
La indústria de l’Esport a 
Catalunya Update 2015

Barcelona, abril 2015

Àrea d’anàlisi estratègica de clústers d’ACCIÓ



Índex

1. Antecedents, objectiu i cronograma del projecte. 

2. La indústria de l’esport a Catalunya:

2.1 Definició.

2.2 Abast i segmentació.

2.3 Quantificació del mapeig.

2.4 Mapa d’agents. Cadena de valor.

3. El sector al món. Principals dades.

4. Tendències i canvis en el negoci.

5. Reptes estratègics.

2



Antecedents 

1. Antecedents, objectiu, cronograma del projecte

2010: 

� Constitució del Clúster Català 
de l’Esport: INDESCAT

� Pla estratègic de la AEI 
“Clúster de la Industria del 
deporte en Cataluña”

2012-2013: 

2014-2015:

� Entrada al Programa 
Catalunya Clústers (2014)

� Update estratègic del sector 
de l’esport a Catalunya 
(Nov’14 – Abril’15)

2009: 

� Mapeig i anàlisi del 
sector de l’esport a 
Catalunya – Secretaria 
General de l’Esport 

(Cluster Development)
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Objectius 

� Actualització del mapeig i la quantificació de la indústria de l’esport a 

Catalunya.

� Estudiar les tendències i els canvis en el negoci. 

� Definició i priorització dels principals reptes estratègics per la indústria de 

l’esport a Catalunya.

Actualitzar l’anàlisi de la indústria de l’esport a Catalunya, revisant el 
mapeig del sector, els principals canvis en el negoci i els reptes 

estratègics de les empreses que el conformen

1. Antecedents, objectiu, cronograma del projecte
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1. Antecedents, objectiu, cronograma del projecte
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2. El sector de l’esport a Catalunya

Definició de l’esport i de la indústria de l’esport

Font: http://www.eurored-deporte.net/manifiesto-cat.html
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La Carta Europea de l'Esport del Consell d'Europa defineix 

l'esport com "tota mena d'activitats físiques que mitjançant 

una participació organitzada o d'un altre tipus tinguin com a 

finalitat l'expressió o la millora de la condició física i psíquica, el 

desenvolupament de les relacions socials o la consecució de 

resultats en competicions de tots els nivells“.

Productes i serveis vinculats a l’esport

ESPORT

INDÚSTRIA 
DE 

L’ESPORT 
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Mapeig de la indústria de l’esport a Catalunya

2. El sector de l’esport a Catalunya

Indústria de l’Esport a Catalunya



Caracterització dels segments de l’abast

2. El sector de l’esport a Catalunya
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Segment Descripció

Consultoria esportiva i formació
Elaboració d'estudis i informes referents a l'esport i a la formació. S'inclou l'assessorament en diverses àrees, com 
l'estratègia, el màrqueting i vendes, polítiques salarials o selecció de personal.  
Així mateix s’inclouen empreses especialitzades en la formació de professionals de l’esport en diferents disciplines. 

Organitzadors d’esdeveniments Organització de jornades, activitats i esdeveniments esportius.

Media
Adquisició, gestió, explotació i altres drets corresponents a qualsevol tipus d'esdeveniment esportiu.  També s’inclou 
premsa (escrita i online) especialitzades en el món esportiu.

Event based services
Màrqueting en el sector esportiu, productes i serveis de suport a l’organització d'esdeveniments esportius
(cronometratge, control seguretat, ticketing...) i representació d'esportistes d'elit o gestió de drets d'imatge sempre 
amb un objectiu mediàtic.

Equips de competició
Empreses que gestionen i administren un equip de competició, principalment de motor, amb l’objectiu de participar 
en exhibicions i competicions.

Fabricants d'instal·lacions
Construcció d'instal·lacions esportives, com piscines, pistes de tennis, poliesportius o camps de golf. S'inclouen també 
instal·ladors de gespa, paviments i graderies d'instal·lacions esportives.

Equipaments per a instal·lacions
Fabricants o distribuïdors d'equipaments per a instal·lacions (porteries, cistelles de bàsquet, equipaments de fitness, 
marcadors electrònics, megafonia, control d’accessos, software de gestió, manteniment instal·lacions).

Gestors d'instal·lacions
Gestió d'instal·lacions esportives com centres de fitness, poliesportius, piscines...i gimnasos amb més d’un 
establiment.

Nutrició i salut (productes)
Elaboració i comercialització de productes dietètics, begudes energètiques o suplements alimentaris que incideixen en 
el rendiment i salut de l'esportista així com la fabricació i/o comercialització d'equipaments d'electromedicina o 
productes ortopèdics.

Eines i instruments
Fabricació o comercialització de material utilitzat per a la pràctica esportiva, com bicicletes, esquís, raquetes de tennis 
o pals de golf. També s'inclouen fabricants de motos, karts i cotxes.

Roba i complements Fabricants i/o distribuïdors de roba i complements esportius.

Salut, benestar i rendiment  
(serveis)

Clíniques especialitzades en medicina esportiva, consultores que ofereixen programes de prevenció en la salut 
d'empleats/persones a través de l'esport, empreses desenvolupadores d’aplicacions mòbil (salut/esport) i serveis 
esportius per a la millora del rendiment del practicant esportiu. 

