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RESUM  

Aquest projecte està enfocat en l’estudi de viabilitat de construcció d’un centre esportiu a 

l’Espluga del Francolí i la conseqüent explotació d’aquest. Aquest centre està composat per 

dos ambients diferents:  l’exterior  i  l’interior, on en aquest últim es troba el propi pavelló. 

En  la zona exterior hi podem trobar una pista d’atletisme, una piscina descoberta  i varies 

pistes de tenis. A més, disposa d’un aparcament descobert per poder facilitar l’accés a tots 

aquells que vulguin fer servei de les instal∙lacions. 

Per altra banda,  la estructura  interna del pavelló consta de dues plantes. La planta baixa 

està formada per una gran pista i un vestíbul el qual gaudeix de vistes a la pista i la graderia. 

Aquest  vestíbul  permet  l’accés  al  públic,  amb  una  connexió  a  les  graderies  de  la  planta 

superior, i  l’accés als vestidors.  A més també hi podem trobar el magatzem d’equipament 

esportiu i els espais destinats a les instal∙lacions. 

 A la planta primera hi podem trobar les grades i dues sales auxiliars per a realitzar activitats 

esportives. 

Amb  la  construcció  d’aquest  poliesportiu,  el  que  es  vol  aconseguir,  és  agrupar  diferents 

instal∙lacions esportives, per tal de poder realitzar tot tipus d’esport en un centre esportiu 

globalitzat permetent el fàcil accés i evitant els desplaçaments. A més es tracta d’una nova 

manera de fer esport al municipi, ja que ni a l’Espluga de Francolí ni a rodalies es troba cap 

poliesportiu d’aquestes característiques. Tant mateix, podríem dir que no només és un lloc 

on  practicar  l’esport,  sinó  que  també  és  un  lloc  d’oci  on  relacionar‐se  amb  els  demés 

practicants. Per últim cal esmentar que el centre oferirà un servei de control mèdic a tots 

els abonats al poliesportiu per tal de veure com evoluciona físicament el practicant. Aquest 

control mèdic es realitzarà trimestralment 

En definitiva podem dir que el nostre producte es tracta d’un centre lúdico‐esportiu‐social, 

en el qual hi destaquen 5 diferencials: 

• Esport   Aquest  seria el diferencial principal del nostre producte, a més, com  ja 

s’ha comentat abans, s’ofereixen innovacions en quant a l’esport ja que actualment 

no  existeix  cap  centre on  es puguin practicar  tantes  activitats  sense haver‐se de 

desplaçar. 

• Medicina    s’ofereix un  control mèdic  trimestral que permet  a  tots  els  abonats 

conèixer la seva evolució física i portar un control de la seva salut.  
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• Dietes   Aquest  diferencial  ve  lligat  al  anterior,  ja  que  seran  els  propis metges 

encarregats de portar  el  control mèdic  els que  estudiaran  cada  cas  i decidiran  a 

quins abonats els hi convé alguna dieta i quina ha de ser aquesta. 

• Convivència social    Aquest centre també té la seva part lúdico‐social; serà un lloc 

on relacionar‐se amb els demés al mateix temps que fas esport, o inclús sense fer‐

ne, ja que disposa d’un bar on poder trobar‐se amb els companys. A més a més, per 

tal de  incentivar a  la gent per a que es matriculi  i per  fer  la anada al poliesportiu 

més amena, s’organitzaran festes un cop al mes, les quals et permetran conèixer a 

més gent i que augmentin, d’aquesta manera, les ganes d’assistir al centre. Per tal 

de donar a conèixer el nostre producte i cridar l’atenció de tot el nostre públic, s’ha 

volgut utilitzar una xarxa social, la qual està molt de moda en la actualitat, per tant, 

a través del  facebook s’informarà de tots aquells serveis, esdeveniments,... a més 

serà un lloc on es podran conèixer tots els beneficiaris del poliesportiu. 

• Contactes empresarials   Es donarà la oportunitat a altres empreses de la zona de 

poder promocionar el seu producte mitjançant xerrades en el nostre centre. 

 

Tots aquests serveis que s’ofereixen estan enfocats a un públic objectiu molt divers, ja que 

engloba pràcticament a tota la població del municipi. Segmentarem el públic objectiu de la 

següent manera:  Durant  tot  el  dia  podran  gaudir  de  les  instal∙lacions  tots  aquells  que 

vulguin  realitzar  esport  lliure  i/o  relacionar‐se  amb  altres  abonats. Pel matí  i  a primeres 

hores de la tarda estarà enfocat per a la població que correspon a la edat escolar, és a dir, 

es  realitzaran  els  esports  relacionats  amb  l’educació  física  de  les  escoles  i  les  activitats 

extraescolars.  Per  la  tarda‐nit,  s’hi  practicaran  tots  aquelles  entrenaments  d’esports 

federats  i  les activitats dirigides; a més  serà en aquest horari quan es  faran  les  xerrades 

empresarials de tant en tant.  

 

Per concloure podem dir que, oferint  tot aquest ventall de  serveis, es  tracta d’un  centre 

innovador tant per al municipi com per a la Conca degut a que, en la actualitat, no hi ha cap 

complex que iguali les propietats del nostre. 
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1.‐ INTRODUCCIÓ 

1.1.‐ OBJECTE DEL PFG 

La tria del meu projecte final de grau no va ser una qüestió gaire difícil ja que volia realitzar 

un  treball  en  el  que  em  fos  possible  aplicar  i  posar  en  pràctica  tots  els  coneixements 

adquirits a la línia escollida, en el meu cas, la línia d’intensificació A (Gestió,obra i empresa), 

és per això la meva decisió de realitzar un projecte destinat a un estudi de viabilitat. 

Cal  destacar  que  l’esport  s’ha  convertit  en  el  fenomen  sociocultural més  important  del 

nostre segle, ha provocat que aquest  i  la pràctica d’activitat  física s’hagi convertit en  l’eix 

vertebrador de l’estructuració per l’ocupació de l’oci, paral∙lelament amb l’esport federat i 

l’educació física escolar, encara que amb objectius propis.  

És  indubtable que tot el relacionat amb  l’oci s’hagi convertit en els últims anys en un dels 

objectius principals de la nostra societat, i l’esport, com no, s’hagi convertit en un dels més 

grans objectes de consum d’aquesta. 

Basant‐me en això i en el meu elevat interès en l’esport degut a que des de ben petita n’he 

practicat i ho trobo una manera agradable de passar l’estona i més si ho pots gaudir rodejat 

dels teus; vaig decidir fer l’estudi de viabilitat d’un poliesportiu i vaig pensar que seria una 

bona  idea fer‐lo al municipi de  l’Espluga de Francolí  ja que  les ciutats, generalment, estan 

molt ben dotades d’equipaments d’aquest tipus. 

Degut a que  conec perfectament  la  conca de Barberà vaig decidir que aquesta  seria una 

bona zona per a  situar el nostre poliesportiu  ja que està mancada de centres d’aquestes 

característiques. Per acabar de concretar el municipi es va estudiar detalladament l’entorn i 

vam veure adient construir‐lo a l’Espluga de Francolí ja que aquest es troba molt ben situat 

a la comarca i de fàcil accés. 

 

El  que  es  pretén  aportar  amb  aquest  projecte  és  la  idea  de  construir  un  centre  lúdic 

esportiu  i  social.  Per  tant  el  nostre  producte  oferirà  un  seguit  de  servies  que  faran  que 

aquest sigui un centre innovador en la zona.  

En aquest es reuniran tots els equipaments esportius necessaris per tal de poder realitzar 

totes  les activitats sense desplaçar‐se. A més, també aportarem al poble un  lloc on poder 

reunir‐se tots d’una manera agradable  i saludable, per tant no només es practicarà esport 

sinó que també serà un  lloc sociocultural. Per completar tot això s’oferirà un servei mèdic 

que permetrà als abonats a conèixer la seva evolució física i controlar la seva salut. 
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1.2.‐ OBJECTIU DEL PFG 

L’objectiu d’aquest projecte  és  realitzar  tots  els  estudis  i  comprovacions necessàries per 

determinar  si  la  construcció  d’un  poliesportiu  al  municipi  de  l’Espluga  de  Francolí  és 

econòmicament viable. 

Per tal de que aquest sigui viable hem de crear alguna innovació que el faci destacar en vers 

a  les altres  instal∙lacions esportives de  la  zona, per això el que pretenem construir és un 

centre on es puguin practicar varies activitats a l’hora i sigui un lloc on relacionar‐se amb els 

companys  d’afició.  A més,  cal  esmentar  que  s’ofereix  un  servei mèdic  que  permet  als 

abonats del poliesportiu a seguir un control de la seva forma física. 

Per últim un altre dels objectius del projecte és gestionar el poliesportiu correctament per 

tal d’obtenir un aprofitament òptim d’aquest. 

 

1.3.‐ METODOLOGIA  

Per a la realització del projecte final de grau el qual, en el nostre cas, consisteix en un estudi 

de  viabilitat  d’un  centre  esportiu,  primerament  haurem  de  tenir  clara  la  zona  on  volem 

situar‐lo  i  si en dita  zona hi ha disponibilitat d’algun  solar amb  la qualificació urbanística 

desitjada. Un cop tinguem el solar triat i veiem que compleixi amb la normativa aplicable ja 

ens podem disposar a fer l’estudi de mercat. 

Per a  realitzar  l’estudi de mercat  s’ha vist convenient  fer un estudi mitjançant enquestes 

repartides per  tot el poble  i per els municipis colindants. El que s’ha volgut esbrinar amb 

aquestes enquestes és la predisposició que té la gent per a la pràctica d’esport i quines son 

les seves preferències. Per tant els punts que més ens interessaven saber són els següents: 

• Si fa vida al poble  

• Si tenen algun fill en edat escolar i si aquest practica alguna activitat extraescolar. 

• Si disposa de temps  lliure  i, en el cas que fos que així, si  li agradaria  invertir‐lo en 

practicar esport en el nostre centre 

• Quines son les activitats que practicarien  

• Si veu necessària la construcció d’un centre d’esports en el municipi triat. 

Amb els  resultats que obtindrem de  les enquestes,  tindrem una  idea de  si  la construcció 

d’un poliesportiu a  l’Espluga de Francolí pot ser viable o no, depenent de  la predisposició 

dels habitants. 



Estudi de viabilitat d’un poliesportiu a l’Espluga de Francolí                11 

 
 

Per tal de realitzar‐les ens dirigirem, en diferents franges horaris, als punts més freqüentats 

dels  diferents  pobles  objecte  d’estudi,  encara  que  la mostra més  gran  la  prendrem  de 

L’espluga de Francolí ja que es tracta del municipi on es situarà el poliesportiu. 

 

Per completar l’estudi de mercat, s’ha estudiat també la competència existent i s’ha buscat 

una alternativa que resulti més efectiva a l’hora de satisfer les necessitats dels practicants. 

A més s’ha volgut crear un centre innovador i, és per això que es volen oferir tot un seguit 

de serveis per incentivar a la gent a assistir al poliesportiu. 

Després  de  tots  els  estudis  i  investigacions  realitzades  s’ha  arribat  a  la  conclusió  que  la 

construcció  d’un  poliesportiu  a  l’Espluga  de  Francolí  pot  ser  factible  degut  a  que, 

actualment, no hi ha cap d’aquestes característiques.  

 

1.4.‐ RESUM EXECUTIU 

Abans d’endinsar‐nos en la gestió del poliesportiu i de l’estudi econòmic d’aquest, haurem 

de fer una sèrie d’estudis previs que ens ajudaran a l’hora de gestionar l’equipament públic. 

Aquests estudis són els següents: 

• Estudi  jurídic    S’hauran  de  fer  les  consultes  pertinents,  tant  al  registre  de  la 

propietat com al cadastre, per tal de comprovar que el solar objecte d’estudi està 

lliure de servituds. També ens servirà per comprovar que les dades obtingudes “in 

situ” coincideixen amb les consultades al cadastre. 

• Estudi  legal‐urbánistic    Aquest  estudi  es  necessari  per  esbrinar  les  normes 

urbanístiques que afecten al solar i veure si són les necessàries per a la construcció 

desitjada. 

• Estudi de Mercat   Aquest estudi sens dubte és el més important; ens servirà per 

tenir una noció clara de la quantitat de persones que estan disposades a fer servei 

del poliesportiu, de quines activitats els agradaria practicar, a quin preu,...  també 

ens servirà per acabar de decidir si el solar triat és l’adequat per fer aquest tipus de 

instal∙lació ja que amb l’estudi de mercat estudiarem la zona, les comunicacions,... 

 

Farem  una  planificació  estratègica  per  tal  de  conèixer  els  aspectes  necessaris  per 

aconseguir els propòsits i objectius del negoci. 
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També farem un anàlisi DAFO per tal d’estudiar les possibilitats de l’empresa en el mercat, 

veurem tant els punts interns com els externs que afecten o afavoreixen al negoci i això ens 

farà conèixer la situació real en que es troba la empresa. 

 

Un cop fets aquests estudis previs, haguem analitzat la situació de l’empresa i tinguem els 

resultats  de  la  població  en  quant  a  gent  que  utilitzaria  les  instal∙lacions,  els  tipus 

d’activitats,...  ja  podrem  començar  a  gestionar  l’equipament.  Ho  farem  de manera  que 

puguem satisfer les necessitats de la població i a més, s’haurà de gestionar adequadament 

per tal de treure un benefici econòmic. Per aconseguir això  intentarem treure‐li el màxim 

profit als equipaments, per tant haurem d’estudiar els horaris escolars,  la disposició de  la 

gents a l’hora de fer activitats,... Un cop estudiat això hauríem de quadrar els horaris per tal 

que  no  quedessin  hores  mortes  entre  mig  de  dues  activitats  i  així  treure  un  major 

rendiment al poliesportiu. 

Un  cop  gestionat  tot  el  esmentat  anteriorment,  haurem  de  definir  el  poliesportiu,  les 

dimensions que  tindrà;  les  sales a  construir,  ja  siguin oficines,  sales per a  fer activitats o 

sales  d’emmagatzematge  de  material,...;  les  pistes  necessàries  per  a  la  participació 

d’aquells  que  estiguin  interessats,...  Així  com  definir  tots  els  materials  emprats  i  la 

distribució de les estances dins del poliesportiu. 

Quan ja tenim definit el producte immobiliari, només ens quedarà fer un estudi econòmic‐

financer per acabar de decidir si la idea de construir un poliesportiu a l’Espluga de Francolí 

es viable o no. 

 

1.5.‐ IDEA DEL NEGOCI 

La  idea de  la  realització d’un negoci  tal com un  centre esportiu, ve  influenciada pel meu 

interès a  l’esport  i sobretot perquè en els  temps que estem vivint,  l’esport ocupa un  lloc 

molt  important  a  l’hora  de  passar  el  temps  lliure  i  de  cada  vegada  més,  s’intenta 

mentalitzar a la població de les millores tant físiques com psicològiques que resulten de la 

pràctica de qualsevol tipus d’activitat esportiva. 

Pel que fa a l’elecció de la població per portar a terme el negoci, com ja he comentat abans, 

tant  la Conca de Barberà  com  l’Espluga de  Francolí  son uns  indrets  els quals  conec  a  la 

perfecció i es per això que veig adient la construcció d’un centre d’aquesta envergadura ja 

que actualment no hi ha cap. 
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La  idea del negoci consisteix en crear un centre d’esport  i a  l’hora  lúdico‐social on poder 

practicar  tot  tipus d’activitats esportives  sense haver de desplaçar‐se a diferents  centres 

per  poder  gaudir  d’elles.  Centrant  totes  les  activitats  en  un  mateix  lloc,  disminuïm 

considerablement el temps de desplaçament i n’augmentem el disponible per a la practica 

de  les activitats desitjades, cosa que a part de ser una comoditat, beneficia al practicant  i 

més tenint en compte que actualment hi ha una manca de la disponibilitat del temps lliure.  

Comentar també que, tot i que la idea principal és la pràctica de l’esport, també es vol fer 

constància que serà un espai on poder fomentar les relacions socials mentre es realitzen les 

practiques  esportives  pertinents  o  desitjades.  I  es  per  això  que  s’obrirà  una  pàgina  al 

facebook  per  tal  de  crear  un  lloc  social  on  poder  comunicar‐se  tots  els  abonats  del 

poliesportiu i on s’informaran de totes les novetats del centre. A més per tal de fer d’aquest 

centre un espai amè, s’organitzaran festes un cop al mes. 

A banda de  les relacions socials que es puguin mantenir en el centre, també fomentarem 

els contactes empresarials ja que es donarà la possibilitat a altres empreses de la zona que 

vinguin a exposar el seu producte i facin una xerrada dels seus serveis.  

Per últim es  vol oferir un  servei  innovador que és el de permetre a  tots els abonats del 

centre  a  portar  un  seguiment  de  la  seva  forma  física  i  de  la  seva  salut,  i  això  ho  faran 

mitjançant un control mèdic trimestral. A més aquests metges també seran els encarregats 

de subministrar i controlar les dietes a tots aquells que els hi sigui necessari. 

