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Resum
En aquest document s’ha intentat plasmar de la millor manera possible el procés de
transformació d’una idea de negoci a una realitat.
El producte que pretenem desenvolupar és un software basat en les tecnologies de vídeojocs
en primera persona en el qual es pugui visualitzar com és el dia a dia en una obra, l’ordre de fer les
coses i la metodologia aplicada a la pràctica (un exemple molt clar pot ser equiparar-se a la gent
jubilada que al passar per davant d’una obra, es queda aturada mirant com es desenvolupa
l’activitat).
Per a la recerca de dades, s’ha demanat la col.laboració a diferents universitats, s’ha parlat
amb gent emprenedora, s’ha treballat conjuntament amb professionals de diferents sectors (tècnics,
comptables, publicistes...), i s’han fet diferents visites a departaments de diferents ajuntaments,
inclòs s’ha recorregut a llibres enfocats per a la gent emprenedora i el desenvolupament de plans de
negoci.
Com ha resultat, hem obtingut un pla de negoci de 5 anys, el qual, amb les hipòtesis que
s’han plantejat, surt un projecte viable, amb complicacions durant els tres primers exercicis, però que
en els últims dos, comença a generar beneficis.

Índex
INTRODUCCIÓ
CAPÍTOL 1 - PRESENTACIÓ
1.1 - Definició del negoci
1.2 - Equip promotor
CAPÍTOL 2 – MÀRQUETING
2.1 - Producte i servei
2.2 - Mercat
2.3 - Competència
2.4 - Preu
2.5 - Distribució i publicitat
2.6 - Previsions de vendes
CAPÍTOL 3 - PRODUCCIÓ I QUALITAT
3.1 - Prestació del servei
3.2 - Qualitat
3.3 - Equips i infraestructura
3.4 - Seguretat
CAPÍTOL 4 - ORGANITZACIÓ I GESTIÓ
4.1 - Planificació temporal
4.2 - Organització
4.3 - Gestió de personal
CAPÍTOL 5 - JURIDICOFISCAL
5.1 - Forma jurídica
5.2 - Equip i Seguretat Social
5.3 - Obligacions fiscals
5.4 - Permisos i llicències
5.5 - Cobertura de responsabilitat
5.6 - Patents, marques i registre
CAPÍTOL 6 - ECONOMICOFINANCERA
6.1 - Pla Economicofinancer
6.2 - Gestió de cobraments
6.3 - Resum de dades econòmiques

4
5

BIBLIOGRAFIA

25

ANNEXS
Annex 1 - Mercat: Variables i públic objectiu
Annex 2 - Competència: DAFO
Annex 3 - Tràmits de constitució
Annex 4 - Pla economicofinancer
Annex 5 – Acreditació tercera llengua

26

10

16

18

21

24

Pla d’empresa VIRTUA STEP
INTRODUCCIÓ

Introducció
El motiu d’aquest projecte és plantejar quin procés i entrebancs ens podem trobar alhora de
fundar una societat la qual ens dedicarem, 3 joves emprenedors, ha desenvolupar un software i una
aplicació mòbil amb la única intenció de apropar als alumnes d’estudis tècnics relacionats amb la
construcció i obra civil al què serà el seu dia a dia professional, a que es puguin fer una idea el més
aproximada a la realitat dels processos constructius i tècniques i tecnologies aplicades.
Aquest treball de fi de grau, es pot plantejar com una presa de contacte amb un possible
futur client de VIRTUA STEP.
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1 - Presentació
1.1 - Definició del negoci
Introducció i antecedents
El projecte en un inici s’enfocava a desenvolupar un producte relacionat amb treballs
manuals, basat en la idea dels jocs infantils de muntatge per peces. Però després d’alguna reflexió i
anàlisi es va fer un gir de 180 graus, i es va decidir posar en marxa el projecte des d’un punt de vista
digitalitzat i més interactiu.
Les nostres experiències universitàries i laborals, ens permeten treballar en un projecte que
pretén millorar la qualitat de la docència, des d’una idea pensada per intentar oferir la possibilitat de
treballar amb un sistema que permeti treballar opcions fins ara no utilitzades a les aules.
I en els temps que corren, on l’exigència a nivell professional va in crescendo, el projecte
també permetrà una millor preparació i oferirà una anticipació a les situacions laborals de camp. Per
això, vam pensar en iniciar el projecte VIRTUA STEP, per oferir una eina digital que permeti l’accés a
“situacions en obra in situ” de manera virtual.

Activitat
El projecte de VIRTUA STEP consisteix en desenvolupar i vendre un software per
complementar la docència a les universitats i centres de formació professional relacionats amb
estudis d'edificació, obra civil i construcció. També es treballarà en una aplicació mòbil “gratuïta”
més enfocada cap als alumnes.
VIRTUA STEP consisteix en posar a l'abast d'alumnes i professors una eina que permeti
relacionar els conceptes teòrics amb les situacions reals que implica un ambient de construcció, i
poder veure de manera virtual el pas a pas que es segueix en cada procés, punts crítics, com es posen
en pràctica les diferents tècniques de construcció, etc. Tot això amb la intenció d’aproximar als
alumnes a l’entorn professional, i poder visualitzar situacions futures difícils (o fins i tot impossibles)
d’explicar dins d’una aula. Totes elles pas a pas, sense talls entre tasques, i amb l’oportunitat de
moure’s en el temps (repetint les vegades necessàries cada moment, movent en temps endavantenrere).
La idea va anar sorgint poc a poc durant les classes de les assignatures més relacionades a la
part pràctica dels estudis, i on ens trobàvem que cometíem greus errors que ens corregien els
professors, i que per part de varis alumnes, ho justificàvem a la falta de saber quin és el procés
constructiu, l’ordre a seguir alhora de construir o projectar una idea de projecte, a la falta de
coneixements tècnico-pràctics... I sabent els problemes econòmics que s’estan vivint, la falta d’espai
a les escoles i centres per treballar amb exemples pràctics a escala 1:1, les estones de temps d’oci
dedicades a jugar a videojocs en primera persona, etc., es va pensar en la possibilitat de treballar
amb una eina interactiva.
El software, principalment està pensat per als professors, que seran els qui rebran la
formació per part dels equips encarregats de fer demostracions, exposicions i conferències, i seran
els que tindran una experiència més directe amb el programa (com es comenta en el punt 4.2-
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Organització -> Organització de la feina). Tot i això, si qualsevol alumne el vol adquirir, també ho
podrà fer. I s’estudiarà la possibilitat de crear llicències temporals perquè tots els possibles usuaris
puguin exprimir-les al màxim i treballar amb les seves aplicacions.
L’aplicació mòbil està pensada per als alumnes, que podran treballar amb un sistema una
mica més simple que el software, per poder familiaritzar-se amb les possibilitats que oferim amb el
software de VIRTUA STEP.
En l’apartat de 2.2-Mercat -> Àmbit geogràfic, es parla de la localització de la nostra societat i
el nostre objectiu geogràfic.
VIRTUA STEP, ens trobem en la fase inicial, fase de gestació, de desenvolupament. S’està
treballant amb el desenvolupament de la idea, i la seva traducció en producte. Estudiant mètodes
d’implantació, estratègies dins del mercat i anàlisi d’aquest.

