, bonus, etc... 

Amb aquesta contractació es podria aprofitar la opció de visualitzar els pàrquing, guiat 

fins ells i reserva de la plaça. El pagament s’hauria de fer directament al pàrquing, que 

seria l’encarregat d’administrar les reserves.  

Els pàrquings destinaran un percentatge (encara no estipulat) per cada plaça 

d’aparcament reservada per la plataforma.  

 

2.4.4.3 Cessió de la gestió de les places 

Com s’ha pogut veure fins ara, el CORE del negoci de la Plataforma Smart Pàrquing 

Online serà la reserva de places d’aparcament. Per això, es negociarà amb els pàrquing 

les condicions de contractació per tal de que totes dues parts surtin guanyant. 

En aquest model, el pàrquing “cedeix” la gestió de la explotació de la plaça a la 

Plataforma, atorgant un percentatge de la facturació mensual. 

En cas de necessitat d’inversió inicial, els costos s’assumiran conjuntament, depenent de 

la finalitat del cost.  

Els costos de implantació de la solució bàsica els assumirà la Plataforma Smart Pàrquing 

Online, que serà la principal interessada en començar a publicitar i comercialitzar places 

d’aparcament. En el supòsit que el pàrquing vulgui treure el màxim profit de la plataforma 

(obrir la barrera de manera remota, millorar la cobertura indoor, etc...), seria ell el que 

assumiria els costos, ja que li suposaria una actualització de les seves infraestructures, 

fent més atractiu el seu ús de cara als potencials clients. 

Amb aquest model es podria aprofitar tot el potencial de la Plataforma Smart Pàrquing 

Online, podent fer ús de totes les funcionalitats explicades en el punt 2.3 Funcionalitats 

de la Plataforma. 
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El fet de reservar places amb la Plataforma Smart Pàrquing Online, també hauria de 

suposar a l’usuari un descompte en la tarifa, per tal d’alinear-nos amb d’altres aplicacions 

del mercat. Això es pot justificar amb el pàrquing molt fàcilment, ja que amb la Plataforma 

aconseguirem: 

- Increment del número de reserves i ocupació de places 

- Major visibilitat del pàrquing 

- Decrement de places lliures inhabilitades pel seu ús  

- Major rendibilitat de les places. 

Com a punt de partida i per fer que els usuaris puguin testejar l’aplicació, es poden 

regalar els primers 60 minuts d’estacionament dintre del format “abonament”. Això 

significaria que tothom que es donés d’alta disposaria, en el seu compte d’usuari, d’un 

saldo de 30 minuts que s’aniria descomptant a mesura que s’anés consumint. 

2.4.5 Bonificacions i penalitzacions 

La funcionalitat més innovadora de la Plataforma Smart Pàrquing Online, tal i com hem 

remarcat en vàries ocasions, és la de “personalitzar” les places d’aparcament amb les 

característiques del teu vehicle, amb les teves aptituds de conducció, etc... 

Això desemboca en la reserva d’una plaça nominal, o com a mínim...una plaça que 

només s’ajustarà a les preferències d’un determinat número d’usuaris. De manera que el 

sistema ha de garantir d’alguna manera que els usuaris fan servir exclusivament la plaça 

que tenen assignada (en el cas que es faci servir la opció de plaça nominal). 

De igual manera, s’ha de fomentar l’ús de l’aplicació i, en general, el bon ús. Per això 

s’establiran franges dinàmiques de preus depenent de la ocupació i el tipus de plaça. Per 

exemple, el preu de l’aparcament hauria de baixar quan no es disposi de places 

ajustades a les teves preferències, les places més petites seran més econòmiques que 

les més grans, etc... 

 

S’haurien de poder aplicar diverses penalitzacions als usuaris que no facin un bon ús del 

servei, com per exemple, augment de la tarifa si no aparques a la plaça que tens 

assignada.  
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2.4.6 Estudi d’un cas real 

 

Per tal d’analitzar el tràfic d’entrades i sortides en els pàrquings, s’ha buscat la 

col·laboració d’un pàrquing real ubicat a Vilanova i la Geltrú.   

El propietari del pàrquing ens ha facilitat dades de 6 mesos d’entrades i sortides de 

vehicles, per tal de poder veure el ritme que tenen i poder establir franges de demanda.  

També ens ha permès veure que les places de pàrquing disponibles al públic general, 

s’han de compartir amb els usuaris que s’han abonat al pàrquing. Aquests usuaris 

paguen una quota mensual fixa per tal de poder entrar i sortir en qualsevol moment del 

pàrquing. Això fa que aquestes places no es puguin alliberar per el públic en general, 

complicant la gestió en el cas de que el pàrquing tingui implantat aquest model. 