 

Per tant, creiem que, al tractar‐se d’un producte nou a la zona ja que no n’existeix cap que 

ofereixi aquest ventall de serveis, pot resultar atractiu per a tots els amants de l’esport 
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2.‐ LEGAL RESEARCH 

2.1.‐ AIM OF THE LEGAL RESEARCH 

The juridical ruling will allow us to find out all the information concerning the site where we 

intend to construct our sports center. In order to contrast this information we will need to 

make several verifications. For  instance, we will visit the site  in order to double check the 

data extracted  from  the  land  registry and we will  consult  the  cadastre  to  check out  that 

everything coincides.  

 

2.2.‐ CHECKING THE SITE 

As I mentioned before a visit to the site seems necessary in order to check out if it fits with 

our needs. By  this way, we went  to  the  site  to  carry out  the  following  verifications:  the 

dimensions of  the  site, whether  there  is  any building  in  the  surrounding  area  as well  as 

whether  there  is any burden or  servitude. Other urban aspects were accurately analyzed 

during the visit of the site.  

Once  physically  in  the  site  we  observed  that  is  surrounded  by  plots  used  for  farming 

purposes to the north, east and south and by a green zone to the north. 

We find out that there  is a high‐voltage line in the south zone. Therefore the construction 

of the sports center buildings will have to respect the security distance to the high‐voltage 

line as it is stipulated by the law. 

Another distance constraint is given on the south by a water tank. 

The site has a rectangular but  irregular shape with a smooth slope and  its dimensions are 

around 45 x 260 m.  It  is  located at 452  s.n.m, practically at  the  same  level of  the  street 

access. 

The total area of the site  is around 100.395 m2. However, the usable are  is around 38.505 

m2. 

The site  is currently  free of servitudes and  the only edification we  found  there  is a small 

meteorological station. The access is urbanized and has the basic services next to the plot. 

• Surface: 38.505 m2 

• Apparent or continuous burden:  None, of any type.  
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2.3.‐ CHECKING THE LAND REGISTRY1 

The site is located close the Cometa road. 

The site currently belongs to the Town Council of l'Espluga de Francolí. 

• Surface: 38.505m2 

• Apparent or continuous  burden: No 

 

2.4.‐ CADASTRE2 

• Cadastre reference: 1442601CF4814C0001RK 

• Characteristics of the site: undeveloped land 

• Use: Undeveloped land, urban works and gardening. 

 

 

Figure 2.4.1: Cadastral cartographic map 

 

2.5.‐ CONCLUSIONS 

The  researches mentioned  before  prove  that  the  site  does  not  have  any  burden,  tax  or 

property law. Therefore the legal research ends in a satisfactory and positive way.  

 

                                                            
1 The information from the land registry is available for consultation in annex 1 

2 The descriptive and graphic data from the cadastre is available in annex 1 
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3.‐ LEGAL‐URBAN RESEARCH 

3.1.‐ AIM OF THE LEGAL‐URBAN RESEARCH 

The aim of the legal‐urban research is to get informed about the legislation concerning the 

site. The legislation has the following functions: 

• Classify the ground. 

• Define the general structure adopted for the urban management of the ground. 

• Establish the arrangement per sector. 

• Establish a urban development and execution plan in the municipality.   

 

3.2.‐ URBAN AND ENVIRONOMENTAL STANDARDS CONCERNING THE SITE3 

In order to obtain the urban and environmental norms concerning the site  I have gone to 

the town council of l’Espluga de Francolí. All the people working there have helped me a lot 

in the process and they provided me all the data related to the site where we plan to install 

the sports center. 

After consulting the Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) we can see that our site 

is  located  in  sector 1 called South Eixample.  In  this  sector  the  following urban  legislation 

applies: 

• Classification: urban area 

• Qualification:  Equipment‐  Sport  use  (includes  the  rooms  or  buildings 

accommodated for the practice and education of sports). 

• Municipal ordinance: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 

• The maximum brute buidability is 0,45 m2 ground/ceiling 

• Largest plot that can be developed: 55.980 m2 

 

 

 

                                                            
3 The articles concerning the urban and environomental standars are included in annex 1. 
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3.3.‐ CONCLUSIONS 

As  a  conclusion  we  can  say  that  the  edification  of  a  sports  center  complies  with  the 

parameters above mentioned. Besides, the site  is qualified as an equipment for sport use. 

Therefore, the site under analysis is compliant with all the standards. The site is suitable for 

the construction of the sports center. 

Below I set forth the characteristics of the sports center, stressing the fact that the center 

complies all the parameters defined in the standards: 

• The maximum brute buidability is 0,45 m2 ground/ceiling 

Our site stretches over an area of 38.505 m2. Therefore we can build over an area 

of:  38.505 x 0,45 = 17.327,25 m2 

Our pavilion has an area of 2.230,00 m2. Therefore it respects the maximum brute 

buidability. 
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• The largest plot that can be developed is 55.980 m2 

Our  site  stretches  over  an  area  of  38.505 m2  <  55.980 m2.  Therefore,  we  are 

compliant with the standards. 

 

The distances to the adjacent lots should also be carefully taken into account. 

The building should be at least 5,00 m far from the boundary,  taking into account that the 

distance to the high‐voltage line should be at least equal to 25‐30m. 

As  far as  the height of  the building  is  concerned,  the pavilion will be compliant with  the 

heights in the technical specifications of the Catalan board of sport concerning the covered 

sport pavilions.     

As  a  conclusion,  we  can  say  that  the  urban  and  environmental  research  ends  in  a 

satisfactory and positive way.  
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4.‐ MARKET RESEARCH 

4.1.‐ AIM OF THE MARKET RESEARCH 

The market  research  aims  to  determine  the  target  customers  and  to  estimate  the  sales 

success. 

Thus,  the market  research  intends  to  study  the current offer and demand  in  the area,  in 

order to gauge if there is a market for a sports center in l’Espluga de Francolí. 

The market  research will allow us  to determine  the amount of consumers  that would be 

interested  in  acquiring  the  service  we  are  planning  to  sell,  in  a  definite  space,  in  the 

medium  term  and which  price  the  target  customers will  accept  to  pay.  In  our  case  the 

market  research will be useful  in order  to determine which amount of people would be 

interested in joining the sports center and which sport would they prefer to practice. Given 

that  information, we will be able to adapt our product to the customers’ needs extracted 

from the market research.  

The market research will be carried out  in‐situ  in  l’Espluga de Francolí and will allow us to 

find out the number of inhabitants of the town as well as the situation of the existing sport 

facilities. We will also need to study the communication of the town since it is important to 

guarantee  that  the neighboring villages can easily  reach our sports center. Moreover, we 

will  also  study  the  number  of  inhabitants  of  the  closest  towns,  their  predisposition  to 

practice any sport and the offer these people currently have in their respective towns.  

 

4.2.‐ SOCIO‐ECONOMIC SITUATION OF THE ENVIRONMENT (ESPLUGA DE FRANCOLÍ) 

4.2.1.‐ LOCATION, GEOGRAPHY, DEMOGRAPHY, COMMUNICATIONS AND ECONOMY 

 

LOCATION OF THE SITE IN L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ: 

The site  is oriented to the northeast of the town and  its topography shows unevenness of 

10 m in 3 terraced fields. It is situated in an elevated area, well aired and sunny. 
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Figure 4.2.2.1: South of l’Espluga de Francolí, where the chosen site is located 

 

 

Figure 4.2.2.2: Chosen site 
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Figure 4.2.2.3: Chosen site 

 

GEOGRAPHY: 

L’Espluga De Francolí is a town of Tarragona located at the south‐east of the region of the 

Conca de Barberà. It has an extension of 57,2 km2 and its altitude with respect to the level 

of the sea is 412 m. It is 6 km far from Montblanc, the capital of the region, 42 km far from 

Tarragona, 112 km far from Barcelona and 52 km far from Lleida. The municipality term  is 

watered by  the Milans and Francolí  rivers. Among  the well‐known hotels and  restaurants 

we should mention the ancient spa of Les Masies. The name of the town comes from the 

Latin Spelunca, which means cave,   dates from the 11th Century and has the origin  in the 

numerous caves that there are in the municipality. 
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DEMOGRAPHY: 

Demography  at  “Espluga  de  Francolí”  raised  notably  during  the  XIII  century  due  to  the 

agriculture area which made life quality improve. It went from 800 to 2250 people, but this 

growth  stopped  suddenly because of  the Black Death  (1348), which made population go 

down to approximately 1300 people. 

Years  after  Black Death were  followed  by  some  other  epidemics  and misfortunes  like  a 

massive flooding or the “Castella” war, which made population go down by a 60%, making 

it around 1300 people. 

After population being doubled during  the XVI, there was another negative period, and  it 

didn’t improve until XVIII century when it raised up back again. 

At the end of XVII and during XVIII century, some inmigrants arrived to the town, and some 

of them came for staying. 

On  the XVIII  century,  together with  the general population growth,  “Espluga” went  from 

663 to 2132 people, which meant a 220% raising. 

For  the  last century, population hasn’t stop growing and  in 1830 was  the  first  time when 

past 3000 registered people. 

After  the years, 300 people were  lost by  the “Carlina” war but  it  raised up again by 700 

people on the next 15 years, making it 3442 all together in 1860. 

On the other hand, at the end of XIX century and beginning of XX, population went down 

again because of the agrarian crisis and the “filoxera” (vineyard plague). 

At 1936, due to the Spanish Civil War, population at “Espluga” went down to 3000. Later 

on, that number kept on changing due to the movement of people from smaller towns to 

the cities. 

 

Here’s a comparing table where demographic numbers for the last years are specified. This 

number are according to the population census in “Espluga”: 

 

Year  1960  1980  2000  2005  2006  2007  2008  2009 

Demography  2.920  3.576  3.636  3.818  3.873  3.948  3.934  3.899 
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LINKS: 

We can actually say that “Espluga” is a brilliantly linked town so it has a very easy access no 

mather where  you  coming  from. We  can get  there by using  the N‐240  road, or  the AP2 

motorway. We can even get there by train. 

 

 

 

ECONOMY: 

Town economy, which used to be based traditionally on the agrarian area, turn into public 

services and  industry, but also  survive  tradition of agriculture, not of  cereals  (wheat and 

barley),  as  used  to  be,  but  of  vineyards. Ranching  is  also  very  important  since  the  60’s. 

Farmers  commercialize  their  products  through  “Cooperativa Agrícola”  (founded  in  1902) 

and  “Caixa  Rural”  (founded  in  1905),  one  of  the  oldest  societies  related  to  farming  in 

Catalonia. 

 

“Espluga de Francolí” is the best example of an inland touristic organization. Attraction and 

influence  of  the  nearby  “Poblet”  monastery  has  given  “Espluga”  a  great  service 

infrastructure, cultural offer closely related to the natural appealing of the area: “Prades” 

mountains and more specialy, the “Font Major” cave. 
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4.2.2.‐ DETERMINING AREAFACTORS 

When trying to find the perfect village for our Sport Center, and the actual piece of land for 

its  construction, we have  to  think  about  all  the positive or negative determining  factors 

affecting the area; which will allow us to detect the possible problems that we will find and 

anticipate,  from  the  very  beginning,  good  solutions  for  any  incidences. All  this will  help 

knowing if the chosen area is or not the correct one. 

 

Next, some of the determining factors: 

• Remote situation of the population   the piece of  land selected  is quite far away 

from  the  city  centre, which means  that we will need  to atract  their attention  so 

they will actually go the sports center. Advertising will be basic all around the town 

so  people  finds  out  the  existence  of  the  sport  center.  But  even  so,  this  remote 

situation is also positive because allow people to practice sport without causing any 

inconvenience  to  the  rest of  the population  added  to  the possible noise  caused, 

which wouldn’t disturb them either. 

 

• Great car park area    It has a very easy access due to the enormous car park, so 

the situation will not be a problem anymore. 
 

• Situation of “Espluga de Francolí”   As you can see on the next table, “Espluga” is 

the second most populated town in the “comarca”, but already don’t have a Sport 

Center. So, building it here means customers on the area have their way really easy 

due  to  the  fact  that  “Espluga”  is  right  on  the middle  of  the  3 most  populated 

sorrounding towns. Moreover, “Espluga” has several sport entities like an athletics 

club, or the different federated sports practiced here, which are actually giving us 

more  reasons why we  should build  this Sport Center  in  the  town, because  it has 

many supporters and no sport facilities. 
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4.3.‐ ENVIRONMENT OFFER STUDY 

4.3.1.‐ DETERMINATION OF THE INFLUENCE AREA 

It seems necessary to study the influence area in order to know, more or less, the possible 

future users. So we need to have a look at the nearby towns because the thing is that those 

towns would have benefit because of  the building of  the Sports Center  too. But only  the 

ones closer to “Espluga” (less than 10km) will actually be part of the study, because nobody 

would drive for more than that distance in order to enjoy these conviniences. 

 

Next, we can find a table where closests towns and their population are detailed: 

 

TOWN  KM. TO ESPLUGA  PEOPLE (aprox.) 

L’espluga de Francolí  0 km  3.899 

Montblanc  7 km  6.767 

Blancafort  8 km  414 

Solivella  9 km  630 

Pira  9 km  475 

Vimbodí i Poblet  6 km  1.052 

 

As you  can  see on  the  table, distance between  these  towns and  “Espluga”  is detailed  to 

justify that the distance is really short. 

Also appears  their population  in  it, so we can actually  figure how many people would be 

able to enjoy it. 

We know these numbers are not giving us an accurate information about the actual people 

that would finally use the Sport Center, because we know that not everyone will be able or 

interested on practising sport. And that’s why we think information about their appeals and 

age would be necessary. 

 

Next, a table per town is giving us information about their age and sex. 
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TOWN:  L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ 

AGE GROUP 
MALE  FEMALE  TOTAL 

Nº  %  Nº  %  Nº  % 
0 a 3 years  65  3%  69  4%  134  3% 
3 a 18 years  392  20%  351  18%  743  19% 
19 a 25 years  167  8%  159  8%  326  8% 
26 a 45 years  419  21%  384  20%  803  21% 
46 a 65 years  452  23%  422  22%  874  22% 
over 65 years  495  25%  524  27%  1019  26% 

Total  1990  100%  1909  100%  3899  100% 
 

TOWN:  MONTBLANC 

AGE GROUP 
MALE  FEMALE  TOTAL 

Nº  %  Nº  %  Nº  % 
0 a 3 years  97  3%  105  3%  202  3% 
3 a 18 years  714  21%  725  21%  1439  21% 
19 a 25 years  333  10%  385  11%  718  11% 
26 a 45 years  678  20%  713  21%  1391  21% 
46 a 65 years  745  22%  683  20%  1428  21% 
over 65 years  760  23%  829  24%  1589  23% 

Total  3327  100%  3440  100%  6767  100% 
 

TOWN:  BLANCAFORT 

AGE GROUP 
MALE  FEMALE  TOTAL 

Nº  %  Nº  %  Nº  % 
0 a 3 years  11  5%  9  5%  20  5% 
3 a 18 years  32  14%  26  13%  58  14% 
19 a 25 years  16  7%  11  6%  27  7% 
26 a 45 years  44  20%  37  19%  81  20% 
46 a 65 years  49  22%  38  20%  87  21% 
Over 65 years  69  31%  72  37%  141  34% 

Total  221  100%  193  100%  414  100% 
 

TOWN:  SOLIVELLA 

AGE GROUP 
MALE  FEMALE  TOTAL 

Nº  %  Nº  %  Nº  % 
0 a 3 years  15  5%  12  4%  27  4% 
3 a 18 years  57  18%  53  17%  110  17% 
19 a 25 years  42  13%  48  15%  90  14% 
26 a 45 years  59  19%  63  20%  122  19% 
46 a 65 years  57  18%  60  19%  117  19% 
over 65 years  86  27%  78  25%  164  26% 

Total  316  100%  314  100%  630  100% 
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TOWN:  PIRA 

AGE GROUP 
MALE  FEMALE  TOTAL 

Nº  %  Nº  %  Nº  % 
0 a 3 years  11  5%  8  3%  19  4% 
3 a 18 years  44  19%  41  17%  85  18% 
19 a 25 years  23  10%  28  11%  51  11% 
26 a 45 years  48  21%  56  23%  104  22% 
46 a 65 years  43  19%  39  16%  82  17% 
over 65 years  61  27%  73  30%  134  28% 

Total  230  100%  245  100%  475  100% 

   
 

TOWN:  VIMBODÍ I POBLET 

AGE GROUP 
MALE  FEMALE  TOTAL 

Nº  %  Nº  %  Nº  % 
0 a 3 years  23  4%  21  4%  44  4% 
3 a 18 years  94  17%  89  17%  183  17% 
19 a 25 years  69  13%  63  12%  132  13% 
26 a 45 years  109  20%  98  19%  207  20% 
46 a 65 years  114  21%  102  20%  216  21% 
over 65 years  129  24%  141  27%  270  26% 

Total  538  100%  514  100%  1052  100% 
 

The age group of more than 65 years old will probably be the one which will take less profit 

of it, as age makes practicing sport harder. If we have a look at the tables, we can see that 

this group  is the 27,17% of the total population. This means that the other 72,83% of the 

overall population of all towns will be able to use these facilities in some kind of way. Out of 

the  72,83%,  a  17,67%  of  it  corresponds  to  school  age, which  actually  represents  a  very 

important gap due to the fact that they might need to use for physical education at schools 

and physical activities after classes. The resulting 55.16% are the ones who will enjoy the 

Sport Center and all  the activities  that  this will offer and  the ones practicing a  federated 

sport. 
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4.3.2.‐ TOWN FACILITIES4 

“Espluga de Francolí” already has these pieces of equipment: 
 

• Municipal  swimming  pool   Open‐air  swimming  pool where  training  swimming 

courses are held during the summer. Also annual passes can be purchased or single 

day tickets to enter it. These have a cost of 2,70€ per day, while the 15 day passes 

are 22,50€. 