El projecte
El projecte es basa en:
-

-

-

Establir una base de dades d’elements i detalls constructius i desenvolupar-ne el pas
a pas a través d’un software, basat en el model dels videojocs en primera persona. Es
pretén crear un escenari digital representant com seria el pas a pas real en obra.
Crear una app gratuïta, on, mitjançant la introducció de paràmetres concrets, es
crearà un pas a pas simplificat de la construcció de l’element o detall relacionat amb
els paràmetres introduïts.
Disposar d’un qüestionari que permeti als usuaris i també al departament tècnic tenir
un espai on fer intercanvis d’opinions, propostes de millores en els diferents pas a
pas disponibles, demanda de nous, problemes tècnics, etc.

I els objectius són:
-

-

-

Facilitar l’aplicació pràctica dels conceptes treballats a les classes, reduïnt els costos
que suposaria el disposar d’un espai on poder treballar amb elements, eines i
terminis de temps i escales reals.
Complementar la necessitat de les universitats i centres de formació de trobar
convenis de pràctiques amb empreses i permetre als alumnes tenir accés a
informació i situacions que probablement no veurien si no és en un entorn
professional.
Donar sentit als conceptes teòrics assimilats a les aules.

La idea es divideix en dos elements: un software i una aplicació mòbil. En un inici, es
treballarà amb les tècniques i tecnologies de construcció utilitzades en territori europeu.
El software: està en etapa de gestació-desenvolupament, serà de pagament i es
posarà a disposició tant d’universitats i centres docents com per alumnes. Entre
l’empresa externa que el desenvolupa i el nostre departament tècnic, es treballa per
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conjuntar les problemàtiques de les possibles limitacions que es puguin trobar
informàticament alhora de reproduïr la realitat, d’entendre exactament com es
pretén plasmar el pas a pas, i traduïr els primers detalls i elements constructius de
paper a digital. Es disposarà d’aquesta base de dades i després de diferents variants
dels mateixos i alguns vídeos d’obres realitzades per components del grup o facilitats
per altres col·legues.
L’aplicació mòbil: també està en fase de gestació. Serà gratuïta i es podrà descarregar
des de qualsevol de les plataformes del mercat (Google Play, Apple Store). Serà
quelcom més simple que el software però amb la mateixa idea. Hi haurà uns detalls
bàsics, seguint una mica la idea del llistat de detalls del CYPE (forjats, estructura,
murs...), i a part, a través d’un menú, la personalització del detall buscat per
l’interessat, i com a complement , tenir un llistat de vídeos de curta duració amb
imatges d’obres de construcció.
L’objectiu principal del projecte no és canviar la manera d’ensenyar a les aules, sinó d’oferir
un complement i la possibilitat d’acostar l’experiència en el món professional a les aules on es
preparen els futurs professionals.

Oportunitat de negoci
Ens podem introduir al mercat amb un producte que serveixi als futurs professionals de
l'edificació, obra civil i construcció per familiaritzar-se amb situacions reals futures, amb les
avantatges que això comporta de cara a la pressa de decisions en obra, la capacitat d'analitzar
qualsevol problema o imprevist, sortir de les classes universitàries amb més seguretat en els
coneixements adquirits, etc.
I aquesta oportunitat la vam començar a veure com una futura realitat quan amb els
companys de classe, ens imaginàvem, en el moment que ens tocava escollir les assignatures, com
serien aquestes, com ens les ensenyarien. I en el què estàvem d’acord és que les assignatures que
més cridaven l’atenció, les que per nosaltres tenien més pes dins dels estudis (Construcció i
Projectes) tenien poques hores pràctiques, poques hores en les que podíem veure la construcció a
peu d’obra, o l’evolució de projectes constructius. Tota la pràctica que veiem era un especejament
dibuixat en una pissarra, un plànol pensat amb un sistema constructiu que nosaltres ens havíem de
plantejar amb un sistema diferent, una proposta de problemàtica que nosaltres havíem de
solucionar, i altres exemples.
I per confirmar les nostres sospites, que altres alumnes d’altres escoles, facultats o altres
centre de formació professional també troben a faltar experiències més pràctiques, es va plantejar
una pregunta-enquesta amb l’aplicació de google “Doodle” i es va demanar a varis centres la difusió
d’aquesta dins la seva facultat. I a continuació es mostren unes gràfiques amb els resultats de les
respostes dels alumnes i professors que s’han ofert a contestar la pregunta següent
(http://doodle.com/poll/ydsq2hzvs5rxgk36):
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US AGRADARIA PODER REALITZAR LES CLASSES
D’ALGUNA
MANERA
QUE
US
PERMETÉS
VEURE/ENSENYAR CON S’APLIQUEN ELS CONCEPTES
TEÒRICS A LA PRÀCTICA?

PERCENTATGE DE LA
MOSTRA

RESPOSTA
200

36,91
0,43

RESP…

100

62,66

SÍ

0

NO
SÍ, ÉS NECESSARI

1.2 - Equip promotor
Equip
L'equip de VIRTUA STEP el formem 3 joves emprenedors, coneguts durant els estudis
universitaris de Grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació.
Cadascun dels socis, compartim la mateixa idea: oferir solucions, però tots amb perfils
diferents. Un de nosaltres és qui més enfocat al món empresarial, per això es decideix que sigui
aquest l’únic administrador. I els altres dos, estem més interessats en la vessant tècnica i comercial,
que serem els encarregats de presentar el producte.
En un inici la implicació econòmica es reparteix equitativament entre tots els socis. Els
coneixements bàsics del projecte són aportats per tots els membres de l'equip, però altres tasques es
dividiran. Es nomenarà un soci administrador, i els altres dos socis formaran un equip conjunt
encarregat de plantejar el catàleg de detalls i elemets que es treballaran des del software, sempre
consultant amb l'empresa externa encarregada de la part informàtica.
En l’apartat 4.2- Organització -> Organització de la feina, es detalla el funcionament de les
diferents branques de la societat de VIRTUA STEP.