Turismes esportiu actiu
Organització d’activitats  d’esport i/o d'aventura, programes de motivació d'empleats a través de l'esport i l’explotació 
d’instal·lacions singulars: camps de golf, pistes de ski, kartings, circuits, canal olímpic i estacions nàutiques. 



Nº emp. % emp.
Facturació
(milions d'€)

% fact. Nº treb. % nº treb.
CAGR fact.

2008-2013

Consultoria esportiva i formació 30 5,2% 13,0 0,4% 91 0,6% 13%

Organitzadors d’esdeveniments 37 6,4% 76,3 2,2% 245 1,7% 2%

Media 19 3,3% 552,5 15,8% 666 4,6% 9%

Event based services 23 4,0% 44,1 1,3% 1.288 8,9% -6%

Equips de competició 19 3,3% 602,7 17,3% 1.025 7,1% -4%

Esdeveniments 128 22,1% 1.288,6 36,9% 3.315,0 22,8% 6,8%

Fabricació d’instal·lacions 39 6,7% 691,5 19,8% 1.086 7,5% -6%

Equipament per instal·lacions 30 5,2% 64,1 1,8% 343 2,4% -8%

Gestió d’instal·lacions 95 16,4% 251,9 7,2% 4.301 29,6% 3%

Instal·lacions 164 28,4% 1.007,6 28,8% 5.730,0 39,4% -1,5%

Nutrició i salut (productes) 24 4,2% 181,7 5,2% 627 4,3% 6%

Eines i instruments 65 11,2% 282,1 8,1% 1.178 8,1% -12%

Roba i complements 78 13,5% 618,1 17,7% 2.733 18,8% 2%

Salut, benestar i rendiment (serveis) 34 5,9% 17,6 0,5% 235 1,6% 10%

Turismes esportiu actiu 85 14,7% 97,6 2,8% 710 4,9% -5%

Béns i serveis esportius 286 49,5% 1.197,1 34,3% 5.482,7 37,7% -2,6%

TOTAL 578 100% 3.493,3 100% 14.528 100% -0,1%

2. El sector de l’esport a Catalunya

Quantificació del mapeig de la indústria de l’esport a Catalunya*

10

* Última dada disponible: dades SABI  2013, dades INFORMA 2013 o estimada  i dades d’entrevista.

** Contribució facturació al sector de l’esport de: Mediapro 50%, Semillas Fitó 30%, Viatges Alemany 10%, Bioiberica 31%, Mango 1% i Desigual 1%.

Font: Elaboració pròpia a partir de  SABI-INFORMA i dades d’entrevistes.



Característiques del mapeig de la indústria de l’esport a Catalunya 
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� La industria de l’esport a Catalunya està format per 578 empreses que facturen 3.493 milions d’euros i ocupen 14.528 

treballadors.

� 234 empreses (44% del total) tenen 5 treballadors o menys i el 40% de les empreses facturen menys d’un milió d’euros.

� El segment de “béns i serveis esportius” agrega el 49,5% de les empreses i el 34,3% de la facturació. En termes de 

facturació el següent segment més important és el “d’esdeveniments” que concentra el 36,9% del total del sector 

bàsicament per les facturacions del F.C Barcelona i Mediapro (empreses d’equips de competició i media, respectivament). El 

segment de les “instal·lacions” concentra el 28,8% de la facturació total, és el segon segment pel que fa al número 

d’empreses (28,4% del total d’empreses) i el primer en termes de treballadors (39,4% del total) sobre tot donat pel 

subsegment de gestió d’instal·lacions i en especial les cadenes de gimnasos. 

� Pel que fa a la facturació per subsegments destaquem: Fabricació d’instal·lacions (19,8% del total), Equips de competició 

(17,3%), la Roba i complements (17,7% del total) i Media (15,8% del total). Aquests quatre subsegments concentren el 

70,6% de la facturació total de la indústria de l’esport.   

� Els segments d’instal·lacions, i béns i serveis esportius, han vist reduïda la seva facturació de manera similar en el període 

2008-2013 (-1,5%) i aquesta caiguda ve donada bàsicament per aquells subsegments lligats a la construcció de noves 

instal·lacions i el seu equipament (Fabricació d'instal·lacions (-6%), equipament per instal·lacions (-8%) i eines i instruments 

(-12%). Per contra el segment d’esdeveniments ha tingut una evolució molt positiva (6,8%) donat principalment per 

l’evolució positiva del subsegment media (9%), representat majoritàriament per l’empresa Mediapro i el subsegment de 

consultoria i formació (13%).

� Responent a les tendències que veurem més endavant els subsegments que han tingut evolucions positives en el període 

2008-2013 son aquells lligats a l’augment de la pràctica esportiva i el canvi de paradigma on l’esport incorpora una visió 

més holística (cos i ment): gestió d’instal·lacions (3%), Nutrició i salut (6%), serveis de salut, benestar i rendiment (10%) i 

l’organització d’esdevements (2%). 



CAGR 2008/13

Indústria de l’esport -0,1%

Total indústria -2,5%

Evolució de la indústria de l’esport: volum de negoci i EBIDTA total

Font: Elaboració pròpia a partir de  SABI-INFORMA i dades d’entrevistes

Malgrat la desacceleració en el creixement de la facturació 
agregada del sector i molt més acusadament en el marge 
entre 2007-2011, la indústria de l’esport ha experimentat 

als darrers anys una evolució més positiva que el total de la 
indústria catalana. 