Swimming courses have a price of: 

  Children   32€/month 

  Adults   40€/month 
 

• “Casal” Pavilion:  In  it many kind of activities can be held  such as  roller‐skate and 

hockey for those who are federated. This  is also a dance floor and a huge dinning 

room for special occasions (new year parties,…) and it’s also part of the “Hostal del 

Senglar” who use it as a wedding saloon, and much more. 

 

• Gim   There is a gim machine area and focused rooms for activities such as fitness, 

dancing and spinning. 

Fares are the following: 

• 30€   2 days per week of gim machines. 

•  35€   3 or more days per week of gim machines. 

•  40€   3 or more days per week of gim machines and 1 day of spinning.  

•  40€   2 days of dancing and unlimited use of gim machines. 

•  40€   2 days of fitness and unlimited use of gim machines. 

 

Plus as starting fare of 30€.  

  All activities include 1 sauna plus shower day per week.  

And if you give up the gim, you can pay 15€ per month so your place is kept, due to 

the fact that places are limited. 

 

 

                                                            
4 Pictures of municipal equipments are in appendix 1. 
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• Football  field   We can  find a  football  fierd where  trainings and matches of  the 

federated teams are held. 

 

• Tennis courts   There are two tennis courts in “Espluga”, both of it in quietly bad 

conditions. 

 

• Schools   We can find the following facilities in the following schools: 
 

 “Mare de Déu del Carme”   One  football‐5  field,  in whichchampionships 

are held during the summer. 

 “Martí Poch”   It has 2 courts with 2 goals and 2 baskets but none of them 

of the legal and proper size. 

 

4.3.3.‐ NEARBY TOWNS FACILITIES 

 

MONTBLANC: 

• “Casal” Pavilion   Parties, 
football‐5 and basketball can be 
held. 

• Football field. 

• Municipal swimming pool. 

• Futsal field. 

• Gim   Prices are the same as the 
one in “Espluga”, because both of 
them have the same owners.  

 

SOLIVELLA: 

• Football‐5 and basketball fields. 

• Municipal swimming pool. 

 

 

 

 

PIRA: 

• Municipal swimming pool 

BLANCAFORT: 

• Pavilion   Only for parties, no 
sports allowed. 

• Open‐air swimming pool. 

• Football‐5 field. 

 

VIMBODÍ: 

• Open‐air swimming pool 

• Pavilion   Parties, football‐5 and 
basketball being held. 

• Football field. 

• Another football‐5 field in the 
local school. 
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4.4.‐ DEMAND STUDY 

4.4.1.‐ OBJECTIVE PUBLIC AND SEGMENTION OF THE MARKET 

As we said before, “Espluga” has already 3900 people, which means that young people has 

raised hugely. This is shared by either “CEIP Martí Poch”, “Mare de Déu del Carme” school 

or “IES  Joan Amigó”, being all of  them, because of  the  fact  that  they are placed  in about 

500m, potential users of the Sports Center. 

 

And  also,  as  in  great part of Catalonia, hockey  is one of  the most practiced  sports with 

teams  in every single category  in Calalonia. And not  leaving skates behing, we have a very 

popular  federated roller‐skating  team. As everywhere else,  futsal  is growing up more and 

more, specially on tournaments held during the year, where many teams from the town are 

taking part of, which proves the point that futsal is very important. We also have the “Club 

atlètic espluguí”, which has produced many  successful athlets, either at national  level or 

state level. 

Apart  from  this,  some other  activities  related  to  gimnastics  are held with big difficulties 

when it comes to finding the place where these should be held. These include either young 

or old people. 

Finally, it has to be said that during the whole year, but specially during the summer, loads 

of young people are  in  the area, either  in “alberg  Jaume  I” or  the English summer event, 

both of them at the area of “les masies” which also needs a focused convinences for them. 

 

All these activities make sure that the use of the Sport Center would be  intense, and that 

will make necessary a good using plan, dedicating mornings and early afternoons to school 

and old people activities, and evenings to federated and free sports. 

 

After what we mentioned before, we can see that we have loads of objective public, due to 

a huge range of ages  it spans; we could actually say that our objective kind of public goes 

from 3 to 75 years old aproximately and for all of those who can afford a minimum expend 

per  month  of  35,  10  or  15€  depending  whether  they  are  adults,  kids  or  seniors, 

respectively. 

When it comes to splitting our objective public, it will be done by ages and by the activities 

they will develope at the Sports Center.  
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And so, we will set the next range of ages: 

• From  3  to  16  years  old  (school  age)    all  of  those  customers who will  use  the 

Sports Center for any kind of school or after school activities. This group will be a 

great part of the inflow of people at the Sports Center, because it will be crowded 

of students. This includes mornings to early evenings. 

• From 16 to 65 years old   this group might be the one who will actually be more in 

use of the Sports Center, because they can use every single convenience in it. They 

can, then, practice any sport either on their own or with an organizer. In this group 

we  can make  a  difference  between  those who  are  taking  part  on  an  organized 

activity  and  those who  are not. Or  those ones who  can  afford  it  and  those who 

cannot, because in order to have the chance to practice it they will have to pay the 

whole day monthly fare (50€ at this range of ages), so it’s during the evening, time 

when people has most of his free time available. 

• More  than  65  years  old    several  prearranged  activities  have  been  set  for  this 

group of people. These are the keep‐fit exercises. The Sports Center will also have 

“petanca” courts. For seniors, these classes will take place at early mornings. They 

will only pay the half‐day fare (15€). On the other hand,  if they want to enjoy the 

Sports  Center  during  the  whole  day,  it  goes  up  to  30€  per month.  So  we  can 

actually say that this group can be also split into 2 subgroups. 

 

Apart from these groups, we have to bare in mind that federated sports will also have a 

very important position in the usage of the Sports Center. 

 

 

4.4.2.‐ DEMAND NEEDS ANALYSIS 

If we  analyse  the  town, we  can  see  “Espluga”  has  got  a  public  school  (Martí  Poch),  an 

arranged  school  (Mare  de Déu  del  Carme)  and  a  secondary  school  (Joan  Amigó) where 

physical education has a vital importance; we can also find the adults and old people which 

also practise sports, and  the  federated ones. Once  this  is settled,  the construction of  the 

Sport Center seems mandatory due to the number of people in need to have good quality 

facilities so those activities can be held properly. 
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Apart from those needs, population, either  in “Espluga” or some other areas, has also the 

need of social life. This makes the Sport Center even more appealing, so people will see it as 

a meeting point where everyone can have a good time, while practising sport. 

 

With  this, we are  then not only  trying  to satisfy  the essential needs  related  to sport, but 

also promote social activities between the customers, which will make people on different 

ages and genres, meet much more easily.  

 

 

4.4.3.‐ POPULATION SURVEY 5 

The whole  point  of  this  is  to  know  the  real  demand  at  this  area,  by  using  a  quantitive 

system  as  is a  survey. We  are  trying  to  calcute  the number of users  taking part  at each 

activity in order to build every kind of equipment according to their needs (sport materials, 

changing rooms, capacity and some others).  

 

A number of 100 surveys have been done. We  think  that 100  is a good number  to know 

exactly the needs of the possible customers related to our product. With this, we will also 

know the preferencies of the population and build the Sport Center according to these. 

 

For the survey,  I went to the closer towns to take a sample from each of them, and get a 

better  result although  the best part of  it has been done  in  “Espluga” as  this  is  the place 

where the Sport Center would be built. People from different ages has been asked so we 

know what kind of customer we would have. The number of  respondents  in each of  the 

villages is the follow: 

 

 

 

 

  
L'Espluga de 
Francolí 

Montblanc Solivella  Pira  Blancafort  Vimbodí 

Respondents  50  15  10  5  10  10 
 

 

 

 

                                                            
5 Surveys will be find at appendix 4 
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To have a wide study of the entire population, we must performed a survey of people of 

different ages, so we could know what kind of people we face. The surveys were recorded 

at intervals of ages, which were: 

 

 

   Respondents 

Between 18‐25  31 
Between 26‐45  41 
Between 46‐65  18 

Over 65  6 
 

Of these respondents, 88%  live  in the village, the rest do not  live  in the villages of origin, 

but they go there on weekends. 

Due to the different ages of the respondents, we found that some of them have children in 

school age, so we ask them  if their children made sport and,  in the case so doing  it, what 

kind of sport use to practice. The number of respondents who had children was 23 people, 

of which 21 have children doing activities, which are: 

 

   Number of children 

Athletics  5 
Dance  2 
Hockey  8 
football  2 
skating  4 

 

 

Thanks  to  these  results  we  can  also  study  the  different  activities  that  can  provide  to 

colleges students of and as extracurricular activities.   

Of all the surveys, only 7 people have said that even having free time would not be at the 

sports center. It must be said that some of them reported it to health problems or because 

they are elderly, however,  they  thought  that  the building  is positive  sports  for  l’Espluga.. 

For the surveys and as we will see  later with the graphics, the activities were divided  into 

two groups:   

• Activities aimed   

• Activities not addressed   
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Of  these  proposed  groups,  people  told  us  the  sports  they  would  practice  in  the  sport 

center,  and  this  help  us  to  have  a  control  of  the  activities  that  really  move  people. 

It must be said that there are people who have even suggested other activities, such as: 

• Activities aimed: Figure skating, Pilates ... 

• Activities not addressed: Biking, Climbing ... 

 

 

We can see that the number of people that would actually practice a sport is high, although 

it wouldn’t be  in organized activities, but  leisure ones. Which actually means  that people 

really want  to practice  some  kind of  sport,  very  important  thing having  in mind  that we 

want to build a project like this. Although organized activities interest is quite low, most of 

the  customers  here would  be women.  That  is  telling  us  that  women  customers would 

prefer organized activities while men would rather do it their own way. 

 

Analizing the survey, we can see the most preferred sport, with a 54%  is personal training 

on the gim followed by running with a 46%.  

After these, we can find focused traning such as fitness or ioga with a 34% each. 

With a  smaller percentage, but not  less  important, we  can  find  the  rest of  the activities 

which a Sports Center would offer. 

 

Next, there are some charts with all these activities and the percentage of people willing to 

pratise it. 
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We have to make clear, that on these charts are missing the youngest ones  in town. So  in 

the category from 3 to 18, which is a 19% of the population, is the one with more people in 

it, so it will need more time during the day for its activities. 

 

If we have a look at the figures on the previous section, where people by ages where shown 

on the several nearby towns, we can see that the more than 65 group, which are the ones 

who will  take  less  advantage of  it,  is  a 27,17% of  the  towns,  so only  a  small  amount of 

people would not enjoy the Sports Center. 

 

Even so, after the survey, everyone agrees about the construction of the Sports Center  in 

“Espluga” and  they  say  the  time has  come  for  “Conca de Barberà”  to have proper  sport 

facilities because it would encourage people to practise a sport, specially at early ages, and 

also as a meeting point for their social life. It also would be great for a town like “Espluga” 

because of all the federated sports being held. 
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4.5.‐ CONCLUSIONS OF THE DEMAND STUDY 

After  having  analized  the  area,  the  influence  area,  the  demand,… we  can  conclude  that 

there’s a real chance for this product to suit the market. 

There  is no  such a  kind of  facility around  the area which  can be  compared  to  the  Sport 

Center  offered, which  is  giving  people  reasons  not  only  for  sport  reasons,  but  also  as  a 

social life link. 

After having seen all the survey results, we can see the most of the people asked think that 

the construction of this Sports Center at “Espluga” is necessary because there is no such a 

thing around the area, but many users available. This makes a great using of the facilities an 

actual fact. 

So we can say the the Demand Study has been successful.  
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5.‐ ANÀLISI DAFO 

5.1.‐ OBJECTIU DE L’ANÀLISI DAFO 

DAFO =  Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats. 

El principal objectiu d’un anàlisis DAFO és ajudar a una organització a trobar els seus factors 

estratègics  crítics,  per  una  vegada  identificats,  utilitzar‐los  i  recolzar  en  ells  els  canvis 

organitzatius: consolidant les fortaleses, minimitzant les debilitats, aprofitant els avantatges 

de les oportunitats i eliminant o reduint les amenaces. 

És per  tant una  eina que permet  concretar  les principals  avantatges  i desavantatges del 

negoci. 

L’anàlisi  DAFO  es  basa  en  dos  pilars  bàsics:  l’anàlisi  intern  i  l’anàlisi  extern  d’una 

organització.  

  

L’anàlisi Intern (lideratge, estratègia, persones, aliances/recursos i processos): 

• Les  fortaleses  són  els  fets  positius  del  propi  negoci,  interns,  que  depenen  de 

l’emprenedor  i  fan  a  la  empresa  forta.  Descriu  els  recursos  que  ha  adquirit 

l’empresa  i  que  el  fa  diferent  a  la  competència  i  altres  aspectes  que  el  facis  un 

producte diferent. 

• Les debilitats  són  fets  internes del negoci que  incideixen desfavorablement en el 

projecte. 

Són  els  factors  en  els  quals  ocupem  una  posició  desfavorable  respecte  a  la 

competència. 

Per  a  realitzar un  anàlisis  intern  s’han de  considerar  anàlisi de  recursos, d’activitats  i de 

riscos. 

Les fortaleses i debilitats internes resulten importants ja que poden ajudar‐nos a entendre 

la posició competitiva de la nostra empresa en un entorn de negoci concret. Un primer pas, 

per tant, consisteix en analitzar l’ambient competitiu que rodeja a la nostra empresa. 

 

L’anàlisi extern (Mercat, sector i competència): 

• Les amenaces són aspectes de l’entorn que afecten de forma negativa al projecte, i 

no poden ser modificats per l’actitud o evolució de l’empresa. 
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• Les oportunitats són aspectes externs al promotor que afecten positivament en el 

negoci. 

Descriuen les possibilitats de mercats....que estan a la vista de tots, però que si no 

son reconeguts a temps, significa un pèrdua de avantatge competitiva 

Per a realitzar  l’anàlisi extern s’han de considerar  l’anàlisi de  l’entorn, els grups d’interès, 

aspectes legislatius, demogràfics i polítics. 

L’empresa  ha  d´analitzar  els  seus  punts  dèbils,  amb  l’objecte  de  realitzar  les  accions 

necessàries per superar‐los. A més,  l’emprenedor ha de  intentar adaptar‐se a  l’entorn per 

superar les amenaces a les que s’enfronta el projecte. 

 

Tot seguit realitzarem l’anàlisi DAFO del centre esportiu: 

 

Anàlisi intern: 

Fortaleses: 

• Els socis poden aportar una gran quantitat de diners per la inversió inicial. 

• Centre únic en concepte en el poble. Actualment no existeix cap centre esportiu de 

qualitat similar. 

• Es poden practicar tot tipus d’activitat al centre 

• No  seran  necessaris  els  desplaçaments  per  utilitzar més  d’un  dels  serveis  que  el 

poliesportiu ofereix. 

• S’ofereix un servei de control mèdic per a tots els abonats. 

• Té  una molt  bona  situació  dins  el  poble,  està  apartat  de  la  civilització  però  sense 

quedar massa lluny dels centres educatius. Per tant fa que sigui un lloc més tranquil 

per a la pràctica del esport.  

• Disposa d’un bar/restaurant per aquells que vulguin fer un descans en la pràctica de 

l’esport i així poder relacionar‐se entre ells. 

• S’imaprteixen  classes  d’aprenentatge  per  al  personal  del  centre  per  tal  de  que 

aquests estiguin al dia i el seu ensenyament sigui el adequat. 

  



Estudi de viabilitat d’un poliesportiu a l’Espluga de Francolí                39 

 
 

Debilitats: 

• Suposa un gran cost econòmic 

• Tot  i que es pot accedir caminant,  la situació allunyada del poliesportiu fa que sigui 

molt més còmode accedir amb transport, per tant suposa un esforç físic  i de temps 

per aquells que no disposin de vehicle propi. 

• Amb  el  temps  el  aprenentatge  va  evolucionant  i  el  personal  docent  es  queda 

estancat. 