Formació i experiència
Tot l'equip tenim formació específica relacionada amb el negoci. Els 3 socis som Graduats en
Ciències i Tecnologies de l'edificació. També, l’administrador està en diferents cursos enfocats a
empresaris emprenedors, impartits per professionals de Barcelona Activa.
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Entre l'experiència dels membres de l'equip trobem realització de tasques de delineació,
membres d'equips de planificació de projectes d'edificació, preparació de llibres de manteniment
d'edificis, ITE's, i la falta d’experiència en l’apartat d’informàtic és el què ens obliga a prendre la
decisió de contractar els serveis d’una empresa especialitzada en desenvolupament de software.
Experiència empresarial, cap dels socis en té, si es parla a nivell d’experiència com a empresaris, però
tots tenim experiència professional en empreses de terceres persones, i això permet analitzar errors i
punts forts d’aquestes, sistemes de funcionament i problemàtiques vàries.
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2 - Màrqueting
2.1 - Producte i servei
Descripció del servei
El nostre servei va dirigit a un client molt concret, i també a un consumidor. I és aquest últim
el motiu principal pel qual s'inicia aquest projecte.
L’objecte social de l’empresa és el següent:
Programació i venda de software especialitzat en la representació
virtual de l’avanç i progrés de les obres de construcció (d’àmbit
europeu), tant d’edificació com d’obra civil. Paral.lelament es
desenvoluparà una aplicació mòbil gratuïta, per permetre una
introducció prèvia i més senzilla al software, per familiaritzar-se amb
el software i facilitar-ne l’aprenentatge.
Volem oferir la possibilitat d'avançar-nos en el temps a un cost molt baix, i permetre als
professors demostrar als alumnes el sentit de les classes teòriques, mostrant les aplicacions en
situacions reals, facilitant la comprensió de la complexitat a l'hora de construir, que pot estalviar
temps de l'execució si es poden analitzar les problemàtiques constructives en el moment del disseny
del projecte.
El software (enfocat principalment al professorat) es divideix en un paquet bàsic, que conté
els capítols de moviment de terres, fonamentació, estructura, coberta i acabats. I després, si el client
li interessa, pot obtenir, a preus més econòmics, paquets més concrets amb capítols com el
d’instal.lacions. O fusteries de diferents tipus, en diferents sistemes constructius… Amb cadascun
dels paquets, s’associa un petit qüestionari amb la intenció que el client reflecteixi comentaris de la
seva experiència amb el nostre producte, plantejat com una espècie de feedback entre totes les
parts.
I l’aplicació mòbil (enfocada principalment a l’alumnat) es podrà descarregar des de les
diferents plataformes de descàrrega (Google Play i Apple Store). Els detalls i elements que es
descarreguin, tindran un posterior qüestionari on es podran reflectir les crítiques i problemes
detectats pels usuaris.
Amb el sistema de demostracions, es pretén despertar i/o ampliar la necessitat d’obtenir un
producte com el nostre, ressaltant els nostres punts forts, la manca de res similar existent en el
mercat i la involucració de tots els socis en el projecte ja que tots hem trobat a faltar la manca d’un
producte com el nostre.

Necessitats
Els productes que volem introduir al mercat pretenen satisfer la necessitat d’alumnes i
professors de disposar d’eines les quals els facilitin la docència, la comprensió i aportar una mica més
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de seguretat en els alumnes de cara a veure’s capaços de moure’s amb la suficient confiança en
entorns professionals.
Això permet augmentar la qualitat de la preparació dels alumnes, assimilar millor les classes
teòriques, reduir el “temps perdut" en pràctiques a l'empresa, les quals en moltes ocasions a
l'alumne no se l'involucre en els projectes de l'empresa, ni se'ls té en compte alhora de fer reunions o
quan es planteja alguna situació especial.

Aspectes diferencials
Algun dels aspectes que pensem que ens pot diferenciar de les eines existents o més
utilitzades, és que VIRTUA STEP apareix al mercat com un producte innovador i amb molta força
dedicada al projecte. També és una eina que estalvia molt de temps i espai alhora de mostrar com es
construeix amb les tècniques I tecnologies del moment. A part, l’usuari pot escollir visualitzar el
moment concret en el procés de construcció. També oferim un gran ventall d’opcions reals
plantejades de manera virtual. I no només elements o casos “típics”, sinó també de casos més
específics o poc habituals.
Un altre dels aspectes que ens diferencia és el nostre sistema de treball. Ens desplacem
personalment al domicili del client, i ens permet conèixer les sensacions que es transmeten dins
l’ambient en el què es treballarà amb el nostre producte. Tenim una relació directe amb les
intencions i inquietuds del client, i a la vegada un intercanvi d’opinions que poden traduir-se en
canvis que es podran dur a terme de manera més immediata.

2.2 - Mercat
Àmbit geogràfic
La seu de l’empresa es localitza a Sabadell, al carrer Fray Luís de León, 220, en un local
propietat d’un dels socis, situat als baixos d’un edifici d’habitatges, el qual es pot ampliar ja que està
comunicat amb el local del costat. Estem situats al carrer contigu a una de les vies de més trànsit, ben
comunicada i amb facilitat d’aparcament gratuït.
Sabadell és una ciutat propera a Barcelona, més petita i amb menys afluència de trànsit,
redueix la complexitat de temps durant els trajectes per anar a treballar. Està situada al nus de
diferents vies de les més transitades de Catalunya (C-58, AP-7), amb universitats molt properes com
l’Escola de la Universitat Politècnica de Catalunya situada a Sant Cugat (ETSAV), facultats a Barcelona
com la ETSECCPB (Enginyeria de Camins, Canals i Ports), EPSEB (Escola Politècnica Superior
d’Edificació de Barcelona) i altres que també es troben properes a la nostra oficina.
A l'inici, el servei pretén anar-se distribuint i establint-se a nivell del territori espanyol,
començant per Catalunya.
La intenció es començar per una zona més petita de possibles clients, i anar a mercats més
grans (Comarca del Vallès i Barcelonès, província, Catalunya, Espanya, Europa...). I el motiu és
merament per comoditat, perquè com la nostra intenció és mantenir una relació amb el client
personal i personalment, així requereix menys despesa i desgast.
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Públic objectiu
(Veure annex 1)
El nostre objectiu és fidelitzar al màxim els nostres clients potencials. Tots aquells professors
interessats en obtenir un suport gràfic, virtual, que els permeti mostrar amb més facilitat i exactitud
tot el què implica la planificació, la construcció, la tècnica i tecnologies aplicades en els exemples que
es treballin teòricament a les aules.
Un altre perfil seria per a personal docent de centres amb pocs recursos econòmics o d'espai,
cosa que s'estalviarien amb el nostre software, ja que no ha de comprar material de construcció (que
després no podrà ser reciclat, com totxos, ciments, morters, etcètera, i tampoc eines), no necessita
tenir disponibilitat d'espais oberts on construir o treballar amb elements relacionats amb l'edificació.
I perquè no, algun alumne interessat en treballar amb el software pel seu compte, i utilitzarlo per preparar-se acadèmicament i/o professionalment.
I a aquest tipus de client es a qui més volem beneficiar, perquè nosaltres també hem estat
alumnes i hem trobat a falta un producte com VIRTUA STEP. Ens preocupàvem quan ens trobàvem
sols davant el paper i havíem de plantejar-nos el com es feien les coses, quins processos o passos
eren els correctes...