CAGR = -0,1%
(2008/13)
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Evolució de la indústria de l’esport a Catalunya: volum de negoci per segments.
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Fins el 2007 tots els segments van 
registrar creixements en termes de 
facturació. A partir del 2007, la 
facturació dels segments de béns i 
serveis esportius i instal·lacions 
pateixen una davallada del 20% i 13% 
respectivament . En cap dels dos casos 
han recupertat les facturacions a nivells 
precrisi. 
Per  contra, el segment d’esdeveniments 
creix un 50%, en especial per l’evolució 
positiva i el creixement registrat pel 
subsegment de Media. 

A partir del 2007 també podem observar 
com els marges han caigut, recuperant-
se  puntualment  al 2010 coincidint amb 
un any altament esportiu  (mundials de 
futbol, basquet, atletisme, èxits 
d’esportistes espanyols  i la possessió 
dels drets de la Formula 1 per part de 
Mediapro. 

▲ 3%*

▲ 48%*

▼13%*

▼20%*
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Font: Elaboració pròpia a partir de  SABI-INFORMA i 
dades d’entrevistes. 

*% variació 2007-2013

2. El sector de l’esport a Catalunya



Centres de formació i 
coneixement: INEFC, Blanquerna, 

Universitat Pompeu Fabra...

Centres de formació i 
coneixement: INEFC, Blanquerna, 

Universitat Pompeu Fabra...

Mapa d’agents i cadena de valor de la indústria de l’esport a Catalunya
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Centres tecnològics i de 
recerca: GRCE, GISEAFE, CRTTT, 

CETEMMSA...

Centres tecnològics i de 
recerca: GRCE, GISEAFE, CRTTT, 

CETEMMSA...

Federacions: Federació 
Catalana de Futbol, Federació 

Catalana de Basquet...

Federacions: Federació 
Catalana de Futbol, Federació 

Catalana de Basquet...
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Clúster 
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El sector al món. Principals dades mercat de sporting goods*
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Mercat de l'equipament esportiu* per famílies d’esport (2013)
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18,3%
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8,8%

Esports d'aventura

Esports de pilota

Fitness

Golf

Esports d'hivern

Esports de raqueta

CAGR = 2,9%
(2015/18)

CAGR = 2,3%
(2009/13)
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31,9%

30,2%

28,1%

7,9%

1,8%

Estats Units

Europa

Àsia Pacífic

Amèrica del Sud

Orient mitjà i Àfrica

Mercat de l'equipament esportiu* per regions (2013)

* A l’estudi l’equipament esportiu és entès com béns esportius (sporting goods).

3. El sector al món. Principals dades.

El mercat mundial de 

béns esportius ha 

crescut lleugerament els 

darrers anys i la 

tendència pels propers 

anys s’espera que sigui 

similar

Font: Marketline, 2014. Sports Equipment: Global Industy Guide



El sector al món. Principals dades mercat de sporting goods*

Evolució i prospectiva mercat de l'equipament esportiu per regions (milers de milions d’euros)
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Font: Marketline, 2014. Sports Equipment: Global Industy Guide
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2010

2012

2014

2016

2018

Regne Unit 18,7%

França 18,1%

Alemanya 18,1%

Itàlia 9,6%

Espanya 7,0%

Japó 44,6%
Xina 23,2%

Índia 10,1%
Corea del sud 5,9%

Quota mercat 
per països

(2013)

3. El sector al món. Principals dades.

* A l’estudi l’equipament esportiu és entès com béns esportius



El sector al món. Segmentació mercat de l'equipament esportiu per regions

18Font: Marketline, 2014. Sports Equipment: Global Industy Guide

* A l’estudi l’equipament esportiu és entès com béns esportius
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3. El sector al món. Principals dades.



El sector al món. Segmentació mercat europeu del fitness i evolució dels socis.

Quota del mercat europeu del fitness (per països,2013)

Practicants esportius habituals o socis de clubs de 
fitness europeus (2009-2013)
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3. El sector al món. Principals dades.

� El valor del mercat europeu del fitness al 2013 va ser de 25.300 M 

d’euros i 11 països concentren el 86% d’aquest mercat.

� Pel que fa a les vendes de maquinària de fitness dels principals 

fabricants*, aquestes van caure un 23% entre 2007 i 2009. És a partir 

del 2009 que tornen a registrar-se creixements positius i no és fins el 

2012 que es recuperen les vendes a nivells precrisi.

� Així mateix, a Europa es registra un creixement tant de la gent que 

practica esport en aquests centres, com del nombre de socis.
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Evolució de vendes dels fabricants més importants de maquinària* de fitness a 
Europa (milions €)

CAGR = 3%
(2009/13)

CAGR = 2,4%
(2009/13)

Fonts:
Deloitte, 2014. The European Health & Fitness Market .
European Commision, 2014. Sport and physical activity, Special Eurobarometer.

* Principals fabricants: Icon Health & Fitness, Life Fitness, Technogym, Precor, Johnson Health Tech, Nautilus i Cibex.