 

Anàlisi extern: 

Oportunitats: 

• Hi ha un augment de natalitat al poble, això fa que hi hagi més nens a  les escoles  i 

aquests  puguin  aprofitar  el  poliesportiu,  tant  per  fer  activitats  de  educació  física 

establertes per l’escola, com per fer activitats extraescolars. 

• Degut a l’actual ritme de vida professional de les persones, oferir diversos serveis en 

un mateix centre suposa un clar avantatge logístic. 

• Cessió del solar per part de l’Ajuntament. 

• Tenim la opció de llogar espais publicitaris. 

 

Amenaces: 

• Augment de la població que marxa a viure fora. Cada cop hi ha més gent jove que per 

estudis o per feina marxa fora del poble i únicament el trepitgen el cap de setmana. 

• En  la actualitat, gran dificultat per obtenir el  finançament necessari degut a  la crisi 

financera 

• Actualment la gent disposa de poc temps lliure.  
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5.2.‐ MATRIU DAFO 

   ANALISI INTERN      ANALISI EXTERN   

   DEBILITATS      AMANACES   

  
•      Gran cost econòmic 

  
•      Augment de la població que marxa a 
viure fora  

  

•      Situació  allunyada  que  dificulta  la 
arribada sense vehicle.   

•      Dificultat per obtenir finançament. 
 

  
•      Estancament del personal docent 

  
•      La gent disposa de poc temps lliure. 

 

   FORTALESES      OPORTUNITATS   

  
•      Gran aportació per part dels socis. 

  
•      Augment de la natalitat al poble. 

 

  

•      Situació apartada de la civilització fa 
que  sigui  un  lloc  més  tranquil  per  a 
practicar esport.   

•      Cessió del solar per part de l’Ajunt. 

 

  

•      S’impartiran classes per al personal 
per  tal de posar‐los al dia en quan a  la 
evolució de les activitats.   

•      Es  poden  practicar  varies  activitats 
en  el mateix  centre  i  per  tant  en  poc 
temps. 

 
 

 

 

5.3.‐ CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI DAFO 

El producte  té una  clara  tendència  innovadora, amb unes grans  importants  fortaleses, el 

que fa que sigui un producte interessant degut a la inexistència d’un centre de les mateixes 

característiques al mercat. Pel que  fa a  les debilitats, aquestes es podran resoldre amb el 

pas del temps, contrarestant‐les amb les fortaleses 

En quan a  les amenaces  i  les oportunitats,  igual que amb  les debilitats  i  fortaleses, veiem 

que existeix un important equilibri del producte.   
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6.‐ PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

6.1.‐ POSICIONAMENT DE MÀRQUETING 

Per poder entendre a que s’enfronta una estratègia de mercat o una campanya publicitària, 

s’ha de prestar gran atenció al objectiu principal, el consumidor. 

El posicionament és el lloc que ocupa un producte o un servei en la ment del consumidor i 

és el resultat d’una estratègia especialment dissenyada per a projectar la imatge específica 

d’aquest producte, idea o marca en relació amb la competència.  

 

Tot  seguit  descriurem  les  diferents  etapes  d’estudi  necessàries  per  conèixer  quin  és  el 

posicionament de màrqueting de  la nostra empresa. També haurem de veure quin serà el 

mètode  per  posar‐ho  en  pràctica  i  així  obtenir  una  publicitat  òptima  del  producte  que 

volem promocionar. 

 

6.1.1.‐ DIFERENCIACIÓ AMB LA COMPETÈNCIA 

En aquest apartat el que estudiarem és  la diferència del poliesportiu objecte d’estudi vers 

els  possibles  competidors  pròxims  al  solar  on  es  preveu  la  construcció  del  esmentat 

poliesportiu. 

• Actualment no existeix cap centre on puguem trobar totes  les  instal∙lacions  juntes 

necessàries  per  practicar  tot  tipus  d’esport.  Això  fa  que  tot  aquell  que  estigui 

interessat  en practicar diversos  esports no  s’hagi de desplaçar d’un  costat  cap  a 

l’altre.  Per  tant  s’oferiran  una  gran  diversitat  de  serveis  que  actualment  en  la 

competència no s’ofereixen. 

• Respecte de la competència, tindrem una millor qualitat dels equipaments. Si ens 

fixem veiem que la majoria de les instal∙lacions que ens podem trobar, tant al poble 

com als pobles veïns, estan en mal estat, cosa que fa que no puguem gaudir d’una 

bona utilització.  

• El fet de que el poliesportiu estigui ubicat a la perifèria de l’Espluga de Francolí, fa 

que no tinguem problemes amb els veïns, per el que fa a queixes per soroll,... a més 

això no comporta cap tipus de problema a l’hora de desplaçar‐se fins allà, ja que es 

fàcilment accessible tant amb cotxe com a peu. 
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6.1.2.‐ CRITERIS DE SELECCIÓ 

Per poder  identificar  la posició a prendre en quant a màrqueting, és necessari establir els 

aspectes  que  es  volen  comunicar  al  públic  durant  la  campanya  de màrqueting.  Aquests 

aspectes han de ser els que convencin al públic que el nostre producte és la millor opció a 

l’hora de practicar esport. 

Per  tal  d’esbrinar  quins  son  els  aspectes  que  cal  mencionar  dins  de  la  campanya  de 

màrqueting,  s’ha  realitzat  un  estudi  de mercat,  amb  el  qual,  per mitjà  d’enquestes  a  la 

població,  tant del municipi en qüestió com dels municipis veïns, s’han pogut conèixer  les 

preferències dels possibles assistents. D’aquesta manera, ens resulta més fàcil a  l’hora de 

triar els aspectes a destacar ja que sabem que els hi interessa al públic objectiu.  

Bàsicament aquest aspectes són tres: 

• Serveis 

• Qualitat 

• Preu 

El públic objectiu el que busca és un producte que resolgui les seves necessitats, amb una 

certa qualitat i a un preu raonable. 

D’aquesta  manera  el  que  es  busca  és  llançar  un  missatge  al  públic  que  contingui  els 

elements  necessaris  per  tal  de mostrar,  als  possibles  clients,  les  diferències  del  nostre 

producte amb els existents per tal de que els hi resulti atractiu i decideixin triar‐nos. 

 

6.1.3.‐ COMUNICACIÓ DE L’AVANTATGE COMPETITIU AL MERCAT 

Ara  el  que  ens  falta  és  concretar  tots  els  aspectes  a  realitzar  dins  la  campanya  de 

màrqueting per tal de donar a conèixer el nostre producte. 

La  campanya  publicitària  es  mantindrà  durant  els  dos  anys  de  la  construcció  del 

poliesportiu per promocionar‐lo. 

 

Es tracta de tota aquella senyalització, informació externa que donem al usuari mitjançant: 

• Anuncia a la ràdio local 

• Pregons 

• Anuncis a diaris i publicacions locals 

• Tríptics informatius distribuïts per locals públics (bars, casals, etc.) 
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• Correspondència a tots els veïns del municipi 

• Pagina web informativa 

• Telèfon informatiu 

En quan a la senyalització d’accessos, es posaran una sèrie de rètols en diferents punts del 

municipi de l’Espluga de Francolí per tal de que sigui més fàcil trobar el pavelló. Una vegada 

estigui construït ja es decidirà quins punts de la població són els més adients per tal de que 

aquelles persones que venen de fora hi puguin arribar amb facilitat i sense pèrdua. 

 

Un dels  actes d’aquesta  imatge externa és  la distribució,  a principi de  temporada de  les 

diferents activitats que es realitzaran al poliesportiu durant tot l’any, on es veurà: 

• Les possibilitats que tenim al estar abonats. 

• Com ens hem d’abonar i quins documents hem de portar per abonar‐nos. 

• Activitats i horaris del pavelló. 

• Els diferents actes esportius. 

• Quotes de les diferents activitats (organitzades o no) 

• Condicions generals. 

• Modalitats i preus. 

• Opcions de pagament. 

• Lloc d’informació. 

 

Per  les  diferents  activitats  i  actes  esportius  es  presentaran  cartells  informatius  que  els 

distribuirem  per  diferents  punts  del  poble,  com  per  exemple  comerços,  tallers,  entitats 

culturals,... També es faran pregons. 

Totes  les  activitats  i  actes  esportius  tindran  un  logotip  que  les  distingirà  i  sempre  les 

presentarem amb el mateix. 
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6.2.‐ MÀRQUETING MIX 

El màrqueting mix  són  las  eines que utilitza  la  empresa per  implantar  les  estratègies de 

màrqueting i obtenir els objectius establerts. Aquestes eines són conegudes també com les 

quatre P’s del professor Jerome McCarthy: Producte, Promoció, Preu i Plaça (lloc). 

 

 
 

6.2.1.‐ PRODUCTE 

El  producte,  en  el  nostre  cas,  tracta  d’un  poliesportiu  a  l’Espluga  de  Francolí  situat  a  la 

carretera  de  la  Cometa  on  s’ofereixen  diferents  serveis  per  atendre  les  necessitats  del 

públic  objectiu.  El  solar  té  una  superfície  de  38.505m2  els  quals  es  destinaran  a  la 

construcció d’un pavelló cobert per  fer diverses activitats, com poden ser bàsquet,  futbol 

sala, handball,...  ; d’un camp d’atletisme, pistes de tenis i una piscina exterior, a més d’un 

aparcament  descobert  per  poder  facilitar  a  tots  aquells  que  vulguin  fer  servei  del 

poliesportiu, l’estacionament del seu vehicle. 

El pavelló consta de dos plantes: la planta baixa consta d’una gran pista, un vestíbul des de 

el qual es pot observar la pista i la graderia, on es l’accés als vestidors i l’accés del públic i 

una  connexió  a  les  graderies  de  la  planta  superior.  A més  també  hi  podem  trobar  el 

magatzem d’equipament esportiu i els espais per a instal∙lacions. 

 A la planta primera hi podem trobar les grades i dues sales auxiliars per a realitzar activitats 

esportives. 

 

PROMOCIÓ 

PLAÇA 

 

PREU 

PRODUCTE 

MÀRQUETING 
MIX
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A part de totes aquestes  instal∙lacions esportives, el poliesportiu disposarà d’un bar per a 

l’esbarjo d’activitats. Per tant podem dir que no només es tracta d’una zona d’esport sinó 

que la gent també hi pot anar a relacionar‐se. És una manera agradable de realitzar esport, 

sempre en bona companyia. 

També  cal  destacar  el  servei  innovador  que  s’ofereix,  es  tracta  d’una  revisió  mèdica 

periòdica, la qual permetrà als practicants a portar un control de la seva forma física. 

Podem  concloure  que  la  utilitat  del  nostre  producte  és  la  de  oferir  a  tots  aquells  que 

vulguin practicar esport, un centre de molt bones qualitats on poden trobar diferents espais 

dotats de tot el material necessari per tal de practicar tot tipus d’activitat.  

 

6.2.2.‐ PREU 

Després de  la  realització de  l’estudi de mercat,  l’estudi de  competència  i  les  entrevistes 

realitzades als habitants del municipi, veiem que ens trobem en un mercat sense explotar 

en  la  comarca.  Els  municipis  disposen  d’instal∙lacions  esportives,  però  no  de  centres 

d’aquestes  característiques,  on  en  un  mateix  espai  es  poden  realitzar  tot  un  seguit 

d’esports. 

Gracies a l’estudi de competència tenim una referència que ens guiarà a l’hora de marcar la 

nostra tarifa, però no ens pot condicionar degut a que cap d’ells es tracta d’un poliesportiu 

d’aquesta mena. Per tant haurem de crear una tarifa de preus raonable y assequible per els 

nostres clients i que no desmarxi massa del que estan acostumats a pagar per la practica de 

l’esport, però tenint en compte que se’ls hi està oferint un producte de majors qualitats al 

que ells estan acostumats. 

 

S’estableix les següents quotes: 

• Quota  d’alta:  quota  a  pagar  per  tots  aquells  que  vulguin  ser  abonats  per  poder 

gaudir de  les  instal∙lacions. Aquesta quota es pagarà únicament un cop  i tindrà un 

preu de 50€. 

 

• Quota  mensual:  quota  a  pagar  per  a  tots  aquells  que  vulguin  gaudir  de  les 

instal∙lacions del centre i de les seves activitats 
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  HORARIS 
PREUS  7h‐23h  7h‐13:30h I 15h‐17h 
ADULTS  50,00 €  35,00 € 
NENS  20,00 €  10,00 € 
3º EDAT  30,00 €  15,00 € 

 
 

Activitats i serveis inclosos en la quota mensual: 

o Us de la sala de fitness 

o Us de les activitats dirigides (aeròbic i gimnàstica de manteniment) 

o Us de la piscina 

o Us de la pista d’atletisme 

o Us de la pista del pavelló 

o Us de les pistes de tenis 

 

Activitats i serveis no inclosos en la quota mensual: 

o Classes de balls de saló 

o Classes de ioga 

o Classes de natació 

o Activitats extraescolars 

o Activitats escolars 

o Entrenament esports federats 

o Estades esportives 

 

Classes de balls de saló   tindran un cost de 25€/mes 

Classes de ioga   tindran un cost de 25€/mes 

Classes de natació   el preu variarà segons la edat de l’alumne: 

  Nens: 35€/mes 

  Adults: 40€/mes 

 

Les altres activitats que es realitzaran al poliesportiu, seran activitats organitzades 

per entitats esportives, i per tant seran aquestes les que hagin de fixar el seu preu 

per als alumnes. 
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• Tiquets: A més a més també es vendran tiquets per aquells que vulguin gaudir del 

poliesportiu en dies determinats. El preu de cada tiquet serà de 3,50€ i tindrà una 

validesa de tot un dia. 

 

• Lloguer: existeix la opció, per a aquells que no son abonats del poliesportiu, de 

llogar les pistes 

LLOGUER A EXTERIOR  PREU/H 

PISTA SENCERA  50€/H 
MITJA PISTA  25€/H 

SALA POLIVALENT  25€/H 
 

• Altres lloguers:  

LLOGUER DEL BAR  900 €/MES 

 LLOGUER VITRINA  250 €/ANY 

 

L’ús de la vitrina serà per exposar productes que s’oferiran al comerç. D’aquesta 

manera es poden promocionar. 

 

6.2.3.‐ PLAÇA (LLOC) 

Tot  i  que  actualment  resideixo  a  Barcelona,  vaig  pensar  que  seria  una  bona  idea  fer  el 

projecte  del  poliesportiu  fora  de  la  ciutat  ja  que  aquestes  estan molt  ben  dotades  de 

centres  d’aquestes  característiques, mentre  que  en  els  pobles  hi manquen;  i  tenint  en 

compte la estimació que li tinc al municipi de l’Espluga de Francolí ja que és el lloc on vaig 

passar la meva infància i on hi passo gran part del meu temps lliure, vaig decidir que aquest 

seria un bon lloc per a la construcció del poliesportiu. 

 

Després d’estudiar l’entorn on es vol situar el nostre producte veiem que en el municipi hi 

ha una gran participació a  l’hora de practicar activitats  ja que consta de diferents entitats 

dedicades  a  l’esport,  com  poden  ser  el  club  atlètic  i  els  clubs  d’esport  federat  d’entre 

d’altres. 

A més cal destacar que es un dels municipis més poblats de  la conca de Barberà, comarca 

de  Tarragona,  i  amb  una molt  bona  situació  ja  que  es  troba  al  costat  de  la  capital  de 

comarca. 
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El  solar  triat per  a  la  construcció del poliesportiu  està  situat  a  les  afores del poble,  a  la 

carretera de la Cometa i s’hi podrà accedir caminant o amb cotxe. Ens trobem a la zona sud 

del poble, i es tracta d’una zona alta, ben ventilada i assolellada. 

S’ha  triat  aquesta  solar  ja  que  és  tracta  d’un  espai  ampli,  amb  qualificació  urbanística 

d’equipaments i a més a més el poble s’està expandint cap a aquesta zona. 

 

6.2.4.‐ PROMOCIÓ 

Mentre duri el temps de construcció del poliesportiu, els dos primers anys, es realitzarà una 

campanya publicitària que doni a conèixer les característiques i qualitats dels serveis que es 

duran a terme en les nostres instal∙lacions. 

Es durà a terme una campanya publicitària en diaris i publicacions locals. També s’instal∙larà 

al  límit  del  solar  i  per  tot  el  poble  cartells  publicitaris,  d’aquesta manera  es  crearà  la 

publicitat  boca‐boca  entre  els  veïns.  Es  crearà  una  pàgina web,  amb  tota  la  informació 

necessària sobre el poliesportiu i on hi ha haurà un número de contacte mitjançant el qual, 

els interessats podran trucar per informar‐se.  

A més de tot això també es faran anuncis per la radio i pregons. 

 

No  podem  oblidar  les  campanyes  de  promoció  per  captar  nous  usuaris,  com  abonats, 

escolars, empreses, entitats, etc. 