Situació del mercat
El mercat es troba en un moment d'estancament, i aquest és un dels principals punts que ens
van fer pensar que teníem l’oportunitat d’emprendre el projecte. I en el futur? Per què no pot ser
VIRTUA STEP el present i el futur més immediat?
Es desconeix l'existència d'una eina virtual de característiques similars al nostre projecte, tot i
que existeixen alguns canals a internet, com per exemple alguns portals on es permet penjar vídeos,
els quals s’utilitzen per mostrar processos constructius, però sense poder percebre el detall, punts
crítics. Però l'inconvenient és que no es pot triar el moment concret durant la construcció, sinó que
es fa una recerca i se't mostren diferents opcions, però que no saps exactament si t'interessa fins que
no ho visualitzes. Són processos molt generals
I a part, normalment es fan talls per tal de sintetitzar el procés, o per no veure imperfeccions
comeses, etc.

2.3 - Competència
Descripció competència
(Veure annex 2)
Des del punt de vista del nostre software, no existeix un producte tant específic ni tant
tècnic. La competència més pròxima que ens trobem dins del mercat de programaris de disseny, com
la marca Autodesk, que té ja una infraestructura muntada, amb experiència i recursos econòmics
necessaris per poder desenvolupar un software tan tècnic i específic com VIRTUA STEP.
També tenim les indústries del món dels vídeojocs, impulsores de la utilització de renders
com a canal de comunicació entre els ulls dels experts dissenyadors i els ulls inexperts dels clients
Treball Fi de Grau - Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona – UPC
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amb poca capacitat d’imaginació i/o percepció de l’espai. Aquestes també amb grans
infraestructures i recursos destinats a la programació.
I per què no, parlar també de les noves tecnologies aparegudes amb les impressores en tres
dimensions. Amb la capacitat de fabricar figures en 3D a partir d’un dibuix en 2D. Tot i que ja,
comparat amb les anteriors parts de la competència, amb un cost molt més reduït, a la vegada que
amb menys capacitat per “jugar”.
I també podríem arribar a considerar part de la nostra competència, els diferents canals
d’internet, en els quals s’intenta mostrar mitjançant vídeos, vídeo tutorials o una correlació de
diapositives amb imatges de diferents moments durant el procés de construcció, tot i que en molts
moments es van fent salts dins del mateix procés per tal de reduir la durada d’aquests.
Això si parlem de competència equiparable al software. Però si parlem de les aplicacions
mòbils, les aplicacions que ens trobem en el mercat, o són de dibuix en 2D, o apareixen fotos de
diferents dissenys de diferents estances d’un habitatge o també alguns vídeos explicatius.

Comparació
AVANTATGES AL SER UNA EMPRESA PETITA:
- No necessitem grans inversions de capital fixe.
- Tenim una direcció del organigrama molt més senzilla que grans empreses.
- Nosaltres oferim un contacte personal i personalitzat.
- Si la situació del mercat fos canviant, ens podríem adaptar amb certa facilitat.
ALTRES AVANTATGES:
- Oferim estalvi en materials i per tant, no afavorim a la producció de gasos
contaminants.
- Tenim canals d’intercanvi d’opinions o d’acceptació de suggeriments entre els clients
i l’empresa.
- Disposem d'una empresa externa especialitzada en el desenvolupament de software
relacionat amb el ram.
- Hem estat en contacte directa i recentment dins el nostre mercat.
DESAVANTATGES AL SER UNA EMPRESA PETITA:
- Normalment, les persones confien més en les condicions o perspectives laborals que
poden oferir les grans empreses abans que en petites.
- En cas de necessitar finançament extern, els inversors o empreses financeres
desconfien de les empreses petites.
- Tenim menys capacitat de negociació amb empreses proveïdores.
- Capacitat de lluitar contra clients morosos.
ALTRES DESAVANTATGES:
- Producte poc conegut.
- Empresa emprenedora i de petites dimensions.
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-

Els clients poden veure's amb més ganes de negociar els nostres preus, al pensar que
les empreses petites no tenim la capacitat de negociació com grans multinacionals.

2.4 - Preu
Variables fixació preu
Al ser una empresa de nova creació i no tenir l'experiència d'exercicis anteriors, els preus en
un inici es fixaran en relació amb algunes empreses que es dediquen a la venda de software de dibuix
tècnic i modelatge 2D i 3D. S'ha pensat que és el sistema més aproximat a la realitat, ja que no
disposem de referències pròpies anteriors, i tot el què podem tenir són previsions (més o menys
optimistes i/o reals i possibles).
També, es va pensar una pregunta-enquesta per saber una primera opinió per part de les
universitats i centres de formació, i se'ls va demanar col.laboració per la difusió d'aquesta pregunta
en els seus centres. Tot i que la participació no ha estat elevada, podem treure la conclusió que dins
el nostre mercat tenim demanda. Caldrà però, esperar la seva resposta davant la nostra política de
preus (resultats de l’enquesta vistos en l’apartat 1.1.-Definició del negoci -> Oportunitat de negoci).
Al tractar-se d'un producte nou i la inexistència d'un producte de similars característiques, la
intenció es projectar-nos com una empresa amb un producte de valor, seguint l'estratègia dels preus
desnatats, és a dir, amb un preu inicial el més elevat que creiem que el nostre client està disposat a
pagar. Seguim aquesta estratègia també per provar la voluntat/necessitat dels nostres clients per
obtenir el nostre producte. Si la resposta no fós l’esperada, ens plantejaríem baixar preus abans de
donar altres serveis.

Determinació del preu
Els preus per les nostres preus els dividirem en dues línies:
- Llicència estàndard = 2000€ + IVA
- Paquets específics= 500€ + IVA

2.5 - Distribució i publicitat
Canals de distribució
La distribució dels productes “físics” (que el client ja estigui en disposició d’utilitzar-lo, sense
tenir en compte el desplaçament per la demostració) es realitza mitjançant uns codis de descàrrega
generats per a cadascun del client, posterior al pagament de la llicència VIRTUA STEP.