CAGR 8%
(2003-2007)

CARG -5%
(2007-2009)

CARG 8%
(2009-2013)



Font: Deloitte , 2014. The European Health & Fitness Market

El sector al món. Penetració i creixement (nombre de socis)

Penetració del fitness als països europeus (2013) Creixement de nombre de socis als països europeus (2009-2013)
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Font: Deloitte , 2014. The European Health & Fitness Market

3. El sector al món. Principals dades.

� Un 80% de la població no són socis d’un club de fitness, de 
fet, no hi ha cap país al món amb una penetració superior 
al 18%, per tant el “no soci” esdevé una oportunitat. 

� El creixement de socis a Espanya és de només el 2% aprox. 
(el més baix) però per contra, països com Turquia i Polònia 
mostren un creixement molt alts.

� La mitjana europea de % de practicants esportius membres 

d’un club de fitness es situa en el 11%. Espanya està 

gairebé a la mitjana europea i molt per sobre es troben 

països com Suècia (33%) i Dinamarca (25%). 

% de practicant esportius socis d’un club de fitness (per països,2013) 

Font: Deloitte , 2014. The European Health & Fitness Market

22%

20%



El sector al món. El Fitness a l’Amèrica Llatina

� Brasil, Mèxic i Argentina són els 

països que més facturen, on hi ha 

més gimnasos, i on la penetració 

és més alta.

� Tanmateix, la mitjana de 

penetració al conjunt de 

Sudamèrica continua sent molt 

baixa respecte Europa (1,7% vs

8,5%). Podem assumir que el 

marge de creixement és alt.

� A banda dels tres gegants 

econòmics, Chile , Uruguai 

Colòmbia i Perú són els que tenen 

el PIB més alt del continent, i la 

penetració del fitness és molt 

baixa (2,4% – 1,9%), per tant el 

potencial és molt gran. 
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3. El sector al món. Principals dades.

Font: IHRSA Latin American Report, 
2012. Informe del Mercado
Latinoamericano de Gimnasios. 
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4. Tendències i canvis en el negoci

5 
Tendències

1.Augment de la pràctica 
esportiva i la motivació 

pel moviment

2.Del fitness al wellness, 
buscant salut i benestar

3.Tecnologia i esport

4.L’esport com a eina 
d’integració i 
sociabilització

5.Turisme esportiu 
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ESPECIALISTE
S

GENERALISTE
S

� 480 M d’€ venuts en calçat de running a 

espanya al 2014 i 300 botigues especialitzades.

� L’organització de curses a Espanya ha crescut 

un 50% des del 2008.

� La cadena Decathlon, amb un model de negoci 

amb un especial focus als que s’inicien en 

l’esport, també està oferint productes més 

especialitzats per a clients més exigents.

Font: Grup Alesport

Font: El Economista. 10/03/2015

Running a Catalunya

� Es l’esport que més ha 
crescut els últims 5 anys.

� 750.000 runners.

� 1 de cada 10 persones el 
practiquen a Catalunya.

Font: 30 minuts, 5 d’abril 2015 .TV3.

▲ 58%
(2010-2015)
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Font: corporate.decathlon.com

Volum de negoci Decathlon (milers de milions €)

▲ 200%
(2010-2015)

Font: La Vanguardia . 26/03/2015 

Marató

Mitja marató
1. Augment de la pràctica esportiva i la 
motivació pel moviment



4. Tendències i canvis en el negoci
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El gimnàs als parcs: ODFC Fitness et prepara diferents activitats per 
realitzar exercici físic (com running, cardio, etc.) en espais a l’aire 
lliure a Newcastle. Un entrenador guia les activitats, i la seva 
dificultat s’adapta al nivell dels participants.

� Existeix una preferència per 
activitats esportives que permeten 
iniciar-se en la seva pràctica sense 
un gran cost inicial i al aire lliure. 

� Per exemple, sortir a caminar, a 
córrer, anar en bicicleta, etc. són 
pràctiques esportives que no només 
no han patit els efectes negatius de 
la crisi, sinó que han vist com 
incrementava el número de 
practicants.

Font: Sport and physical activity, Special Eurobarometer 2013 

1. Augment de la pràctica esportiva i la motivació pel moviment: OUTDOOR



� Gairebé la meitat de la població major de 55 anys practica esport a Europa.

� Hi ha major conscienciació de la importància del manteniment i prolongació de les facultats físiques i 
psicològiques.  

� Aquest segment de població té necessitats específiques i molt relacionades amb l’estat de salut, i 
requereixen un tractament especialitzat. 

� Així mateix amb la jubilació disposen de més temps de lleure i tenen major preocupació per l’envelliment 
saludable .

� L’augment de l’esperança de vida provoca una evolució creixent del percentatge de gent major de 65 anys 
que s’espera que al 2050 es dupliqui respecte el 2005. 

4. Tendències i canvis en el negoci

Gestionen i organitzen activitats 
per a la gent gran, amb risc 
d'exclusió social. Així, a traves de 
l'esport procuren moments de 
diversió, d'activitat física i de 
socialització.
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Font: IDESCAT;  OMS – Projections
of mortality and burden of disease
in Europe

Projecció de població 
major de 65 anys a 

Catalunya

Any + 65 anys

2010 16,19%

2012 16,80%

2015 17,83%

2020 19,34%

2030 23,96%

Font: European Commission, 2014.  Sport and 
physical activity. Eurobarometer nº 412

Centre esportiu a Austràlia que 
ofereix activitats específiques  per 
sèniors molt dirigides a la millora de 
la qualitat de vida i a la prevenció de 
dolències comunes d’aquest segment. 