De  totes  les  formes,  la  millor  manera  de  promoure  la  captació  de  nous  usuaris,  serà 

analitzant  la demanada potencial no atesa per obstacle  i dins de  la possibilitat de pavelló 

poliesportiu, adequar les activitats en funció dels obstacles. Així trobem: 

a) Els  no  practicants  de  la manca  d’instal∙lacions  esportives  es  veuria  reduïda  per  la 

construcció del nou equipament esportiu. 

b) Els no practicants per falta de temps (majoritàriament el sector agrícola i de serveis) 

s’adequarà unes activitats amb una durada temporal en els moments de menor feina 

(hivern) i un horari adequat. 

c) Els no practicants per no adequar‐se les activitats a les seves necessitats se’ls oferirà: 

1.‐ de 3 a 18 anys, activitats escolars  i extra escolars  i una nova possibilitat dins 

l’esport federat. 

2.‐  de  19  a  64  anys,  se’ls  hi  ofereix  activitats  de  gimnàstica  de manteniment, 

aeròbic i balls de saló. I la possibilitat de practicar el futbol sala, voleibol i bàsquet 

federats. 
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3.‐ als majors de 65 anys que diuen que les activitats no s’adeqüen a ells, se’ls hi 

oferirà  gimnàstica  de manteniment  i  possibilitat  de  fer  jocs  adequats  a  tercera 

edat. Tant mateix s’organitzaran activitats de petanca i bitlles. 
 

Entenem que una promoció que no vagi adreçada als diferents obstacles que  impedeixen 

realitzar activitat física a determinats sectors de la població no serà una promoció correcta i 

per tant no donarà els resultats desitjats. 

 

Un altre aspecte  significatiu,  segons el  consell Català de  l’esport, en el PIEC  (Pla director 

d’Instal∙lacions i equipaments esportius de Catalunya), és tenir en compte les activitats que 

més gent practica i amb aquest ordre són: 

1.‐ Caminar .......................................................  42,9% 

2.‐ Natació recreativa .....................................  28,5% 

3.‐ Gimnàstica de manteniment .....................  19,1% 

4.‐ Excursionisme ..........................................  17,4% 

5.‐ Billar ........................................................  17,0% 

6.‐ Anar en bici .............................................  16,3% 

7.‐ Bicicleta estàtica .......................................  13,6% 

8.‐ Córrer ......................................................  12,3% 

9.‐ Bicicleta de muntanya ...............................  10,6% 

10.‐ Futbol sala ..............................................  9,7% 

11.‐ Esquí alpí .................................................  9,3% 

12.‐ Musculació ..............................................  8,6% 

13.‐ Futbol .....................................................  7,6% 

14.‐ Aeròbic ...................................................  7,3% 

15.‐ Dards ......................................................  6,6% 

16.‐ Tenis taula ..............................................  6,3% 

17.‐ Bàsquet ..................................................  5,7% 

18.‐ Tennis .....................................................  5,7% 

 

Tot això ens ha de fer reflexionar, segons l’espai geogràfic on estarà situat el pavelló, quines 

són  les  possibilitats  esportives  més  adients,  tenint  en  compte,  les  activitats  que  ja  es 

realitzen,  les  tendències  actuals,  els  fluxos  i  potencials  dels  ciutadans  que  volen 

desenvolupar una pràctica física esportiva. 
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7.‐ DEFINICIÓ DEL PRODUCTE IMMOBILIARI 

7.1.‐ OBJECTIU DEL PRODUCTE 

La  construcció  d’aquest  centre  esportiu  té  com  a  objectiu  dotar  al  municipi  d’unes 

instal∙lacions esportives  i al mateix temps  lúdico‐socials. Es tracta d’un centre on es podrà 

practicar tot tipus d’esport, sense haver de desplaçar‐se per practicar varies activitats en un 

marge de temps reduït. Això facilita i a l’hora fomenta la pràctica de l’esport ja que per als 

practicants resulta molt més còmode.  

Aquest  complex  també  serà  un  lloc  lúdico‐social  on  poder  relacionar‐se  amb  els  altres 

practicants  i fer que  la estada allà sigui més amena. A més s’organitzaran festes un cop al 

més  per  tal  de  incentivar,  als  abonats  i  a  tots  aquells  que  no  ho  estiguin,  a  fer  us  del 

poliesportiu. Per  tal de donar‐se a conèixer  i cridar  l’atenció dels possibles clients,  farem 

una pàgina al facebook ja que actualment és una xarxa social molt utilitzada.  

També  s’ha  volgut  oferir  un  nou  servei  que  ajudarà  als  practicants  a  conèixer  la  seva 

evolució de la forma física i portar un control de la seva salut mitjançant un estudi mèdic el 

qual  es  realitzarà  trimestralment.  A  més  aquests  mateixos  metges  també  seran  els 

encarregats de subministrar les dietes a tots aquells que els hi siguin necessàries. 

Per  acabar  el  centre  també  serà  un  lloc  on  fer  contactes  empresarials  degut  a  que  es 

donarà la oportunitat a altres empreses de poder promocionar el seu producte mitjançant 

xerrades en el nostre centre. 

 

Tots aquests serveis estan enfocats a un públic objectiu molt variat, ja que el marge d’edats 

avarca des de els 3 als 75 anys aproximadament. El  centre estarà enfocat de  la  següent 

manera: Durant tot el dia podran gaudir de  les  instal∙lacions tots els abonats que desitgin 

realitzar  esport  lliure.  Durant  el  matí  i  a  primeres  hores  de  la  tarda  estarà  enfocat 

bàsicament per a tots aquells estudiants que hagin de fer educació física o alguna activitat 

extraescolar. Per la tarda, ja entrada la nit, s’enfocaria als practicants d’algun esport federat 

i als abonats que desitgin fer alguna activitat dirigida. 

 

Per concloure podem dir que el producte que es vol oferir és una innovació tant pel poble 

com per a la comarca, ja que actualment no existeixen cap instal∙lacions amb les mateixes 

característiques i que ofereixin tots aquests serveis esmentats anteriorment. 

Per  tant,  l’objectiu principal del  centre esportiu és dotar al municipi d’unes  instal∙lacions 

innovadores que fomentin la practica d’esport. 



Estudi de viabilitat d’un poliesportiu a l’Espluga de Francolí                51 

 
 

7.2.‐ DESCRIPCIÓ I DADES DEL PRODUCTE6 

Es tracta de la construcció d’un centre esportiu i social que consta dels següents elements: 

Per una banda es farà la construcció d’un pavelló. Aquest estarà format per planta baixa + 1 

i  compost per: pistes  i  grades, 2  sales  auxiliars, espais  administratius,  serveis,  vestuaris  i 

espais tècnics. 

A  la planta baixa hi trobem  la pista esportiva, els vestidors, serveis, sales administratives  i 

els espais tècnics. Mentre que la planta de dalt està dividida en dues sales auxiliars per fer 

activitats dirigides  i grades per tal de poder observar els partits que s’estan realitzant a  la 

pista de baix. 

Sobre aquest cos es disposa una coberta transitable que serveix  igualment com espai que 

dóna  prioritat  al  pas  de  llum  natural  per  al  passadís  interior  (zona  vestidors  i  espais 

complementaris), complementant‐los amb els  lucernaris que possibiliten  la entrada de sol 

fins a aquesta zona. 

Es planteja paraments superiors opacs de formigó prefabricats al costat est‐oest i pel costat 

nord‐sud  amb  obertures  continues  translúcides/transparents  que  permeten  una  entrada 

controlada de llum natural i donant lloc a una òptima ventilació creuada. 

La  intensitat  lumínica  de  la  pista  anirà  reforçada  amb  obertures  circulars  en  la  coberta 

(claraboies  bivalves  amb  reixeta  difusora),  les  quals  permeten  distribuir  la  llum 

uniformement, així com permetent la renovació d’aire constant del recinte en les diferents 

èpoques de  l’any. Aquest sistema  igualment garanteix que no ocorrin condensacions en el 

seu interior. 

La  façana  sud,  que  correspon  als  vestuaris,  esta  basada  en  grans  llums  i  mòduls 

tridimensionals portants, permet alliberar la planta i flexibilitzar‐ne l’ús, situant els serveis, 

zones humides i elements d’ús més permanent, a l’interior dels mòduls prefabricats. El cos 

major de l’estructura, està conformat per pilars i jàsseres prefabricats de formigó. 

 

Es preveu  la  col∙locació amb arbres de  fulla  caduca, per a donar  lloc a  la generació d¡un 

microclima i afavorir a l’ambient del sector. 

Cal destacar que, a part de tot aquest aprofitament energètic que obtenim a través de  la 

llum  natural,  també  es  duran  a  terme  altres  sistemes  per  tal  de  disminuir  l’impacte 

                                                            
6 La memòria de qualitats la trobarem a l’annex 1 
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ambiental,  com  per  exemple:  utilitzar materials  ecològics,  col∙locar  cisternes  amb  doble 

descàrrega, d’entre d’altres. Podrem veure més detalladament tots els sistemes emprats a 

l’annex 1. 

 

A més del pavelló, dins d’aquest recinte esportiu, podem gaudir d’una piscina descoberta 

on es podran fer cursos de natació a l’estiu, pistes de tennis i una pista d’atletisme. 

Per facilitar l’arribada al poliesportiu, s’ha habilitat un aparcament descobert per tal de que 

els usuaris del poliesportiu puguin estacionar el cotxe sense problemes. 

S’accedeix al poliesportiu per el carrer cometa i l’accés principal per als vianants es situa per 

al costat oest de  l’edifici, aquesta decisió ve donada per  l’accessibilitat al  solar des de el 

nucli de la ciutat. 

 

 

7.3.‐ DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS OFERTS 

En  el  poliesportiu  a  dalt  descrit,  es  poden  practicar  diverses  activitats  relaciones  amb 

l’esport. Aquestes activitats són: 

• Gim. manteniment   es faran classes setmanals per qui vulguin practicar l’activitat. 

• Gim. per la 3ª edat   es faran classes setmanals per qui vulguin practicar l’activitat. 

• Aeròbic   es faran classes setmanals per qui vulguin practicar l’activitat. 

• Ioga   es faran classes setmanals per a tots aquells que vulguin practicar l’activitat. 

• Balls de saló   es faran classes setmanals per qui vulguin practicar l’activitat. 

• Esports federats  i senior   en el poliesportiu es faran tant els entrenaments com 

els partits de cada un dels següents esports: 

• Futbol sala  

• Futbol camp  

• Hoquei  

• Patinatge  

• Atletisme 

• Bàsquet 

• Tenis  

 
 

• Natació   és podrà gaudir de cursos de natació a l’estiu. 
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A  part  de  totes  aquestes  classes  dirigides,  com  ja  s’ha  comentat  a  dalt,  el  poliesportiu 

disposa de diferents pistes. Per tant podrem realitzar per lliure els següents esports : 

• Futbol sala  

• Futbol camp  

• Hoquei  

• Handbol 

• Atletisme 

• Bàsquet 

• Voleibol 

• Tenis  

• Tenis taula 

 

També  disposa  de màquines  de  fitnes  per  tal  de  fer  entrenament  personal.  A més,  el 

poliesportiu, disposarà d’un monitor de la sala de fitnes que podrà guiar als usuaris a l’hora 

de realitzar l’exercici. 

Per últim, direm que  la  instal∙lacions tenen una zona més d’esbarjo on es poden practicar 

jocs com poden ser el futbolí, el billar i els dards. 

 

A més de totes aquestes activitats, gran part del temps, el poliesportiu estarà ocupat per els 

estudiants del Col∙legi Martí Poch, el col∙legi Mare de Déu del Carme  i el  IES  Joan Amigó. 

Tots els alumnes practicaran les activitats físiques dels centres educatius al poliesportiu, així 

podran gaudir d’unes millors instal∙lacions, de tota classe de materials,... 

A més en el poliesportiu també es faran totes les activitats extraescolars que ofereixen les 

escoles. 

 

A banda de  totes  les  instal∙lacions  relacionades amb  l’esport, el poliesportiu de  l’Espluga 

serà un  lloc on  relacionar‐s’hi. A més en dates  senyalades  s’habilitarà  la pista per poder 

celebrar  tots els actes extraordinaris com poden ser sopars de Nadal,  festes populars del 

poble, la castanyada, Carnaval, Cap d’any,... 

També hi  trobarem un bar, en el qual es serviran esmorzars, dinars  i sopars.   A més està 

previst  de  dotar  al  bar  del  poliesportiu  d’una  terrassa  on  poder  fer  els  àpats  a  l’estiu  i 

passar l’estona amb els amics en un bon ambient saludable. 

 

7.4.‐ PLÀNOLS I SUPERFICIE DEL PRODUCTE7 

Tant els plànols com superfície del producte els trobarem en el annex 3 del projecte. 

 

                                                            
7 Els plànols del poliesportiu es torben a l’annex 3. 
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8.‐ ESTUDI DE GESTIÓ DEL PRODUCTE IMMOBILIARI 

8.1.‐ INTRODUCCIÓ 

El projecte de gestió és l’eina de planificació que ha d’establir les bases de la futura gestió 

de  l’equipament,    definint  la  funcionalitat  dels  diferents  espais  i  la  seva  relació.  I  no  es 

podrà  afrontar  la  construcció  o  el  remodelatge  d’un  equipament  sense  tenir  un  estudi 

complert d’allò que es vol  fer, de com s’ha d’utilitzar  i del cost del seu  funcionament. Un 

cop  construït  l’equipament,  es  concreta  el  pla  de  gestió  i  d’inici  a  la  seva  posada  en 

funcionament. 

 

8.2.‐ GESTIÓ FUNCIONAL 

La  gestió  funcional  estableix  l’organització  dels  recursos  humans  i materials  necessaris, 

dissenyant la imatge i promoció de la instal∙lació. 

 

8.2.1.‐ ORGANITZACIÓ ‐ SERVEIS POLIESPORTIU 

Dintre de la gestió del pavelló poliesportiu diferenciarem: 

a) Gestió de manteniment   diferenciarem dos tipus: 

‐ Classe A   un conserge especialista en neteja. 

‐ Classe  B    un  conserge  especialista  en  reparacions  englobades  dins  del 

manteniment ordinari. 

 

b) Gestió d’activitats 

Els programes esportius proposats, han d’estar dirigits a la totalitat de la població, 

fent més  incidència  en  els més  necessitats.  Es  té  tendència  a  fer  referència,  de 

forma  genèrica,  als  joves  i  a  la  tercera  edat.  Certament  els  sectors  amb menys 

possibilitats  de  practicar  esports  per  sí  mateixos  són,  principalment  els  nens, 

incapaços de desplaçar‐se sols als diferents  llocs de pràctica  i  li segueix  la  tercera 

edat que ens obliga a dedicar‐los‐hi una atenció un tant especial. 

Els criteris que definiran si l’activitat estarà gestionada de forma directa o indirecta 

seran els següents: 

‐ A qui va dirigida (grups d’edat) 

‐ Necessitats de Recursos Humans 

‐ La existència o no d’institucions que puguin fer‐se càrrec d’aquella activitat. 
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Fent així un anàlisi de  la  situació actual de  l’oferta pública  i privada del Municipi 

s’aconsella que les activitats siguin: 

 

1) DIRECTES: 

‐ Gimnastica de Manteniment 

‐ Gimnàstica tercera edat 

‐ Balls de saló 

‐ Ioga 

‐ Actes Esportius Extraordinaris 

 

2) INDIRECTES 

Activitats escolars 

 Centres d'ensenyament:   

    Col∙legi Martí Poch    

    Col∙legi Mare de Déu del Carme 

    IES Joan Amigó    
Activitats extraescolars   AMPA CEIPs I APA IES    

Esports federats   Club esportiu    
 

8.2.2.‐ RECURSOS 

En aquest apartat caldrà definir  totes  les  tasques que  implica  la gestió de  l’equipament  i 

assignar  el  personal  necessari  per  realitzar  cada  tasca. A més  dels  recursos  humans,  cal 

també  fer  un  inventari  de  tots  els  recursos  materials  necessaris  per  el  funcionament 

correcte de la instal∙lació. 

 

I) RECURSOS MATERIALS 

Aquest  tipus de  recursos seran necessaris per al correcte  funcionament de  l’equipament, 

tenint  en  compte  el  seu  ús  esportiu,  l’extra  esportiu,  les  tasques  de manteniment  i  les 

necessitats de la gestió o administració de l’equipament. 

Dintre dels recursos materials cal destacar el material esportiu  i el mobiliari necessari per 

l’equipament.  

Material esportiu a comptar: 

‐ 6 porteries de hoquei 

‐ 2 cistelles de Bàsquet penjades de forma estructural 

‐ 4 cistelles de Bàsquet abatibles lateralment a la paret 

‐ 2 cistelles de minibàsquet  

‐ 2 jocs de postes de voleibol amb la xarxa reglamentaria i fixacions 
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‐ 2 porteries d’handbol amb xarxa 

‐ Xarxes de protecció (dimensions aproximades 22 x 8,5m) 

‐ 6 espatlleres de dues places (dimensions aproximades 2,7 x 2m) 

‐ Marcador electrònic 

‐ 1 joc de pals de bàdminton amb la xarxa 

‐ 2 taules de ping‐pong amb la xarxa. 