Publicitat
El primer pas serà distribuir una sèrie de tríptics i flyers que es repartiran en els centres
docents i zones properes. També a les acadèmies on alumnes universitaris complementen les seves
classes ordinàries o en centres en els que s’imparteixen cursos de diferents programes i softwares
informàtics.
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Aniran però, acompanyats d’un suport de més impacte, contractant els serveis d’una
empresa de publicitat i màrqueting, que consistirà en tenir anuncis en revistes tècniques (com per
exemple la revista del Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona: “L’informatiu”), o
mupis de parades de transport públic i tanques publicitàries.
I amb un caràcter més personal i personalitzat, es començarà a contactar directament amb
els clients, per donar-nos a conèixer, valorar la disponibilitat de possibles clients i, en cas de posarnos d'acord, concretar una demostració als responsables dels departaments interessats en el nostre
producte o servei. I simultàniament al contacte inicial, es demanaria la col.laboració dels centres per
fer difusió del nostre producte-servei via l’e-mail corporatiu de contacte amb els alumnes.
A part, a través de les plataformes de descàrrega d'aplicacions mòbils, en publicitats o
apareixent com a aplicació relacionada amb altres del camp del disseny i dibuix tècnic, ens donarem
a conèixer per als estudiants, i que siguin ells mateixos els que facin un primer test de la nostra
aplicació i puguin conèixer o interessar-se per el software.

2.6 - Previsions de vendes
Vendes anuals - previsió
CÀLCUL DE POSSIBLES MÀXIMES VENDES
- Calculem que a la setmana es podran fer 3 demostracions per equip
6 demostracions / setmana
Traduït a xifres mensuals = 6 demostracions/set x 4 setmanes/mes
24 demostracions / mes
Traduït a xifres anuals = 24 demostracions/mes x9.5 mesos/any
228 demostracions / any
CÀLCUL PREVISIONS DE VENDES ANUALS (MITJANES)
- 228 demostracions/any x 30% de vendes
68 vendes / any
CÀLCUL PREVISIONS DE VENDES ANUALS (PESSIMISTES)
- 228 demostracions/any x 15% de vendes
34 vendes / any
Pel què fa al paquet més bàsic, suposem que les vendes seran un 15% inferiors al software
genèric.
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3 - Producció i qualitat
3.1 - Prestació del servei
Prestació del servei
Alhora de prestar els nostres serveis, ens marquem els passos següents:
- Desenvolupar el software i l’aplicació mòbil.
- Difusió de la marca VIRTUA STEP a través de propagandes en centres docents i zones
properes (acadèmies de reforç, escoles informàtiques...).
- Contacte personal amb el mercat, buscant nous clients.
- Demostració o conferència in-situ per presentar les aplicacions i possibilitats del
nostre producte.
- Demanda del producte per part del client, al qual se li facilitaran els codis de
descàrrega del software des de la nostra web, sempre prèvia transferència bancària
amb l’import del nostre producte.
- Resolució de problemes o dubtes formulats pels clients.
- Fidelització de la cartera de clients.

Tecnologies necessàries
Les tecnologies bàsiques i necessàries per poder dur a terme la nostra feina seran:
- 3 ordinadors portàtils.
- 3 ordinadors de sobretaula.
- 3 mòbils d’última generació (Smartphones).
- 1 impressora multi-funció.

Gestió d’estocs
Al fer entrega del producte via interactiva, no és necessari disposar d’estocs, ja que el
software ja està preparat per ser descarregat directament des del nostre lloc web un cop s’entreguen
les contrasenyes necessàries.

Costos
(Veure annex 4)

3.2 - Qualitat
Control de qualitat
Existeix un sistema d’intercanvi d'opinions entre els nostres clients i nosaltres. Tot intercanvi
pot ser per qualsevol de les vies telefònica, e-mail, Skype, qüestionari que es posa a disponibilitat tan
per la utilització del software com en el moment de treballar els elements d'interès des de l'aplicació
mòbil.
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Així obtenim de manera directa les opinions de qui realment utilitza el nostre producte. Ja
que nosaltres el pensem d'una manera que segurament no s'adecua al 100% amb les intencions dels
nostres usuaris.
El què també es pretén implantar és un sistema d’enquestes periòdiques amb els nostres
clients (tant de la aplicació mòbil com el software) de punts que nosaltres creiem claus per
diferenciar-nos de la competència i millorar-la. Comparacions cada cop que el mercat experimenti un
canvi (canvis de preus de la competència, aparició de nova competència i/o noves tecnologies...).

3.3 - Equips i infraestructura
Infraestructura necessària
En el moment d’arrencar amb el projecte, la societat necessitarà:
- Local/oficina (ja disponible. De propietat d'un dels socis)
- 3 ordinadors portàtils
- 1 impressora multi-funció
- 3 telèfons mòbils d'última generació
- Mobiliari (3 taules de treball, 3 cadires, 4 armaris, 1 taula de reunions amb 6-8
cadires...)
- Material de papereria

3.4 - Seguretat
Normativa - Riscos
El nostre àmbit de treball, no requereix cap atenció o menció especial referent al compliment
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals del BOE (Llei 31/1995, del 8 de Novembre, de Prevenció de
Riscos Laborals). S’haurà de parar atenció a l’ergonomia dels llocs de treball a l’oficina de VIRTUA
STEP (cadires, taules, escriptoris, il.luminació, posición de les pantalles dels ordinadors, resolució de
les pantalles, etc.).

Altres mesures
A l'oficina el mobiliari es comprarà que sigui el més ergonòmic possible i es buscarà la millor
il.luminació per tal de no perjudicar a la vista.
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4 - Organització i gestió
4.1 - Planificació temporal
Planificació de vendes
Per calcular l'objectiu de vendes, pel caràcter de l'empresa de no ser conformistes però
realistes, ens fixem en un terme mig entre les previsions mitjanes i les pessimistes. O sigui, l'objectiu
pel nostre primer any és del 20% de vendes.
228 demostracions/any x 20% de vendes =50 vendes / 1r any
Durant els següents dos exercicis, s’espera un increment del 20% de vendes en el 2n exercici
(61 vendes) i un 20% respecte el 2n exercici en el 3r, equivalent a 74 vendes. I esperem està ja
instaurats com a marca reconeguda dins el mercat, i en el 4t i cinquè exercicis es treballarà per
aconseguir un objectiu igual o més de 91 vendes a cada exercici.
Així, l'objectiu pels cinc primers exercicis es de 367 vendes (de 399 centres com a mínim on
es cursen estudis relacionats amb el nostre producte).

Planificació de producció
El sistema de relació amb els clients (contacte/presentació - demostració - contractació), no
permet unes vendes en el mateix moment, a no ser que el client ja conegui el producte i vagi
assessorat per un client que ja tingui experiència amb VIRTUA STEP.
És per això que es calcula un marge de 7 a 15 dies perquè el client confirmi la seva intenció
d'adquirir els nostres serveis.