1. Augment de la pràctica esportiva i la motivació pel moviment: SÈNIORS



4. Tendències i canvis en el negoci

Font: http://www.championchip.cat/web/2014/05/12/imparable-progressio-de-les-dones-en-el-mon-del-correr/

� Any rere any la participació de les dones en 

esdeveniments esportius creix. Els darrers tres anys 

el seu creixement ha triplicat al dels homes, però 

encara hi ha marge de creixement.

� Moltes empreses centren estratègies en aquests 

segment i amb necessitats específiques (intensitat, 

conciliació laboral i vida familiar, embaràs, post 

part...). 

� La dona concep l’esport més enllà de les fites 

esportives. 

� Les marques de moda també centren estratègies en 

aquest segment. 

Gimnasos només per a 
dones. Pensat per a dones 
que treballen, amb un 
programa de només 30 
minuts intensiu i amb 
flexibilitat total d’horaris.
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Centre femení on s’imparteixen 
classes posturals, estiraments, 
pilates, ioga i classes de gimnàstica 
específica per embarassades així 
com de recuperació post-part. 

1. Augment de la pràctica esportiva i la motivació pel moviment: DONES



Font: AFYDAD y Sport Panel, 2010. Situación actual del sector de artículos deportivos .

� Les empreses de moda també volen estar vinculades a 

l’estil de vida saludable i estar en forma.

� A més, el gimnàs i altres punts de trobada esportiva s’han 

convertit en actes socials, on conèixer gent.

� Grans companyies de la moda com Mango i Desigual, 

Inditex i H&M creen línies de roba esportiva. I el mateix 

camí però en el sentit contrari el fan les marques 

esportives. 

� Trobem doncs, que l’esport i la moda es fusionen i que 

moltes persones incorporen el look esportiu al seu armari.

De l’esport a la moda: MUNICH, LACOSTE, etc.
De la moda a l’esport: MANGO, DESIGUAL, H&M, INDITEX

Transparent – Casual Cycling Wear

Petita empresa que dissenya i ven 
roba de carrer, casual, urbana, 
pensada per anar en bicicleta. Fan ús
de l’estètica, patró i materials tècnics
del ciclisme. 28

4. Tendències i canvis en el negoci

Hoko:
Empresa tèxtil especialitzada en roba esportiva 
tècnica i de gran qualitat a preus assequibles. 
El propietari prové de la indústria tèxtil 
generalista, i després de que tanquessin 
l’empresa on treballava va decidir obrir un 
negoci enfocat als esportistes. Actualment 
facturen més d’1 milió d’€.

1. Augment de la pràctica esportiva i la motivació pel moviment: Sportlifestyle



14%

6%

26%

20%

� Segons les dades públiques de l’estudi del consumidor 
esportiu elaborat per Creafutur, un 46% de la població 
practica esport un mínim de dos dies per setmana o 
més.

� Un 20% de la població practica esport 4 dies o més per 
setmana, fet que no es percep com a una activitat extra 
sinó que s’ha integrat com a una necessitat vital. 

� No existeixen dades, però la sensació és que cada cop hi 
hauran més practicants esportius i els que ja es 
defineixen com actius, s’implicaran més oferint noves 
oportunitats de negoci si les empreses desenvolupen 
propostes de valor alineades amb els criteris de compra 
d’aquest perfil de consumidors. 
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4. Tendències i canvis en el negoci

Radiografia de l‘SPORTLOVER
El repte i la superació dels propis límits són les 
principals motivacions, valorant també l’entorn 
social (sentit de pertinença a un col·lectiu)

Són conscients de la cura del cos, adapten 
l’alimentació i es sotmeten a proves mèdiques 
periòdiques. 

Pensen en l’equipament i la roba des d’una 
vessant tècnica i renoven el material esportiu 
per adaptar-lo als seus progressos. 

Pertanyen a grups relacionats amb els esports 
que practiquen, fan turisme esportiu i són dels 
primers en provar noves modalitats esportives.El pes del canal On-Line per buscar informació 

relativa a l’esport que practiquen és molt 
important (foros, i blogs especialitzats  o xarxes 
socials) . Fora del canal On-Line, tenen un pes 
important les revistes especialitzades. 

Font: Creafutur i Indescat ,2012.  Estudi del practicant esportiu.

1. Augment de la pràctica esportiva i la motivació pel moviment: Sportlovers



� Major conscienciació sobre els efectes adversos de certs estils de 
vida: sedentarisme, obesitat, tabaquisme, l'estrès...

� Canvi de paradigma:

� Fem esport per sentir-nos millor, física, mental i emocionalment: 
� 62% de la població europea practica esport per incrementar la salut. 

� Més d’un 35% de la població europea fa esport per relaxar-se, 
� i aproximadament un 30% busca la diversió.