‐ 1 muntador‐transportador de cistelles de mini bàsquet 
 

Material esportiu fungible desitjable: 

‐ 20 pilotes (rugosa de PVC de 20mm) 

‐ 10 pilotes (escuma de 210mm) 

‐ 10 indiaques 

‐ 10 disc voladors escuma soft. 

‐ 2 jocs de bitlles escuma 

‐ 10 jocs de raquetes pompom/volant. 

‐ 20 raquetes de bàdminton/volant. 

‐ 8 raquetes de ping‐pong 

‐ 5 pilotes de futbol sala 

‐ 5 pilotes de voleibol 

‐ 5 pilotes de bàsquet 

‐ 5 pilotes de mini bàsquet 

‐ 5 pilotes de handbol junior 

‐ 5 pilotes de handbol femení 

‐ 1 màrfega (300x200x30 cm) 

‐ 15 tapissos gimnàstica 

‐ 10 màrfegues (1,80x0,60x0,05 cm) 
 

Material i Mobiliari mòbil a comptar en el projecte arquitectònic: 

‐ 1 cortina separadora manual de plegat lateral de 27x8 m 

‐ 4 (2 per mòdul) taules de contraplacat (120x70 cm) 

‐ 4 cadires 
 

Material de manteniment a comptar en el projecte arquitectònic: 

‐ 1 envestida desmuntable de 4 cossos. 
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‐ 1 màquina de neteja de paviment. 

‐ 1 màquina de neteja a pressió per vestidors. 

 

II) RECURSOS HUMANS 

És  important tenir present que  l’èxit  i  fracàs d’una bona gestió esportiva prové, en un alt 

percentatge de  la capacitat  i capacitació del personal que el realitza. Tant de  les persones 

que tindran una relació directa de servei amb  l’usuari, com de  les persones que regeixen  i 

marquen les directrius i els programes generals. 

Així, del personal  tondrem en  compte, els horaris, els  torns  i  les vacances que preveu  la 

legislació vigent. 

 

Necessitats de personal: 

a) Personal de manteniment: 

De personal de manteniment haurem de tenir de dos classes: 

• Encarregat de manteniment 

• Encarregat de neteja 

El perfil bàsic del personal de manteniment ha de ser una persona amb capacitat de 

solucionar petits problemes (de diversa  índole)  i una certa ma dreta amb el tracte 

amb les persones al igual que l’altra persona, que a més a més a de ser ordenada i 

assenyada amb la neteja. 

 

b) Personal de les diferents activitats: 

Número de monitors necessaris: 

• 1 monitor per: 

o Gimnàstica de manteniment   5h/setmana 

o Gimnàstica per la 3ª edat   2h/setmana 

o Aeròbic   3h/setmana 

• 1 monitor per 

o Ioga  2 hores/setmana 

o balls de saló   3 hores/setmana 

• 1 monitor de natació   2h/dia 

• 1monitor de la sala de fitness   8h/dia 
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8.3.‐ GESTIÓ D’ACTIVITATS 

La gestió d’activitats defineix les activitats esportives i actes extraordinaris que s’hi podran 

realitzar,  amb  la  seva  corresponent  programació  i  als  usuaris  als  quals  van  destinades  i 

també els possibles impactes ambientals que poden comportar les mateixes. 

 

8.3.1.‐ ACTIVITATS ESPORTIVES 

Dintre  d’aquest  apartat  trobem  tant  la  gestió  d’activitat  esportives  com  la  de  actes 

extraordinaris. Per tant haurem de tenir cura de  la seva programació  i previsió segons els 

diferents camps i el nombre d’usuaris per hora i per dia. 

Hem de  tenir  en  compte  tots  els  col∙lectius que podran utilitzar  aquest  equipament per 

ordre d’importància: 

‐ Activitat escolars dintre del currículum d’educació física. 

‐ Esport de competició federat 

‐ Activitats  de  lleure  per  tal  de  millor  la  qualitat  de  vida  dels  ciutadans, 

organitzades i estructurades en el temps. 

‐ Esports o activitats esporàdiques dels ciutadans dels municipis. 

‐ Esports o activitats esporàdiques. 

 

A) ESCOLARS  

Al municipi de l’Espluga de Francolí hi ha tres centres: 

‐ Col∙legi Martí Poch (públic) 

‐ Col∙legi Mare de Déu del Carme (concertat) 

‐ IES Joan Amigó 

 

Influència dels centres d’ensenyament: 

• Al CEIP Martí Poch   la majoria d’alumnes del col∙legi provenen del propi municipi 

i la resta són dels diferents pobles pròxims a l’Espluga. 

• Al CEIP Mare de Déu del Carme    la majoria d’alumnes del col∙legi provenen del 

propi municipi i la resta són dels diferents pobles pròxims a l’Espluga. 

• Al IES Joan Amigó   la majoria d’alumnes del col∙legi provenen del propi municipi i 

la resta són dels diferents pobles pròxims a l’Espluga. Farem esmenta a que els que 

cursen  batxillerat,  es  desplacen  a  Montblanc,  però  es  un  col∙lectiu  a  tenir  en 

compte també, a l’hora de programar les activitats esportives a l’Espluga. 
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Horaris d’educació física: 

Una de les prioritats bàsiques a l’hora de distribuir l’horari d’utilització del pavelló, es la de 

ubicar el major nombre d’hores d’educació en l’horari lectiu. 

Per  fer  el  disseny  de  l’horari  d’ús  hem  de  tenir  en  compte  un  factor  que  condiciona  la 

repartició  de  l’horari.  La  situació  del  pavelló  poliesportiu  estarà  allunyada  dels  centres 

d’ensenyament. Per que tant l’IES com els dos CEIPS puguin utilitzar el Pavelló poliesportiu 

en les temporades de més fred, es posarà un servei de transport que durà als alumnes des 

de el seu centre fins al Pavelló. 

L’horari d’educació física pels dos CEIPS, per tal d’evitar els desplaçaments dintre de l’horari 

lectiu, creiem que els més adient serà ubicar‐los a primera hora de la tarda i ubicar un curs 

de cada centre en cada mòdul de la pista, per així aprofitar el transport. 

La  resta  d’horaris  són més  fàcils  d’ubicar,  tenint  en  compte  que  hi  ha  dos  professors 

d’educació física, per tant hi ha la possibilitat de desdoblament. 

 

  DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES DIJOUS  DIVENDRES  ESPAI 

9:00‐10:00    3r ESO A    4rt ESO A  1r ESO B  PAV. 1 i 2 

10:00‐11:00    3r ESO A    4rt ESO A  1r ESO B  PAV. 1 i 2 

11:00‐11:30  ESBARJO  ESBARJO  ESBARJO  ESBARJO  ESBARJO   

11:30‐12:30  4rt ESO B  1r ESO A  2n ESO B  3r ESO B  2n ESO A  PAV. 1 i 2 

12:30‐13:30  4rt ESO B  1r ESO A  2n ESO B  3r ESO B  2n ESO A  PAV. 1 i 2 

             

15:00‐17:00 
PRIMARIA 

2 CEIPs 

PRIMARIA 

2 CEIPs 

PRIMARIA 

2 CEIPs 

PRIMARIA 

2 CEIPs 

PRIMARIA 

2 CEIPs 
PAV. 1 i 2 

17:00‐17:30  NETEJA  NETEJA  NETEJA  NETEJA  NETEJA   

17:30‐18:30 
EXTRA‐

ESCOLAR 

EXTRA‐

ESCOLAR 

EXTRA‐

ESCOLAR 

EXTRA‐

ESCOLAR 

EXTRA‐

ESCOLAR 
PAV. 1 i 2 
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B) ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Les activitats extraescolars són totes aquelles que tenen una relació directa amb els sistema 

educatiu i que es desenvolupen coordinant‐les amb els centre docents. 

Podem diferenciar dos tipus d’activitats extraescolars: 

• Als CEIP: 

‐ Iniciació esportiva 

‐ Futbol sala 

‐ Bàsquet 

‐ Ritme 

‐ Hoquei  

‐ Patinatge artístic 

‐ Atletisme 

• A l’IES 

‐ Patinatge artístic 

‐ Hoquei 

‐ Futbol sala 

‐ Bàsquet 

‐ Atletisme 

 

 

C) ESPORT FEDERAT 

És aquell tipus d’esport on les activitats que es realitzen estan organitzades dintre d’un club 

esportiu, el qual estarà afiliat a  la federació territorial corresponent per a  la pràctica de  la 

competició federada. 

En l’actualitat trobem un club d’Atletisme, un de hoquei i un de futbol. Sabent de l’interès 

per part de la població escolar, de voler realitzar bàsquet, hem previst una franja horària en 

la que farem bàsquet de promoció. 

Les franges horàries les podem dividir en: 

• Esport de base   18:30 – 20:30 

• Sèniors   20:30 ‐ 22:30 

 

  DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES  ESPAI  ESPAI

18:30‐

19:30 

Hoquei / 

Bàsquet 

Patinatge 

artístic 

Hoquei / 

Bàsquet 

Patinatge 

artístic 

Hoquei / 

Bàsquet 

Pav. 1 

i 2 
 

19:30‐

20:30 

Hoquei / 

Bàsquet 

Patinatge 

artístic 

Hoquei / 

Bàsquet 

Patinatge 

artístic 
Hoquei 

Pav. 1 

i 2 
Sala 

20:30‐

21:30 
Hoquei 

Patinatge 

artístic 
Hoquei 

Patinatge 

artístic 
Hoquei 

Pav. 1 

i 2 
Sala 
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21:30‐

22:30 

Hoquei / 

Futbol sala 

Patinatge 

artístic 

Hoquei / 

Futbol sala 

Patinatge 

artístic 

Hoquei / 

Futbol sala 
   

22:30‐

23:30 

Hoquei / 

Futbol sala 

Patinatge 

artístic 

Hoquei / 

Futbol sala 

Patinatge 

artístic 

Hoquei / 

Futbol sala 
   

 

 

D) COMPETICIONS ESPORTIVES 

En aquest apartat  fem referència al  temps destinat a  les competicions que d’una manera 

interna o federada es duran a terme els dissabtes i els diumenges al pavelló. 

Hem de  tenir en compte que  les modificacions d’algun horari de competició per  incloure 

algun  acte  extraordinari  implica  la  sol∙licitud  davant  les  federacions  esportives 

corresponents amb un temps prudencial per evitar costos innecessaris. 

 

DIES /HORARI  DISSABTE  DIUMENGE  ESPAI 

9:00 – 10:30  Competicions escolars  Competicions federats  PAV. 1 i 2 

10:30 – 12:00  Competicions escolars  Competicions federats  PAV. 1 i 2 

12:00 – 13:30  Competicions escolars  Competicions federats  PAV. 1 i 2 

18:00 – 19:00  Competicions sèniors  Competicions sèniors  PAV. 1 i 2 

19:00 – 20:00  Competicions sèniors  Competicions sèniors  PAV. 1 i 2 

20:00 – 21:00  Competicions sèniors  Competicions sèniors  PAV. 1 i 2 

 

 

 

E) ACTIVITATS DE LLEURE 

Els ajuntaments  tenen  com el  seu objectiu principal vincular als  joves  i  la gent dels  seus 

pobles  a  realitzar  activitat  física  i  esportiva,  ja  sigui  de  competició  o  de  lleure, 

independentment de l’edat, condició física o àmbit social. 

Un altre aspecte essencial és fer arribar l’activitat física i esportiva a l’abast de tothom. 
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DIES / 

HORARI 
DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES  ESPAI 

9:00‐

10:00 

Manteni‐

ment 
 

Manteni‐

ment 
   

Sala / 

Pav. 1 i 2 

             

19:30‐

20:30 
 

Manteni‐

ment 
 

Manteni‐

ment 

Manteni‐

ment 

Sala / 

Pav. 1 i 2 

20:30‐

21:30 
Ioga  Aeròbic  Ioga  Aeròbic  Aeròbic 

Sala / 

Pav. 1 i 2 

21:30‐

22:30 

Equips de 

futbol sala 

Equips de 

bàsquet 

Equips de 

futbol sala 

Equips de 

bàsquet 

Equips de 

futbol sala 
Pav. 1 i 2 

22:30‐

23:30 

Equips de 

futbol sala 

Equips de 

bàsquet 

Equips de 

futbol sala 

Equips de 

bàsquet 

Equips de 

futbol sala 
Pav. 1 i 2 

 

 

F) HORARI D’UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ 

Per visualitzar millor aquesta data, he realitzat una gràfica per tal de fer‐ho més clar i donar 

evidencia de la quantitat d’hores que el pavelló s’està utilitzant, per tant s’està aprofitant. 

La instal∙lació tindrà una carrega important d’hores setmanals. Aquesta estarà oberta de les 

9:00 dilluns, dimecres  i divendres  fins  les 24:00  i des de  les 10:00  fins  les 24:00 dimarts  i 

dijous. Tot tenint en compte que el pavelló tanca al mig dia de 13:30 a 15:00h. 

Els  caps de  setmana els horaris  seran una mica més  flexibles  segons  les necessitats dels 

equips. 

Els horaris de neteja específics seran de 17:00 a 17:30 tots els dies i dimarts i dijous de 9:00 

a 10:00 i diumenges de 20:00 a 21:00h. 

Així doncs podem veure que  la major part de  les hores correspon al horari escolar (16), al 

que podríem sumar‐li les activitats extraescolars (11). L’esport de competició és el següent 

(8),  juntament amb  les competicions esportives  (15) sent  força significatiu. Posteriorment 

amb ordre de significació en quantitat d’hores tenim  les de  lleure (9). Finalment el temps 

dedicat específicament a manteniment del pavelló (5,5) i les hores no utilitzades, que de fet 
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són  (4), però en  cas de voler aprofitar al màxim  les hores de dies no  lectius  seria viable 

utilitzar‐ne 6,5 més, com per exemple grups de preparació per oposicions. 

Un estudi  interessant serà comprar  les hores d’ús  i els  ingressos de  les diferents activitats 

en el còmput global del pressupostari del pavelló. 

Horari d’ús del pavelló per setmana: 

 

Horari escolar

Horari extraescolar

Esports competició

Competicions 
esportives
Activitats de lleure

Manteniment pavelló

 

 

G) ESPAIS D’ÚS DEL PAVELLÓ 

La  gràfica  presenta  el  percentatge  d’espais  d’ús  setmanals  de  les  dierents  activitats  en 

relació a la resta. 

Es pretén observar la correlació d’hores i d’espais de les diferents activitats exceptuant les 

de lleure, ja que la majoria es realitzen dins de la sala polivalent o gimnàs. 

En aquesta gràfica, a diferencia de l’altra, es defineix molt millor el 4% de no utilització del 

pavelló, i es veu, a la gràfica complementaria, la relació entre la sala gimnàs i el pavelló dels 

espais  de  no  ús,  la  poca  utilització  de  la  sala  polivalent  ens  dona  una  porta  oberta  al 

increment  d’activitats  en  aquesta  sala  (com  per  exemple:  activitats  de musculació  amb 

diferents  aparells,...)  Això  si,  hem  de  tenir  sempre  present,  a  l’hora  de  fer  grups,  les 

dimensions reduïdes de la sala. 
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Espai d’ús del pavelló per setmana: 

 

Horari escolar

Horari extraescolar

Esports competició

Competicions 
esportives
Activitats de lleure

Manteniment pavelló

 

 

8.3.2.‐ ACTES EXTRAORDINARIS 

En  aquest  apartat  s’inclouen  tots  aquells  actes  esportius  que  es  realitzin  de  forma 

extraordinària, però que tinguin o puguin tenir una continuïtat en el temps. Tant mateix es 

poden donar activitats o actes puntuals com concerts, campionats, festes, congressos,...    i 

que  estiguin  dins  d’un  programa  d’actes  socials  i  culturals  i  que  tinguin  una  continuïtat 

durant l’any. 

 

A) ACTES ESPORTIUS 

Sempre que organitzem un acte esportiu, haurem de tenir en compte el calendari de festes 

del municipi i valorar el calendari dels municipis del voltant i les activitats que es realitzaran 

en les dates proposades. 
 

Alguns dels actes més significatius pel que fa al tema esportiu seran: una bicicletada (abril), 

la cursa atlètica  (juliol), una caminada popular  (11 de setembre), un campionat d’escacs  i 

una tirada de bitlles. També trobem activitats d’estiu com un casal d’estiu per a nens de 6 a 

12 anys, estades esportives per a nens de 8 a 16 anys, un campionat de futbol sala, cursets 

de natació per a petits i gent adulta i també aiguagim. Alguns d’actes actes, tot i que no es 

realitzen dins del pavelló, podran utilitzar algunes instal∙lacions d’aquest com els vestidors i 

la sala polivalent, és a dir, estaran vinculats al pavelló. 
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A més a més, s’haurà de preveure    l’acte de  inauguració del pavelló poliesportiu  i tots els 

actes destinats a la promoció d’activitats esportives. 

 
 

Festa Major 

Dintre de la festa major hi ha tot un seguit d’actes repartits en els 4 dies de durada que té 

aquesta. 