Planificació de personal
De moment no es té pensat incorporar personal a part dels socis i empresa externa.

Planificació d'inversió
Veure apartat corresponent en els fulls d’excel del Capítol 6 - Economicofinancera.

Avaluació de resultats
Veure apartat corresponent en els fulls d’excel del Capítol 6 - Economicofinancera.

4.2 - Organització
Equip
Aquest punt ja ha estat comentat anteriorment (1.2 - Equip promotor). I de moment, a curt i
mig termini no es té pensat contractar a ningú més.
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Organització de la feina
Com ja s'ha dit en apartats anteriors, els 3 socis som graduats en Ciències i Tecnologies de
l'Edificació. I per suplir la nostra inexperiència en el desenvolupament de software, contractem els
serveis amb una empresa externa, especialitzada en el desenvolupament de softwares i aplicacions
mòbils.
Les tasques quedaran dividides de la següent manera:
-

Es nomenarà un soci administrador. Aquest a part de realitzar les tasques
administratives, en ocasions puntuals en què falti un dels altres socis (per múltiples
causes), serà el seu substitut.
- Els altres dos socis formaran l'equip encarregat de plantejar el catàleg de detalls i
elements que es podran treballar amb el software, sempre consultant amb l'empresa
externa encarregada de la part informàtica, per tal de saber les limitacions que es
poden presentar alhora d'aconseguir la representació virtual tal i com s'imagina el
departament tècnic.
A part, els dos socis encarregats de preparar el catàleg, es dividiran en dos
equips, cadascun d'ells juntament amb un tècnic informàtic de l'empresa externa, que
seran els encarregats de posar-se en contacte amb els clients, desplaçar-se al centre
educatiu o universitat, presentar-se i fer una petita demostració als responsables dels
departaments que puguin estar interessats o que nosaltres creiem que poden ser
beneficiats amb el nostre software, i si aquests queden satisfets, fer una
presentació/demostració amb més públic (alumnes i altres professors). També fer èmfasi
en la possibilitat de tenir un primer contacte amb VITUA-STEP a través de la nostra
aplicació mòbil.

A part, aquests equips estaran en contacte amb els clients per resoldre els dubtes i mantenir
intercanvi d'opinions amb aquests, per tal d’adaptar la qualitat VIRTUA STEP a les aplicacions i/o
aspiracions dels diferents centres docents.

4.3 - Gestió de personal
Procés de selecció
De moment no es té contemplat cap procés de selecció, i per tant, no es té res més pensat
que avaluar a possibles interessats en formar part de l’empresa per currículum i referències.

Formació
Som un grup de gent jove, els quals fins fa relativament poc no se’ns havia passat pel cap
emprendre un projecte com aquest. I amb tot el moviment de gent emprenedora que existeix, i totes
les ajudes, conferències, cursos, etc., ens proposem com objectiu realitzar diferents cursos per
formar-nos com empresaris, per potenciar la nostra capacitat de gestió i impacte dins el mercat, tals
com aquests:
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-

Formació en gestió d'empreses
Formació en tècniques de captació de clients
Formació emprenedora

Retribució de l'equip
Durant els primers anys de l’empresa, en els estatuts es pactarà un sou igual per a tots els
socis fundadors de VIRTUA STEP, i aquest serà de 1500€/mensuals bruts.
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5 - Juridicofiscal
5.1 - Forma jurídica
Tipus de forma jurídica
La forma jurídica amb la que ens hem decidit inscriure al Registre, és la de Societat Limitada
(S.L.).

Tramitació i alta empresa
Els passos que haurem de seguir per tal de tramitar la forma jurídica de la nostra societat
seran:
-

Primer de tot ens haurem de dirigir al Registre Mercantil per comprovar si existeix
alguna empresa registrada amb el nom de VIRTUA STEP S.L..
Redactar els estatuts socials de la nostra societat.
Fer el dipòsit del capital social a l’entitat banc
Haurem de fer l'escriptura de constitució davant de notari.
També caldrà fer la sol.licitud provisional del CIF de l'empresa.
Fer l'autoliquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentals.
Sol.licitud del CIF definitiu.
Un cop haguem realitzat tots aquests tràmits, podrem registrar VIRTUA STEP S.L. al
Registre Mercantil.

A part, haurem de realitzar altres passos per donar d’alta l’empresa:
-

-

Declaració censal d’alta de l’activitat.
Alta en el règim especial d'Autònoms de la Seguretat Social per als socis acollits al
règim especial d’autònoms i/o inscripció de l’empresa a la Seguretat Social i altes
d’empresari/es i treballadors/res.
Inscripció a la Seguretat Social.
Comunicació d’obertura del centre de treball.
Obtenció del llibre de visites.

Cost
(Veure annex 3)

5.2 - Equip i Seguretat Social
Règimen Seguretat Social
Els socis estarem dins del Règim Especial de Treballadors Autònoms.
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5.3 - Obligacions fiscals
Impostos
Les Societats Limitades, tenim les següents obligacions fiscals:
- Tributaran el 25% dels primers 300.000 € i un 30% sobre l’excés.
- ITPADJ és del 1% del Capital Social
- IS: fins a 120.000 Euros de benefici és del 25%, i l’excés al 30%.

5.4 - Permisos i llicències
Permisos i llicències
Al tractar-se d’un local de propietat i ja adaptat com a oficina / despatx pel desenvolupament
de qualsevol activitat com la nostra, no necessitem cap llicència d’obres ja que tan el local com les
seves instal.lacions ja estan legalitzades. Per la qual cosa, l’única llicència que se’ns reclama és la
llicència d’obertura , que a la ciutat de Sabadell té un cost, segons les característiques del local, de
343,80€.

Documentació oficial
Com a empresa, haurem de disposar del llibre de visites per tal de que els inspectors de
treball poguessin anotar qualsevol diligència com a resultat de les possibles visites que poguessin
realitzar al nostre centre de treball.
També disposarem, més per un propi control de la comptabilitat de VIRTUA STEP que per
agents externs, del llibre de comptabilitat.

5.5 - Cobertura de responsabilitat
Assegurances
Per tal de mantenir una certa tranquil·litat en el desenvolupament de la nostra activitat, i
també per protegir els béns de la societat, s’ha contactat amb diferents companyies asseguradores, i
el millor preu obtingut ha estat de 220€ mensuals amb la companyia de Generali Assegurances. Amb
aquest pressupost, podrem gaudir d’una assegurança multirisc (responsabilitat civil, continent fins a
135.000€, contingut pel preu del mobiliari, i altres assegurances bàsiques).
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5.6 - Patents, marques i registre
Protecció legal
No es té present, en un inici, fer cap esforç econòmic per tal de protegir la patent, però si per
registrar el nostre nom a internet i guardar-nos un espai on poder donar-nos a conèixer i treballar la
relació amb els nostres clients i podem tenir també la nostra plataforma de distribució.