Fitness:

Motivació per 
l’estètica

4. Tendències i canvis en el negoci
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Aquesta cadena de gimnasos comunica els seus 
serveis com a experiències per al client, que 
depenent de com vulgui “sentir-se” realitzarà un 
tipus d’activitat o una altra, 
Presenten la seva oferta de serveis sota una visió 
holística dirigida al benestar del usuari.  

www.comoquieressentirte.es

Wellness:
Visió integral del 

benestar fisic i 
psicològic de la 

persona

Font: European Commission, 2014.  Sport and 
physical activity. Eurobarometer nº 412

2. Del fitness al wellnes, buscant salut i benestar



� Degut a l’augment de l’esperança de vida i els efectes de l’estrès 
determinats consumidors demanden solucions a la prevenció 
de malalties i que permetin “desconnectar”.

� Consumidors més crítics amb els mètodes tradicionals de fer 
exercici (només adreçats a millorar el cos, que no tenen en 
compte la dimensió mental de la persona).  

� Per això, sorgeixen nous tipus de pràctiques esportives amb 
visió més holística  (cos i ment) que incideixen en el 
manteniment i millora de la salut (ioga, pilates, chi kung, tai 
chi...) 

Liderat per:

Amb la col·laboració de: 
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Salut en l’entorn laboralSalut a les instal·lacions

El projecte "Salut" compara dos sistemes diferents de tractament 
d'aigües en piscines d'ús públic, un d'ells de nova creació. Es contrasten 
els seus efectes sobre la qualitat de l'aigua i l'aire, i els seus efectes en 
usuaris i esportistes: reducció de productes químics, menor possibilitat 
d’infeccions (otitis, conjuntivitis, fongs) i al·lèrgies. 

� Les grans empreses comencen a ser conscients de la importància 
de que els seus treballadors facin esport. 

� L’empresa Biwel dissenya e implementa programes integrals per 
a la millora de la salut, el benestar i la qualitat de vida dels 
treballadors, on la pràctica esportiva és una part important del 
programa. 

� Altres empreses faciliten la pràctica esportiva amb gimnasos a 
l’empresa (Ex. Be Healthy de Novartis + The Corporate Gym).

4. Tendències i canvis en el negoci

2. Del fitness al wellnes, buscant salut i benestar



La relació de l’esport i la salut es fa patent al món de les Apps, on les aplicacions per a monitoritzar i millorar la salut 

inclouen l’activitat física com a eina per determinar la teva salut.

Aplicació que sota el concepte de 
monitoritzar la salut, inclou l’apartat Fitness, 
on es concreta la pràctica esportiva de 
l’usuari. 

Healthkit: permet als desenvolupadors 
dissenyar i connectar les dades obtingudes a 
través de l’app amb altres apps relacionades 
amb la salut, amb l’objectiu de donar a l’usuari 
una informació agregada.

30,9%

16,6%

15,5%

7,4%

6,6%

1,4%

0,6%

1,1%

19,9%

Fitness

Referències mèdiques

Benestar

Nutrició

Gestió salut

Diagnòstic

Monitorització remota

Recordatoris i alertes

Altres

Percentatge de mHealth apps per categoria
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� El potencial client ja no és només l’entusiasta de l’esport o el corredor 
aficionat sinó l'usuari mig, preocupat per la seva salut disposat a 
registrar la seva activitat i a ser possible que vulgui compartir-ho a les 
xarxes socials on poder compartir fites i ajudar-se.

� Els usuaris justifiquen l’ús d’aquestes tecnologies com una manera 
de motivar-se per la consecució d’objectius. 

El repte és l’ús continu d’aquestes tecnologies, 
el tractament de dades i la innovació en 
productes i serveis que aprofitin i donin 

rellevància a aquestes dades

Font: research2guidance, 2014. mHealth App Developer Economics . 

4. Tendències i canvis en el negoci

3. Tecnologia i esport: Smart health



4. Tendències i canvis en el negoci
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Wikiloc: Pagina web i aplicació pensades 
per recollir rutes dels usuaris, i compartir-
les. A més, es registren la dificultat del 
recorregut i opinions dels usuaris. Les 
empreses es poden anunciar per què el 
seu establiment surti als mapes.

First V1sion: Empresa que integra càmeres 
d'alta resolució a la samarreta dels esportistes, 
per tal d'obtenir una visió única a oferir a 
l'espectador, a mes incorpora sensors que 
transmeten les constants vitals dels jugadors, 
així com l'esforç realitzat (distancia 
recorreguda, esprints, salts, etc.)

Viuing
Empresa que ofereix un dispositiu 
“low-cost” de visualització 
d’esdeveniments esportius (GP de 
F1, partits de futbol, etc.) al mateix 
recinte on es du a terme. 

+

Alpify: Aplicació que envia la teva 
ubicació exacta amb un sol toc, per 
què en cas d’emergència a la 
muntanya, els serveis de rescat et 
puguin localitzar ràpidament.

Smart
Stadium

Smart
Mountain

Smart
Textiles

Smart me

La samarreta desenvolupada per l'Institut Fraunhofer de Circuits 
Integrats mesura constants vitals, com la respiració, el pols o els 
canvis en la freqüència cardíaca. La samarreta està connectada a un 
smartphone o tablet que interpretarà les dades (Mentorbike) i 
enviarà una senyal a la bicicleta estàtica per a que acceleri o 
disminueixi la velocitat/resistència permetent a l’usuari realitzar 
una activitat física dintre d’un nivell òptim. 