• Final campionat de futbol sala 

• Bicicletada 

• Cursa atlètica 

• Tir a plat 

• Triangular Futbol 11 sènior. 

 

Torneig de futbol sala 

• La lliga (durant tot l’any) 

• Semifinals i finals (festa major) 

 

Estades esportives 

S’oferirà unes estades esportives  i de  lleure, en  les que  se desenvoluparan  tot una  sèrie 

d’activitats diverses. Algunes d’aquestes activitats es faran al poliesportiu, altres a les pistes 

exteriors, altres aprofitant l’entorn natural i finalment a la piscina. 

Els torns estan pensats per realitzar‐se les dos quinzenes de juliol. I l’horari d’utilització del 

pavelló serà de 9:30 a 18:30h. 

La previsió per torn és de 30 alumnes, amb un preu per torn i alumne de 200 euros. 

L’objectiu d’aquestes estades esportives serà que els nois  i noies s’iniciïn o perfeccionin  la 

practica esportiva de l’esport escollit, a més a més educar‐los amb la convivència i els valors 

d’una educació integral, tot això complementat amb un programa lúdic i de lleure. 

• Jocs tradicionals 

• BTT 

• Sortides culturals 

• Jornades temàtiques 

• Iniciació als esports d’equip 

• Iniciació als esports d’aventura  
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Acte d’inauguració 

Serà un acte significatiu en quant a participació de les diferents categories i equips vinculats 

al pavelló, amb presentacions i partits de tots els components. 

 
 

B) ACTES NO ESPORTIUS 

Aquest  conjunt  d¡’actes,  tot  i  no  ser  esportius,  estaran  vinculats  al  pavelló,  ja  que 

necessiten  de  les  instal∙lacions  d’aquest  per  tal  de  desenvolupar‐se,  ja  sigui  per  fer 

inscripcions, per utilitzar els serveis,... 

 

Festa major 

• Trobades de diferents temàtiques 

• Cercaviles 

Nadal 

• Curs sant Silvestre 

• Parc de Nadal 

 

 

8.3.3.‐ PROGRAMACIÓ 

És necessari per tal de tenir un bon funcionament del pavelló que la programació es realitzi 

amb temps suficient per tal de poder enviar  la  informació a  l’usuari en el moment oportú 

(ni molt  abans,  s’oblida,  ni massa  tard,  no  es  pot  fer  previsió  per  assistir‐hi)  i  tenir  en 

compte  el  temps  necessari  per  fer  el muntatge  de  la  infraestructura  de  tots  els  actes 

extraordinaris. Tot això evitarà conflictes per coincidències i preses d’última hora. 

 

A) PROGRAMACIÓ ACTIVITAS ESPORTIVES 

Aquest  apartat  fa  referència  a  totes  aquelles  activitats  pròpiament  esportives  que  es 

desenvolupen durant tot l’any de forma regular. 
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Programació diària: 
 

  DILLUNS  DIMARTS  DIMECR.  DIJOUS  DIV.  ESPAI 

9:00‐10:00 
MANTENI

‐MENT 
3r ESO A 

MANTENI

‐MENT 
4r ESO A  1r ESO B  PAV. 1 I 2  SALA 

10:00‐11:00    3r ESO A    4r ESO A  1r ESO B  PAV. 1 I 2  SALA 

11:00‐11:30  ESBARJO  ESBARJO  ESBARJO  ESBARJO  ESBARJO     

11:30‐12:30  4r ESO B  1r ESO A  2n ESO B  3r ESO B  2n ESO A    SALA 

12:30‐13:30  4r ESO B  1r ESO A  2n ESO B  3r ESO B  2n ESO A  PAV. 1 I 2  SALA 

13:30‐14:30               

15:00‐17:00 
PRIMARIA 

2 CEIPS 

PRIMARIA 

2 CEIPS 

PRIMARIA 

2 CEIPS 

PRIMARIA 

2 CEIPS 

PRIMARIA 

2 CEIPS 
PAV. 1 I 2  SALA 

17:00‐17:30  NETEJA  NETEJA  NETEJA  NETEJA  NETEJA     

17:30‐18:30 
EXTRA 

ESCOLAR 

EXTRA 

ESCOLAR 

EXTRA 

ESCOLAR 

EXTRA 

ESCOLAR 

EXTRA 

ESCOLAR 
PAV. 1 I 2   

18:30‐19:30 
HOQUEI / 

BASQUET 

PATINATGE 

ARTÍSTIC 

HOQUEI / 

BASQUET 

PATINATGE 

ARTÍSTIC 
HOQUEI  PAV. 1 I 2   

19:30‐20:30 
HOQUEI / 

BASQUET 

PATINATGE 

ARTÍSTIC / 

MANTENI‐

MENT 

HOQUEI / 

BASQUET 

PATINATGE 

ARTÍSTIC / 

MANTENI‐

MENT 

HOQUEI / 

MANTENI

‐MENT  

PAV. 1 I 2  SALA 

20:30‐21:30 
IOGA / 

HOQUEI 

PATINATGE 

ARTÍSTIC / 

AERÒBIC 

IOGA / 

HOQUEI 

PATINATGE 

ARTÍSTIC / 

AERÒBIC 

HOQUEI / 

AERÒBIC 
PAV. 1 I 2  SALA 

21:30‐22:30 

HOQUEI / 

FUTBOL 

SALA 

PATINATGE 

ARTÍSTIC/ 

BALL SALÓ 

HOQUEI / 

FUTBOL 

SALA 

PATINATGE 

ARTÍSTIC/ 

BALL SALÓ 

HOQUEI / 

FUTBOL 

SALA 

PAV. 1 I 2   

22:30‐23:30 

HOQUEI / 

FUTBOL 

SALA 

PATINATGE 

ARTÍSTIC 

HOQUEI / 

FUTBOL 

SALA 

PATINATGE 

ARTÍSTIC 

HOQUEI / 

FUTBOL 

SALA 

PAV. 1 I 2   
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Programació cap de setmana: 

 

DIES /HORARI  DISSABTE  DIUMENGE  ESPAI 

9:00 – 10:30  Competicions escolars  Competicions federats  PAV. 1 i 2 

10:30 – 12:00  Competicions escolars  Competicions federats  PAV. 1 i 2 

12:00 – 13:30  Competicions escolars  Competicions federats  PAV. 1 i 2 

18:00 – 19:00  Competicions sèniors  Competicions sèniors  PAV. 1 i 2 

19:00 – 20:00  Competicions sèniors  Competicions sèniors  PAV. 1 i 2 

20:00 – 21:00  Competicions sèniors  Competicions sèniors  PAV. 1 i 2 

 

B) PROGRAMACIÓ D’ACTES 

Aquest conjunt d’actes esportius que es realitzin extraordinàriament, però amb una certa 

continuïtat en el temps, també han de tenir estipulat el seu horari. 

 

Festa Major: 

DIES / HORARI  DIJOUS  DIVENDRES  DISSABTE  DIUMENGE 

10:00 – 11:00     

TROBADES 

TEMÀTIQUES 

 

11:00 – 12:00   

BICICLETADA 

TIR AL PLAT 

12:00 – 13:00 

JOCS AQUÀTICS 

A LES PISCINES 

BALLADA 

SARDANES 

13:00 – 14:00     

18:00 – 19:00   
PARTIDA DE 

FUTBOL 

TRIANGULAR 

19:00 – 20:00  FINAL 

CAMPIONAT 

FUTBOL SALA 

 
CURSA 

ATLÈTICA 20:00 – 21:00 
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 Torneig de futbol sala: 

Es realitza durant els mesos de juliol i agost a partir de les 21:30. Durant la Festa Major es fa 

la final. 

 

Estades esportives: 

L’horari de les dos quinzenes serà el següent: 

  PAVELLÓ  EXTERIOR 

09:30 – 10:30  FUTBOL SALA  SORTIDES DE BTT 

10:30 – 11:30  BÀSQUET  SORTIDES TREKKING 

11:30 – 12:00  ESMORZAR  ESMORZAR 

12:00 – 12:15  PREPARACIÓ PER A LA PISCINA  PREPARACIÓ PER A LA PISCINA 

12:15 – 13:15    NATACIÓ 

13:15 – 13:30  PREPARACIÓ PER DINAR  PREPARACIÓ PER DINAR 

13:30 – 14:30  DINAR  DINAR 

14:30 – 16:00  LLIURE  LLIURE 

16:00 – 17:30  ACTIVITATS DE TARDE  SORTIDES CULTURALS 

17:30 – 18:00  COMPETICIONS ESPORTIVES  COMPETICIONS ESPORTIVES 

 

Acte inaugural: 

La programació d’aquest acte vindrà en funció de la data d’acabament del pavelló. 
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8.3.4.‐ PREVISIÓ D’USUARIS DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES 

Per tal de poder preveure el nombre d’usuaris que participen en cada una de les activitats, 

com ja s’ha dit abans, s’ha fet un estudi basat en unes enquestes. Aquestes s’han passat a 

les diferents edats de la població. 

Agafant els resultats de les enquestes, fent un estudi dels alumnes matriculats a les escoles 

i  a  l’institut,  tant  a  les  classes  normals  com  a  les  activitats  extraescolars;  i  agafant 

informació  de  tots  els  esports  federats  que  es  practiquen  al  municipi  i  dels  seus 

participants, podem extreure una taula de la previsió d’usuaris de les activitats esportives: 

 

  USUARIS  H/SETMANA TOTAL SET. SET./ANY  TOTAL ANY

ESCOLAR  501  2  1002  37  37074 

EXTRAESCOLAR  206  2  412  33  13596 

FEDERATS BÀSQUET  10  2  20  40  800 

FEDERATS HOQUEI  55  2  110  40  4400 

FEDERATS FUTBOL  10  2  20  40  800 

FEDERATS PATINATGE  45  2  90  40  3600 

FUTBOL SALA LLEURE  24  2  48  40  1920 

BÀSQUET LLEURE  12  2  24  40  960 

MANTENIMENT MATÍ  15  2  30  40  1200 

MANTENIMENT TARDA  25  3  75  40  3000 

IOGA  30  2  60  40  2400 

AERÒBIC  40  3  120  40  4800 

BALLS DE SALÓ  40  2  80  40  3200 

COMPETICIÓ BÀSQUET  48  1,5  72  22  1584 
COMPETICIÓ FUTBOL 
SALA 

24  3  72  22  1584 

COMPETICIÓ FEDERATS 
ALTRES ESPORTS 

24  9  216  20  4320 

COMPETICIÓ SENIOR  24  6  144  20  2880 

      2559    88118 
 

 

A) ESCOLARS (I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS) 

Com he esmentat abans aquest sector de la població és el que més ocuparà l’equipament. 

Les activitats a  realitzar es  faran en una  franja d’horari  lectiu  i en una d’extraescolar. Per 

tant  hi  haurà  un  nombre  d’usuaris  en  funció  de  si  pertany  a  l’horari  escolar  o  al 

extraescolar. 
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En referència a l’horari extraescolar caldrà recordar el nombre d’alumnes que hi ha a cada 

centre:  

• CEIP Martí Poch   179 alumnes 

• CEIP Mare de Déu del Carme   166 alumnes 

• IES Joan Amigó   156 alumnes 

 

I  vers  l’horari  extraescolar  cal  veure  les  diferents  activitats  i  el  nombre  d’alumnes  que 

poden practicar‐les, com per exemple: 

• Voleibol   2 equips (24 alumnes) 

• Bàsquet   1 equip (12 alumnes) 

• Futbol Sala   2 equips (20 alumnes) 

• Iniciació I   5 alumnes 

• Iniciació II   5 alumnes 

• Moviment i Ritme I   10 alumnes 

• Moviment i Ritme II   10 alumnes 

• Escola de bàsquet I   10 alumnes 

• Escola de bàsquet II   10 alumnes 

• Escola de futbol sala I   10 alumnes 

• Escola de futbol sala II   10 alumnes 

• Tennis taula   10 alumnes 

• Hoquei   40 alumnes 

• Patinatge artístic   30 alumnes 

 

Així  la  previsió  d’usuaris  d’alumnes  en  quan  a  horari  lectiu  serà  de  501  alumnes  i 

extraescolar de 206 alumnes. 

 

B) ESPORT FEDERAT (I COMPETICIONS ESPORTIVES) 

En aquest apartat trobem l’esport de base amb la franja horària 18:30 a 21:30 i el col∙lectiu 

de  sèniors  amb  dos  franges  horàries  de  21:30  a  22:30  i  de  22:30  a  23:30  amb  hoquei, 

patinatge artístic i futbol sala (federats) 

I la previsió d’usuaris serà la següent: 

• Hoquei   55 federats 
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• Patinatge artístic   45 federats 

• Futbol Sala   10 federats 

• Bàsquet   10 federats 

 

Això  suposa  una  previsió  total  d’usuaris  federats  de  120  participants  en  aquesta  franja 

horària.  Però,  també  hem  de  tenir  present  les  competicions  de  federats  del  cap  de 

setmana, per  les que s’haurà de  fer una correcta distribució de  la programació per  tal de 

que l’equipament les pugui assolir. 

 

C) POBLACIÓ 

Aquest sector fa referència a  l’horari de  lleure que ens ocupa  la primera  i  la última franja 

horària del pavelló: 

• Gimnàstica de manteniment de 9:00 a 10:00   15 participants 

• Gimnàstica de manteniment de 19:30 a 20:30   25 participants 

• Aeròbic entre les 19:30 i les 21:30   40 participants 

• Ioga de els 20:30 a les 21:30   30 participants 

• Balls de saló   40 persones 

 

Això suposa una previsió d’usuaris de 132 participants dintre d’aquestes franges horàries. 

Fent un petit resum i a mode de conclusió ens adonem que l’equipament podrà assumir el 

nombre d’activitats i participants, segons els característiques de l’activitat i l’espai esportiu 

en el que s’hagin de desenvolupar. Per a que tots aquests factors estiguin coordinats abans 

s’han hagut de planificar i programar amb temps i cura. 

S’ha  de  tenir  present  que  en  el  projecte  de  gestió  s’està  cobrint  la  possible  demanda 

potencial  que  pot  atendre  el  pavelló  poliesportiu,  però  cal  pensar  que  el  municipi  de 

l’Espluga de Francolí té altres instal∙lacions exteriors, que també poden atendre la resta de 

la demanda de la població en general, a la que no farem referència. 
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9.‐ ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER 

Totes les dades anteriorment esmentades cal expressar‐les en termes econòmics de forma 

detallada. 

Així,  l’estudi  econòmic  i  financer  xifra  la  previsió  d’ingressos  i  despeses,  fixant  un 

desglossament per conceptes i programant la seva evolució a curt termini. 

 

9.1.‐ PREVISIÓ D’INGRESSOS 

Aquest apartat es  compon d’una previsió de  les diferents partides d’ingressos que  s’han 

previst,  com  per  exemple:  abonaments,  tiquets  d’entrada  puntual,  lloguer  d’espais  o 

material, curosos organitzats, possibles subvencions per a programes o materials fungibles, 

ingressos derivats de l’explotació de bars, material per vendre, publicitat estàtica, etc. 

Pel que fa als  ingressos, cal destacar que  la utilització d’un equipament esportiu no ha de 

ser gratuïta i que si es vol facilitar la pràctica de determinats col∙lectius, cal establir les línies 

de  finançament  per  reduir  la  repercussió  del  cost  sobre  els  usuaris,  ja  sigui  consignant 

partides  específiques  en  els  pressupostos  o  bé  aconseguint  el  patrocini  de  determinats 

programes. 

 

9.1.1.‐ QUOTA D’ALTA 

Consisteix en un sol pagament per tot aquelles que es donen d’alta a les instal∙lacions. 

Aquest preu serà de 50 €, amb els quals cobrirem les guixetes, el carnet,... 

El càlcul del nombre d’inscripcions que es realitzaran és molt subjectiu. Per tant a l’hora de 

fer els càlculs generals prendrem unes dades estimatives que consistiran en les següents: 

 

MUNICIPI  INSCRIPCIONS 
L'espluga de francolí  200 

Montbalnc  135 
Solivella  60 
Pira  40 

Blancafort  50 

Vimbodí  90 

  575 
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Per  fer el quadre de costos  tindrem en compte que únicament es donaran d’alta els 575 

alumnes  a dalt  esmentats,  i  aquest  cost només  es  tindrà  en  consideració  el primer  any. 

Esperem que cada any hi hagi noces  inscripcions, però de moment ens  fixarem en el cas 

desfavorable de que no fos així. 

 

 

9.1.2.‐  QUOTA MENSUAL 

Podem  trobar diferents  tipus de quotes mensuals en  funció dels horaris, de  l’edat  i  tipus 

d’usuari. 
 

  HORARIS 
PREUS  7h‐23h  7h‐13:30h I 15h‐17h 
ADULTS  50,00 €  35,00 € 
NENS  20,00 €  10,00 € 
3º EDAT  30,00 €  15,00 € 

 

 

En  aquest  cas,  per  fer  el  quadre  de  costos,  tenint  en  compte  que  la  gran majoria  de 

practicants son adults, em fet el càlcul de la següent manera: 

  575 x 35 = 20.125€/mes  

Agafem la tarifa de 35€/mes per estar en el cas més desfavorable. A més, d’aquesta manera 

queda compensat el preu per tots aquells practicants que no siguin adults. 