Registre de domini
Pensant que nosaltres ens crearem la nostra pàgina web, els reus que es demanen
actualment per disposar d’un espai a la xarxa és de 12,42€ mensuals (149,04€ anuals).
I registrar el domini de VIRTUA STEP tindrà un cost de 8,49€ anuals.
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6 - Economicofinancera
6.1 - Pla Economicofinancer
(Veure annex 4)

6.2 - Gestió de cobraments
Sistema de cobraments
El cobrament dels nostres serveis als nostres clients serà mitjançant transferències bancàries,
sempre abans de facilitar els codis necessaris per descarregar-se el programa des de la mateixa
pàgina web de VIRTUA STEP.

Sistema de pagaments
La primera intenció, era no demanar cap préstec ni cap tipus de subvenció ni ajuda a entitats
financeres o qualsevol òrgan governamental. Però un cop analitzades les previsions de costos, hem
hagut de demanar un préstec a l’entitat financera La caixa, a un termini de 5 anys a un interès fix del
5%.

6.3 - Resum dades econòmiques
(Veure annex 4)
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Annex 1
Mercat - Variables i públic objectiu
Les següents taules, són una guia que hem utilitzat per fer-nos una idea inicial sobre
quin és, o quin pot ser el nostre “Target”.

Tipus de variable

Afecta a la
Descripció de la variable definició del teu
públic objectiu?
Zones

Defineix el teu públic
objectiu

No

Mida de la zona

No

Densitat

Sí

Clima

No

Edat

Sí

Sexe

No

Mida de la família

No

Estat civil

No

Professió

Sí

Professionals i estudiants

Nivell d’estudis

Sí

Mig i universitari

Geogràfica

Demogràfica

Zona urbana

Entre 18 i 50 anys
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Tipus de variable

Econòmica

Psicogràfica

Comportament

Afecta a la
Descripció de la variable definició del teu
públic objectiu?

Defineix el teu públic
objectiu

Renda

Sí

Mitja i alta

Classe social

Sí

Mitja i alta

Estils de vida

No

Personalitat

No

Moment d’ús

Sí

Beneficis

No

Nivell d’ús

No

Freqüència d’ús

No

Nivell de lleialtat

Sí

Freqüent

Varies empreses
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Annex 2
Competència - DAFO

FORTALESES

DEBILITATS

-Organigrama sencill
-Relació personal i
personalitzada
-Intercanvis d’opinions amb els
clients
-Formàvem part del mercat fins
fa molt poc temps

-Inversors prefereixen grans
empreses

OPORTUNITAT

AMENACES

-Exigència
de
ser
millors
professionals
-Precarietat de contractacions
laborals

-Menys capacitat de negociació
amb proveïdors
-Capacitat de lluita contra clients
morosos

-Nova empresa
-Nou producte
-Grans empreses dins el mercat
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Annex 3
Tràmits de constitució
Tipus de tràmit
DENOMINACIÓ
CAPITAL SOCIAL
REGULACIÓ INTERNA
FE PÚBLICA NOTARIAL
CIF
DECLARAC. PRÈVIA
ITPAJD
REGISTRE MERCANTIL
IAE
DECLARACIÓ CENSAL

Formes Jurídiques
S.L, S.L.N.E, S.L.L
S.L, S.L.N.E, S.L.L, COOP, S.A, S.A.L
S.L, SLNE, S.L.L, COOP, S.A, S.A.L
S.L, SLNE, S.L.L, COOP, S.A, S.A.L
Todas menos E.I
Todas
Todas menos E.I
S.L, SLNE, S.L.L, S.A, S.A.L
Todas
Todas

OB
OB
OB
OB
OB
PO
OB
OB
OB
OB

Tràmit
Certificació Negativa de Nom Coincident
Certificat bancari d'aportació dinerària
Acta i Redacció Estatuts
Escriptura pública de constitució
Obtenció del CIF provisional
Declaració prèvia inici d'activitat
Impost de Transmissions Patrimonials
Inscripc. forma jurídica Registre Mercantil Prov.
Alta Impost Activitats Econòmiques
Declaració censal d'Inici activitats

22,00 €
3.000,00 €
50,00 €
300,00 €
0,00 €
0,00 €
30,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
3.502,00 €

CIF* -> Gratuït segons web d'urbanisme de Sabadell.
IAE* -> Gratuït perquè som una nova entitat i no tenim cap exercici anterior on haguem arribat al volum de negoci de 1.000.000€.

NOTES
E.I
C.B
S.C.P

Empresari individual
Comunitat de béns
Societat Civil Privada

OB
PO

S.L
S.L.N.E
S.A

Societat Limitada
Societat Limitada Nova Empresa
Societat Anònima

COOP Cooperativa
S.L.L Soc. Limitada Laboral
S.A.L Soc. Anònima Laboral
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Annex 4
Pla econòmic-financer
1. INVERSIONS
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2. FINANÇAMENT

3. DESPESES
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4. OPERACIONS
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5. BALANÇ
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6. RESULTATS