La tecnologia wearable: Gadgets i aplicacions associades que monitoritzen les nostres 
constants vitals, quilòmetres recorreguts i calories consumides, fins i tot sota l'aigua. També 
mesuren la qualitat i quantitat del somni també.
Pendent de veure la seva penetració en el mercat i el seu ús continuat per part de l’usuari així 
com el tractament de la cessió de dades de caràcter personal. 

3. Tecnologia i esport: Smart sport
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Impressió 3-D

EXO·L: Empresa holandesa que 
produeix proteccions per al 
turmell per a esportistes 
escanejant el peu i el turmell 
perquè la peça sigui el més 
personalitzada possible.

La recerca en l’àmbit dels materials i les seves aplicacions obre 
un camp de possibilitats pel que fa a la millora de les 
funcionalitats i prestacions dels productes: 

� Reducció pes

� Major resistència (corrosió, desgast, humitat...).

� Major ergonomia

� Millora rendiment esportiu.

Nous materials

La tecnologia d’impressió en 3D representa una revolució en la manera de 
treballar els materials que cada cop troba més aplicacions en el camp industrial i 
genera nous models de negocis: 

� Acceleració dels cicles de desenvolupament de producte (procés de 
prototipatge més curt, acceleració del time to market).

� Menors requeriments de transport dels productes acabats (manufactura 
propera al consumidor).

� Reducció de costos: redueix les barreres d’entrada a nous competidors per a 
petits volums i nínxols. 

� Capacitat de treballar sota comanda: subministrament més eficient i amb 
menys risc. 

� Concentració de la proposta de valor en el disseny. 

� Fabricació personalitzada on el consumidor participa en el disseny. 

� Sostenibilitat: aprofitament total dels materials. 

En els Jocs Olímpics de 2012 
l’equip japonès d’esgrima 
masculina va guanyar la medalla 
de plata amb uns florets amb 
mànecs fets a mida per 
impressió 3D.

3. Tecnologia i esport: implicacions de la impressió 3D i els nous materials
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Yesweplay.com 

Aplicació mòbil que permet trobar activitats 
de més de 80 esports diferents creades per 
un mateix o altres usuaris i també per 
monitors especialitzats. També pots filtrar els
“players” per zones, esport, sexe i edat. 

� L’aspecte lúdic que acompanya a la pràctica esportiva permet la socialització mitjançant la capacitat de generació de relacions. 
Alhora l’esport és una eina d’integració social i cohesió en alguns col·lectius en risc.  

� Les noves tecnologies han irromput en molts àmbits i el món de l'esport no ha quedat fora. Internet però sobretot les xarxes socials, 
les comunitats que es creen a través d'elles i les aplicacions mòbils han propiciat noves formes de viure i practicar l'esport. Han 
mobilitzat persones usualment sedentàries i han socialitzat aficions que poden ser individuals, com per exemple córrer per la ciutat. 
Actualment existeixen plataformes a través de les quals pots programar sortides a córrer, partits de futbol, etc. amb gent amb la que 
a priori l’únic que hi ha en comú és l’esport.  
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Linked2play.com

Web que a través d’una cerca d’activitat i zona 
geogràfica s’obté un mapa on localitzar altres 
usuaris amb les mateixes preferències. Així mateix, 
pots consultar consells per a la pràctica esportiva i 
equipament, cerca d’esdeveniments en els que 
participar, o instal·lacions esportives. 

Comunitats en els gimnasos.

Actualment, són molts els gimnasos que 
ofereixen comunitats on no només realitzes un 
entrenament en grup d’una determinada 
pràctica esportiva (running i triatló 
majoritàriament) si no que ofereixen sortides 
amb altres grups així com sessions informatives 
i activitats socials. 
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Superacció

És una associació que potencia la inserció de 
menors i joves en risc d’exclusió a través de 
l’esport, en concret mitjançant el triatló. 
Amb programes d’entrenaments en grup, els nois i 
noies aprenen a treballar en grup, a adquirir 
compromisos, a treballar la superació, etc.

4. L’esport com a eina d’integració i socialització



Font: Instituto de Estudios Turísticos. Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR)

Viatges de residents en Espanya realitzats principalment per motius vinculats a l’esport. 

� Segons les darreres dades disponibles, en plena 

crisi econòmica, des de l'any 2008 fins a l'any 

2012, el nombre de viatges turístics realitzats 

per espanyols que van tenir com a motiu 

principal la pràctica d'un esport va créixer 

gairebé un 33%.

� En xifres totals, els viatges vinculats 

directament al turisme esportiu representen 

amb prou feines el 3,1% del total de viatges 

per oci, esbarjo o vacances dels espanyols. 

� No obstant això, el fet que nou milions de 

turistes estrangers practiquin esport quan 

viatgen a Espanya (Sportspanel 2014),  el 

potencial de creixement, el nivell de despesa 

disponible en alguns perfils i la capacitat de 

generar negoci fora de la temporada alta 

converteixen a les activitats esportives en un 

segment estratègic per a nombroses empreses 

i destinacions.