La solució més ràpida passa per destinar una (o les que siguin necessàries) de les 

plantes del pàrquing a abonaments, implantant una barrera que bloquegi l’accés o 

senyalitzant aquestes places d’una manera diferent.  

El resultat de l’estudi és aquest: 

 

 

Figura 6. Nombre d’entrades diferenciades per tipus. 

 

 

Tipus de tiquet Nombre d'entrades

ABONADO 18191

BONOPARKING 10H 78

BONOPARKING 10H CASERNAS = 11

BONOPARKING 20 HORAS 288

BONOPARKING 20H CASERNAS = 6

BONOPARKING 5 HORAS 12

BONOPARKING 50 HORAS 143

BONOPARKING 50H CASERNAS = 17

BONOPK TIEMPO 243

BONOPK TIEMPO 10% 659

BONOPK TIEMPO 20% 131

BONOPK TIEMPO 30% 231

MULTIPARKING POPULAR 353

NULL 246

TICKET 17156

Total general 37765
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Figura 7. Percentatge i tipus d’abonament vs entrada lliure 
 
 

Com s’ha comentat abans, podem veure que el percentatge d’abonaments és molt elevat 

respecte al total d’entrades (un 48% del total), el que significa que l’usuari recurrent (diari) 

del pàrquing no seria un usuari potencial de la nostra plataforma per aquest pàrquing 

(encara que potencialment ho podria ser per algun altre). 
  

48%

6%

46%

Classificació d'entrades

Abonat mensual Abonament puntual Usuari lliure
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3. IMPLICACIONS AMBIENTALS 

La elaboració d’aquest projecte com a tal no suposa cap impacte ambiental, ja que és 

bàsicament informàtic (programació) i no genera contaminants de manera directa, sent 

l’únic recurs utilitzat la electricitat. 

L’impacte ambiental que suposaria la plataforma si estigués implantada en el mon real, sí 

que seria important, ja que afectaria tant al consum de paper per la emissió dels tiquets 

d’aparcament com en el consum de benzina. 

 Reducció en el consum de paper: La idea original de la plataforma seria 

l’entrada i sortida ràpida (sense aturar-se a pagar) via targeta adherida a la lluna 

del vehicle, o simplement via codi Q-R facilitat per l’aplicació. Això suposaria la 

eliminació del tiquet d’aparcament en paper i del tiquet de confirmació de 

pagament (també en paper) que s’emeten tant a la entrada del pàrquing com 

quan has de fer efectiu el pagament. 

 

 Reducció del consum de carburant:A les ciutats,no tots els pàrquings públics  

acostumen a estar senyalitzats. A més, la senyalització acostuma a aparèixer 

quan t’estàs apropant i, d’afegit, moltes vegades no és senzill seguir les 

indicacions si no estàs familiaritzat amb l’entorn. 

 D’altre banda, el fet de trobar la entrada d’un pàrquing no garanteix que hi hagi 

disponibilitat de places, de manera que si està ocupat has de continuar buscant 

algun altre que estigui buit. 

Amb la plataforma Smart Pàrquing anirem del dret cap a un pàrquing amb 

disponibilitat de plaça garantida, fet que impacta directament en el consum de 

carburant i, de manera directa, en la baixada d’emissions de substàncies nocives 

al medi Ambient. 
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4. CONCLUSIONS 

Tot i que ja existeixen nombroses aplicacions destinades a la reserva de places de 

pàrquing per internet, la Plataforma Smart Pàrquing Online suposarà una gran alternativa 

per els usuaris que demanden aquest tipus de servei.  

Els atractius de la plataforma els hem mirat d’explicar durant tot el document, però 

destaquem sobretot dos dels trets que el diferencien de la resta: 

- Integració amb el vehicle de manera nativa. Fent servir les opcions disponibles 

a la plataforma amb comandes per veu, facilitant d’aquesta manera que el 

conductor no es distregui. 

- Personalització de les preferències. Per tal de que la plaça que s’estigui 

reservant compleixi amb el major número de requisits de l’usuari. 

No obstant, alguns dels punts que s’haurien de desenvolupar en futures versions del 

document serien: 

- Aspectes econòmics. Que no es poden quantificar encara com cost de 

subscripció, cost de implantació, desenvolupament, etc... 

- Relació contractual amb el pàrquing. Per tal de fer un repartiment equitatiu 

dels costos de implantació i negociar els descomptes que es podrien oferir als 

usuaris que fessin ús de la plataforma. 

- Aconseguir un model que ens permeti fer un càlcul del ROI de l’aplicació per 

poder oferir al pàrquing.  

- Relació contractual amb els fabricants de cotxe. Ja que s’ha de veure el cost 

que pot suposar l’adaptació de l’aplicació al software de cada vehicle. 
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