7. TRESORERIA
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8. INVERSIONS I FINANÇAMENT
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9. ANÀLISI
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10. ANÀLISI DE SENSIBILITAT
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11. ESTAT DE FLUXES D’EFECTIU
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Annex 5
Acreditació tercera llengua
1- Introduction
1.1 – Business description
Introduction and previous considerations
In a first moment, the the project was focused on developing a product related to manual works,
based on the idea of children construction by pieces. But after some reflexions and analysis, we
turned 180 degrees and decided to start the Project from a more digitalized and interactive point of
view.
Our academic and working experiences give us the possibility to work in a Project focused on
improving teaching quality, from an idea developed to offer the possibility of working with a system
that allow us to manage options not used in classrooms up to now.
In these times, when professional demands are growing more and more, this Project will also allow a
better preparation and will offer the possibility to anticipate to real working situations.
This is the reason that made us start our VIRTUA STEP Project: we wanted to offer digital tool that
gave us the Access to real situations in a virtual way.
The activity
The Virtua Step Project consists of developing and put into market a software to complement
teaching at universities and professional education centres dealing with building studies, civil works
and construction. We will also work on a free mobile app more focused on students.
Virtua Step consists of putting at the reach of teachers and students a tool capable of relating
theorical concepts with real situations that we found in the constuction environment., and so be able
to see in a virtual way every single step that is made in each process, critical points, as it is to bring to
real situations the different buildings constructions, etc. All this, with the aim of taking students to a
professional environment, and be able to visualize future difficult situations, or even impossible to be
explained in a classroom.
All it step by step, with no breaks between them, and with the opportunity of moving in time
(repeating steps as necessary in every moment, moving tasks forward and backwards).
The idea came out little by little attending classes of the subjects more related to the practice of our
studies, finding significant mistakes fixed by our teachers, and for which we always concluded that
were due to the lack of knowledge about the construction process, which step was the first to take at
the time of building or projecting a project idea, or the absence of techno-practical knowledge… And,
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moreover, knowing about the current economic problems, the lack of space at schools and working
centres with practical examples at a 1:1 scale, the the time of leisure personally dedicated to play
videogames… We thought about an interactive tool.
Our software is mainly thought for teachers, as they will be who plan training given by those teams
selected to make demos, expositions and conferences. And they will be those who will have a real
approach and experience with the programme (as said in point 4.2 --- Organization --- tasks
organization). And, if any student wants to buy the programme, he will be able to do so: the
possibility of creating provisional licences is one of our plans, to give all likely users to work with the
programme´s applications.
The mobile app is developed focused on students. They will be able to work with a slightly more
simple system than the software itself, and thus they will quickly get familiar with the functions that
we offer in the Virtua Step Software.
In 2.2 Market --- geographical area, our company location and physical area of influence can be
found.
We at Virtua Step are currently in the starting phase of our Project. At the moment, we are
developing the core idea and its conversion into a product; studying commercial launching methods,
strategies and analysing our targeted market.
The Project
Our project is based on:
•

•
•

Setting a data base of building elements and details and develop a step-by-step
system through a software, all it base don the firs person videogames pattern. Our
aim is to create a digital stage representing the real step-by-step in a building
development.
Creating a free app in which –entering specific parameters- a simplified step-by-step
of the desired element will be generated.
Providing a questionnaire that allows users and technical department to have a place
to exchange opinions, proposals of improvements for any of the available step-bysteps, technical problems,…

And the project´s aims are:
•
•
•

To provide a practical application of these concepts seen in the theoretical classes,
minimize costs that having an space where being able to work with elements, tools
and times at a real scale would mean.
To complement the need of universities and learning centres of finding practices
agreements with companies that allow their students to Access situations and
information that they could hardly find out of a professional environment.
Give sense to theorical concepts learned at the University.
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Our idea is divided up into two elements: a software and a mobile app. In a first moment, we will
work with those techniques and technologies used in Europe.
The software: it is in a developing level; it will be a payment software and at the disposal of
university and other learning centres students. Between the company that develops for us the
software and ourselves, a deep effort is daily made to solve the eventual problems that arise at the
time of reproduce reality, of understanding exactly how to represent the step-by-step, and translate
all details from paper to digital. A database will help for that and together with some variants and
several videos of finished works by the team itself or provided by other colleagues.
The mobile app: It is also in its first developing step. It will be free and available to be downloaded
from any of the main platforms (Google Play Store, Apple Store). This app, more simple than the
main software, but created from the same idea, will have some basic details, following in some sense
the list of details of the CYPE (structure, walls,…) and, apart from that, through a dedicated menu,
the customization of the detail searched by the user, and as a complement, it will have a list of short
videos showing phases of construction works.
The main objective of this Project is not to change the way of teaching, but to offer a complementary
way to join the practical experience into the classrooms, the place where future professionals are
prepared.
Business opportunity
We can enter the market with a product that serves future professionals of the building market, civil
works and construction in a way to get familiar with real situations that they will face in the future,
with the advantages that this means when adopting decisions, the ability to study any problem or
arising situation. Leave the University with more confidence in those acquired knowledge, etc.
This opportunity will be seen as a future reality at the moment of choosing subjects, the way to learn
them… And the point we all agree is that those subjects that attract our interest (construction and
projects), enjoy little time for practices, Little time to see a building in site o the evolution of
developed projects. All practice we saw was on the blackboard, on a plan, a proposal that we had to
solve, and so on.
And to confirm our suspects (that all students felt the same lack of practices at the time of learning)
we launched a question via Google. Following you can find its results, with the participation of
students and teachers that wanted to answer the following question
http://doodle.com/poll/ydsq2hzvs5rxgk36):
Would you like to be able to develop your teaching classes in any way that allowed you to see/teach
the way to put in practice the theoretical concepts?
1.2.- Promoting team
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The team of Virtua Step is composed by 3 young entrepreneurs that met each other at the university
grade in Sciences and Technologies of building.
We all share the same idea: offering solutions, but we all have different profiles. One of us is more
focused to the business area, so he would be the CEO of the Company. The other two are more
interested in the technical and commercial side of the Project, and thus will be the ones to introduce
the product.
From the beginning, the economical commitment will be shared by thirds between partners. The
technical knowledge will be offered by all of us, but the rest of tasks will be divided. One of us will be
the CEO of the company, and the other two will take the responsability of designing the catalogue
and elements that will be developed in the software, always in coordination with the company that
will lead this area.
In the point 4.2 Organization--- Organization of the tasks we detail the way of working of the
different areas of Virtua Step.
Academic background and experience
All the team has got a specific experience related with the business. All of us are graduates in
Building Sciences and Technologies. And our CEO is also present in entrepreneurs courses and
activities at Barcelona Activa.
Among the experience of the members of the team we can find works related to delineating, building
projects, buildings maintainance manuals development and, due to our lack of experience in the
software area, we had to hire the services of a company specialized on that.
Although we do not have experience in own companies, all of us have experiences in third´s ones,
and this allows us to have the capacity of analyzing mistakes, strong points, working systems and
various problems regarding the daily work.

2.- Marketing
2.1 Service and product
Service description
Our service is aimed to a very specific client, and also to a generic customer. And it is this last one
who became the main reason of our Project:
The company´s objective is the following:
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Programming and selling of software specialized in the virtual representation of on-going workings
and progress of the building works (in an European area), regarding residential building and civil
works. It will also develop a free mobile app to allow a previous introduction, easier than the
programme, to get familiar with this software and to provide an easy learning.
We want to offer the possibility to offer a cost lower than others and to allow teachers to show they
students the sense of theoretical classes, showing the possible applications in real situations, making
easier the understanding of the complexity at the time of construction, having the chance to save
times of execution having the opportunity to know the building problems at the time of designing the
project.
The software is focused mainly to the teachers and is divided up in a basic pack, with the chapters of
earth removals, structure, covers and finishing. And after that, if the client is interested, he can get,
at a better Price, more specific packs with further chapters as that on installations… Each pack is
associated with a brief questionnaire aimed to get the clients feedback with his impressions about
their experience with our product.
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