Consumidor disposat a gastar-se 
més davant d’una oferta amb 

valor diferencial
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4. Tendències i canvis en el negoci

Tres perfils de consumidor

5. Turisme esportiu



Tour Operators United for 
Runners: associació d’agències 
de viatges especialitzades en 
organitzar viatges per a 
practicants esportius que volen 
participar en esdeveniments 
internacionals. 

Bikefriendly.es

Portal web que distingeix allotjaments que ofereixen serveis especials als cicloturistes
perquè la seva estada sigui el més satisfactòria possible: taller per a bicicletes, zona de 
rentat, guarda bicis i servei de rutes, entre d’altres, compte ja amb 140 hotels adherits de 
totes les categories, tant independents com integrats en cadenes hoteleres. 

Hotels Campanile i Kyriad

El programa WelcomeSport es dirigeix a esportistes que participen 
en competicions, als quals ofereix menús especials i una sala de 
massatges durant els caps de setmana en els quals hi ha 
esdeveniments esportius.
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Thomas Cook Sports és un 
tur operador especialitzat en 
l‘organització de viatges per 
assistir a grans 
esdeveniments esportius de 
futbol, tennis o formula 1.  

4. Tendències i canvis en el negoci

Turisme actiu

Participant

Participant Supporter

5. Turisme esportiu
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5. Reptes estratègics
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Reptes estratègics transversals basats en el nou paradigma de consumidor

Esdeveniments Instal·lacions Béns i serveis esportius

Networking
Foment de col·laboració entre empreses dels diferents segments i 

col·laboracions amb altres sectors. 

Internacionalització 
Nous mercats com Àsia, Amèrica Llatina, Qatar, Aràbia Saudita. 

Innovació
Ús de les TIC, big data, personalització, nous materials. 

Coneixement i reforçament del vincle amb el consumidor: 
Desenvolupar productes i serveis que donin resposta a les preferències de l’actual paradigma 

de consumidor (més exigent, informat, actiu, tecnològic, major personalització, prestacions....)



� Innovació en productes/serveis/formats per a 
la fidelització i captació de consumidors  
(ex.competicions en equip, esdeveniments 
family friendly, xarxes socials).

� Potenciació de l’esport com eina 
socialitzadora e integradora: activitats i 
serveis que fomentin vincles. 

� Nous productes/ formats per a diferents 
segments de població. 

� Desestacionalització dels esdeveniments. 
� Explorar vies de millora en l’explotació dels 

continguts. 
� Aproximació a federacions i clubs per a 

l’organització conjunta d’esdeveniments. 
� Establir relacions a llarg termini amb les 

marques clients. 
� Innovacions tecnològiques per a la millora de 

l’experiència d’usuari. 
� Col·laboració entre diferents organitzadors i 

marques per a millorar l’experiència de 
l’usuari i donar a conèixer activitats sota una 
mateixa pràctica esportiva. 

� Col·laboració amb empreses TIC per el 
desenvolupament de nous serveis que 
permetin una millor experiència d’usuari i 
crear vincles (programació activitats, ús 
equipament, rendiment personalitzat, 
missatges motivadors i reconeixement de 
fites). 

� Fomentar la relació amb prescriptors. 
� Col·laboració d’empreses (cadena valor 

instal·lacions) per a oferir solucions a mida i 
projectes clau en mà. 

� Instal·lacions més sostenibles, eficients i 
segures: econòmicament (menys inversió, 
menys manteniment i més adequació a l’ús), 
energèticament:(menys consum d’energia i 
aigua) i mediambientalment (menys residus, 
menys emissions contaminants i menys 
impacte urbanístic).

� Ingressos més enllà de l’activitat: lloguer 
d’espais i renting d’equipaments. 

� Re-enfocament de les estratègies de 
comunicació: del culte al cos al benestar i la 
salut. 

� Nous productes i serveis (prestacions 
instal·lacions, especialització del suport tècnic, 
activitats outdoor...) que permetin diferenciar-
se .

� Formació en gestió i normalització de nous 
perfils professionals. 

� Major personalització dels serveis. 

� Diferenciació dels productes de “gran consum” 
mitjançant l’especialització (prestacions, 
disseny, originalitat...) segons esport i tipus de 
consumidor amb criteris de compra diferents 
(iniciació – practicant – sportlover).

� Major personalització de productes i serveis.
� Noves games de producte/serveis per a 

segments de població que guanyen pes 
(sèniors, dones, minusvàlids). 

� Desenvolupament de nous serveis entorn al 
producte (assessorament, personalització, 
suport online, monitorització...) per l’atracció 
de nous clients i fidelització dels existents. 

� Potenciar la venda a través del canal on-line.
� Especial atenció a la relació amb prescriptors. 
� Potenciació del turisme esportiu per a la

desestacionalització del sector. 
� Col·laboració amb empreses TIC per 

incrementar les prestacions tecnològiques 
dels productes i serveis. 

� Posicionament de marca: eines web, 
showrooming, etc.

� Formació dels venedors per millorar l’atenció 
al client.
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Reptes estratègics per segments

5. Reptes estratègics

Esdeveniments Instal·lacions Béns i serveis esportius



Gràcies per la vostra atenció!

Míriam Sierra msierrag@gencat.cat

Marta Marsé mmarse@gencat.cat