 

Activitats i serveis inclosos en la quota mensual: 

• Us de la sala de fitness 

• Us de les activitats dirigides (aeròbic i gimnàstica de manteniment) 

• Us de la piscina 

• Us de la pista d’atletisme 

• Us de la pista del pavelló 

• Us de les pistes de tenis 

 

Activitats i serveis no inclosos en la quota mensual: 

• Classes de balls de saló 

• Classes de ioga 

• Classes de natació 
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• Activitats extraescolars 

• Activitats escolars 

• Entrenament esports federats 

• Estades esportives 

 

A més a més, existiran unes quotes mensuals concertades amb escoles i clubs esportius: 

 

Escoles: 

Actualment hi ha tres centres educatius al municipi: 

• CEIP Martí Poch   179 alumnes 

• CEIP Mare de Déu del Carme   166 alumnes 

• IES Joan Amigó   156 alumnes 

 

Tots  aquests  alumnes  vindran  a  practicar  al  poliesportiu  les  classes  d’educació  física 

impartides a les escoles. 

Els centres hauran de pagar una quota mensual al poliesportiu per poder utilitzar les seves 

instal∙lacions. Aquesta quota anirà en funció del número de classes impartides al mateix. La 

ocupació anirà repartida de la següent manera: 

 

• CEIP Martí Poch   10 hores setmanals   40h/mes 

• CEIP Mare de Déu del Carme   10 hores setmanals   40h/mes 

• IES Joan Amigó   16 hores setmanals   54h/mes 

Cada CEIP haurà d’abonar al poliesportiu una quantitat de 300€/mes per la utilització de les 

instal∙lacions, mentre que el IES haurà de pagar 400€ 

En  total, el poliesportiu  tindrà uns  ingressos mensuals per part dels centres educatius de 

1000€. 

 

També  cal  tenir en  compte  les  activitats extraescolars oferides per els  centres educatius 

que ara es realitzaran al nostre poliesportiu. 

Està previst un màxim d’alumnes de 206 repartits en  les diferents activitats extraescolars, 

esmentades anteriorment. 

El preu per alumne serà de 20€/mes. 

Per  tant els  ingressos obtinguts de  les activitats extraescolars  seran de: 206 x 20€/mes = 

4.120 €/mes. 
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Clubs esportius: 

En quan als clubs esportius, hauran de pagar una quota mensual per tal de poder utilitzar 

les instal∙lacions del poliesportiu per els seus entrenaments i partits. 

A l’Espluga de Francolí hi ha els següents clubs esportius: 

• Futbol sala  

• Futbol camp  

• Hoquei  

• Patinatge  

• Atletisme 

• Bàsquet 

• Tennis  

Cada club esportiu tindrà una quota mensual de 600€ 

Per tant rebrem per part dels clubs esportius 4.200€/mes. 
 

 

Estades esportives: 

Durant  l’estiu,  com  ja  hem  comentat  anteriorment,  hi  ha  una  gran  afluència  de  nois  a 

l’Alberg  Jaume  I  i  a  la  casa  de  Colònies  English  Summer.  Totes  dues  ofereixen  activitats 

esportives,  les  quals  es  realitzaran  al  poliesportiu  de  l’Espluga  de  Francolí,  degut  a  que 

seran les instal∙lacions més properes a les Masies (lloc on estan situats tant l’alberg com la 

casa de colònies). 

La tarifa que hauran de pagar cada una de les entitats serà de 400€ al mes. Amb els quals 

tindran dret a assistir, amb tots els nois del club, dos cops per setmana al poliesportiu. 

Això suma un total de 800€/mes a contar únicament els mesos de juliol i agost. 
 

 

Classes dirigides: 

Dins  del  poliesportiu  també  s’impartiran  classes  dirigides  que  no  entren  dins  la  quota 

mensual. Aquestes classes son balls de saló i ioga; i es realitzaran dos cops per setmana. 
 

• Balls de saló: Es calcula un aforament màxim en aquestes classes de 40 alumnes. 

Cada alumne haurà d’abonar al poliesportiu per tal de poder gaudir d’aquest servei 

un  total  de  25€  al mes.  Per  tant  al més  rebrem  per part dels  alumnes:  40x25  = 

1.000€.  
 

• Classes de ioga: Es calcula l’assistència de 30 alumnes, a un cost de 25€ al mes per 

alumne, surt un total de 750€/mes. 
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Classes de natació: 

Durant els mesos d’estiu, juliol i agost, s’impartiran classes de natació. Aquestes classes es 

faran cada dia a primera hora del matí, i tindran un cost de: 

• Nens   35€/mes 

• Adults   45€/mes 

 

Es preveu un aforament màxim de 20 persones per classe. Comptant que es faran dos grups 

per a nens i un grup per a adults, tindrem un total de 60 alumnes. 

• Nens   35 x 40 = 1.400€/mes 

• Adults   45 x 20 = 900€/mes           Total classes de natació   2.300€/mes   

 
 

9.1.3.‐ TIQUETS 

En aquest apartat tindrem en compte la idea de tiquet de practicant d’entrada puntual, és a 

dir, en un moment determinat per gaudir dels equipaments de la instal∙lació. 

Es vendran tiquets per a gaudir del poliesportiu durant tot un dia i el preu d’aquest serà de: 

3,50€ 

 

9.1.4.‐ LLOGUER 

El  parlar  de  preus  que  s’han  d’aplicar  per  lloguer  d’unes  pistes  o  d’utilitzar  unes 

instal∙lacions, es un concepte molt subjectiu. Per  tant analitzem  i definim prèviament, els 

conceptes  bàsics  que  ens  permetran  referir‐nos  a  l’estudi  aplicable  a  la  gestió  de  la 

instal∙lació per, com a conseqüència d’això, poder establir la política de preus. 

• Cost   aquella part de  les despeses que pertany a un exercici determinat. Poden 

ser: 

 Directes   tots aquells que pertanyen a una activitat, de manera directa  i 

immediata (monitors,...) 

 Indirectes    Aquells  que  la  seva  repercussió  és  proporcional  i  repartida 

entre varies activitats (neteja de vestuaris,...) 

 

Al tractar‐se d’una instal∙lació privada, gestionada en un sentit estrictament empresarial, el 

preu, ens vindrà condicionat per el resultat de sumar els següents conceptes: 
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• % amortització del sòl 

• % amortització de l’obra 

• Despeses financeres 

• Despeses de personal repercutides 

• Despeses de manteniment estimades 

• Despeses generals varies i indirectes 

• Publicitat i despeses comercials 

• Benefici industrial 

• Impostos 

I es dividirà  la  suma de despeses d’aquest  conceptes, entre  les hores d’utilització de  les 

instal∙lacions. 

Després de fer aquests càlculs obtenim el següent resultat: 

 

LLOGUER A EXTERIOR  PREU/H 

PISTA SENCERA  50€/H 
MITJA PISTA  25€/H 

SALA POLIVALENT  25€/H 
 

 

9.1.5.‐ SUBVENCIONS 

En aquest cas parlarem de possibles subvencions que es rebran de altres institucions, que a 

nivell públic, a nivell de gestió esportiva municipal, ens referim a: 

• Els  ens  autonòmics  (Comunitat Autonòmiques) mitjançant  les  seves  Conselleries; 

que  seria  el  nostre  cas  al  ser  Catalunya  una  Comunitat  Autonòmica  en matèria 

d’Esport. 

• I també per les diputacions provincials. 

• I no hem d’oblidar les entitats privades, o societats que mitjançant concerts poden 

aportar  subvencions  o  esponsoritzacions  específiques  de  promoció  de  l’esport, 

mitjançant campanyes generals o activitats puntuals; com és el cas del municipi de 

l’Espluga de Francolí on trobem diverses empreses en diferents àmbits que podrien 

col∙laborar, i d’altres que actualment ja esponsoritzen, el futbol, el futbol base etc. 
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Així, tots aquests tipus de subvencions aniran destinades a programes d’activitats i material 

fungible. 

 

Lloguer espais publicitaris: 

TIPUS  MESURA  PREU/UNITAT 
Pancarta publicitària paret  1m x 2m  500 € 

   cercle/centre/tirs lliures  6.000 € 
Publicitat paviment  Voltants centre  1.500 € 

   Voltants lateral  1.000 € 
Pancarta (2) marcador  1m x 3m  1.500 € 

                                10.500 € 

Calculem que posarem 2 unitats de cada, per tant tindrem un benefici de 21.000 €. 

 

9.1.6.‐ ALTRES 

En  aquest  apartat  es  pot  incloure  la  previsió  d’ingressos  d’equipaments  complementaris 

com  per  exemple  el  lloguer  del  bar,  com  de  la  venda  de  productes  com  poden  ser  el 

material esportiu, objectes de regal,... 

I un altre aspecte també podria ser el lloguer de material (raquetes, pilotes,...) 

Altre aspecte a comptabilitzar serà la col∙locació d’una vitrina d’exposició de productes que 

s’oferirà a un comerç (esportiu) per a que exposi el seu material esportiu. 

 

LLOGUER DEL BAR  900 €/MES 

LLOGUER VITRINA  250 €/ANY 
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9.1.7.‐ QUADRE RESUM DE LA PREVISIÓ D’INGRESOS 

Partida  Nº alumnes
Preu/mes 
alumne 

Hores/mes
Preu/mes 
entitat 

Mesos TOTAL 

QUOTA D'ALTA  575       50  1 28.750,00 €
             
QUOTA MENSUAL  575 35       12 241.500,00€
             
ESCOLES                 46.080,00 €
CEIP Martí Poch  179    40 300,00 €  9 2.700,00 €
CEIP Mare de Déu del Carme  166    40 300,00 €  9 2.700,00 €
IES Joan Amigó  156    54 400,00 €  9 3.600,00 €
Activitats extraescolars  206 20,00 €       9 37.080,00 €
             
CLUBS ESPORTIUS                 50.400,00 €
Futbol sala           600,00 €  12 7.200,00 €
Futbol gran           600,00 €  12 7.200,00 €
Hoquei           600,00 €  12 7.200,00 €
Patinatge           600,00 €  12 7.200,00 €
Atletisme           600,00 €  12 7.200,00 €
Bàsquet           600,00 €  12 7.200,00 €
Tennis           600,00 €  12 7.200,00 €
             
ESTADES ESPORTIVES                 1.600,00 €
Alberg Jaume I           400,00 €  2 800,00 €
Escola colònies English summer           400,00 €  2 800,00 €
             
CLASSES DIRIGIDES                 21.000,00 €
Balls de saló  40 25,00 €       12 12.000,00 €
classes de ioga  30 25,00 €       12 9.000,00 €
             
CLASSES DE NATACIÓ           2.300,00 €  2 4.600,00 €
TIQUETS  500 3,50 €       1 1.750,00 €
             
LLOGUER                 18.000,00 €
pista sencera  20 50,00 €       12 12.000,00 €
mitja pista  10 25,00 €       12 3.000,00 €
sala polivalent  10 25,00 €       12 3.000,00 €
             
SUBVENCIONS (PUBLICITAT)           21.000,00€     21.000,00 €
             
ALTRES                 11.050,00 €
Lloguer de bar           900,00 €  12 10.800,00 €
Lloguer vitrina           250,00 €  1 250,00 €
             
TOTAL INGRESOS ANUALS                 445.730,00€
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9.2.‐ PREVISIÓ DE DESPESES 

En  l’apartat de despeses caldrà contemplar el cost del personal   que  treballarà de  forma 

exclusiva  o  compartida  a  l’equipament.  També  s’han  de  comptabilitzar  les  despeses 

generals dels serveis que es contractin exteriorment, el cost de les reparacions i les tasques 

de conservació, i els subministraments necessaris per fer front als consums. 

Les  despeses  que  comportes  les  assegurances  com  a  mínim  haurien  de  contemplar: 

responsabilitat civil, incendis i robatori. 

Les despeses originades per els  imports que  graven  l’explotació  i per  les  amortitzacions, 

diferenciant  l’edifici  de  la maquinaria  i  de  les  instal∙lacions  tècniques  o  el  gran material 

també cal comptabilitzar‐lo. 

El cost de  les despeses financeres, en el cas de si es contreuen crèdits amb alguna entitat 

bancària  directa  o  indirectament,  més  altres  despeses  diverses  com  poden  ser  les 

originades per la publicitat o la promoció, també determinar els preus d’utilització. 

 

 

9.2.1.‐ COST SOLAR 

Tal  com  es  cita  en  el  registre  de  la  propietat,  el  solar  objecte  d’estudi,  pertany  a 

l’Ajuntament de L’espluga de Francolí. Ens hem dirigit a l’Ajuntament, i aquest que ja estava 

interessat en construir un poliesportiu, ha acceptat la nostra proposta i ha volgut participar 

en  la  idea  de  dotar  al  poble  d’unes  instal∙lacions  d’aquestes  característiques  ja  que 

suposaria un gran avanç pel municipi. D’aquesta manera ens ha cedit el solar i per tant, per 

a nosaltres, no ha suposat cap cost econòmic. Ara bé, a canvi de  la seva aportació, un 1% 

dels beneficis anuals aniran dirigits a l’Ajuntament. 

Cal destacar  també que gràcies a  l’aportació per part de  l’Ajuntament, ens estalviem una 

gran despesa que  afectaria en el període de  temps  total d’amortització del poliesportiu; 

segons els càlculs no seria viable l’explotació del poliesportiu ja que necessitaríem un total 

de 90 anys per tal d’amortitzar‐lo, mentre que, d’aquesta manera, en el període de 8 anys 

ja hauríem cobert totes les despeses que suposa la construcció del mateix. 
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9.2.2.‐ COST DE CONSTRUCCIÓ 

 

PRESSUPOST       
     
Preliminars                       8.335,74 €  
Moviment de terres                    34.732,25 €  
Fonaments                    79.189,53 €  

Sabates aïllades               48.123,98 €     
Solera               31.065,55 €     

Estructura prefabricada                  347.322,50 €  
Lloses alveolars            143.562,76 €     

Pilars               45.624,87 €     
Jàsseres               56.273,12 €     

Panells Formigó            101.861,75 €     
Cobertes                  136.150,42 €  

Plana Transitable (Intemper TF)               29.653,87 €     
Lloses TT gran format            106.496,55 €     

Façanes                  116.700,36 €  
Divisons i acabats                    56.960,89 €  

Bloc Formigó                 7.654,40 €     
Pladur                 8.546,31 €     

Pladur hidròfug                 3.764,56 €     
Trasdossat DM                 6.454,26 €     

Aïllament parets pladur                 4.492,84 €     
Sòcols Alumini                 3.218,73 €     

Pintura epoxidica ext.                 9.036,84 €     
Pintura plàstica int.                 6.460,32 €     

Revest. Hidrofug (zonas humedas)                 7.332,63 €     
Paviments                    59.739,47 €  

vinilic pista               19.747,67 €     
vinilic antilliscant (vestidor, banys)                 9.271,47 €     

For.Fratassat+epoxi+antillisc. (comuns)               13.858,00 €     
Formigó lliscat i llambordes (Ext.)               15.862,34 €     

Cel rasos                    12.503,61 €  
Acústics fibres naturals (zones pas)                 8.753,54 €     

Plaques viniliques (dutxes)                 3.750,07 €     
Fusteria de fusta                       5.557,16 €  
Fusteria d'alumini                    62.518,05 €  
Serralleria                       9.725,03 €  
Equipament                       1.389,29 €  
Marcatge i material esportiu                    56.960,89 €  
Instal∙lacions                  390.390,49 €  

Sanejament               38.359,36 €     
Fontanería               62.214,09 €     
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Renovació d'aire               32.293,23 €     
Energía solar (A.C.S)               81.967,30 €     

Material Sanitaris i aixetes               39.977,94 €     
Electricitat            103.285,32 €     

Instal∙lacions especials               32.293,25 €     
Urbanització                    11.114,32 €  
     
P.E.M.              1.389.290,00 €  
     
Seguretat i higiene                    27.785,80 €  
Control de qualitat                    13.892,90 €  
     
TOTAL P.E.M.              1.430.968,70 €  
     
Benefici industrial (13%)                  186.025,93 €  
Despeses generals (6%)                    85.858,12 €  
     
P.E.C.              1.702.852,75 €  
     
IVA (18%)                  306.513,50 €  
     
TOTAL P.E.C.              2.009.366,25 €  
 

El pressupost aproximat d’execució material és de dos milions nou mil tres‐cents seixanta‐

sis amb vint‐i‐cinc cèntims d’euro. 

 

9.2.3.‐ COST DE COMERCIALITZACIÓ 

Per tal de comercialitzar el poliesportiu s’hauran de fer un seguit de publicacions per tot el 

poble. Aquestes seran: 

• Tríptics repartits per tot el municipi   1.000€ 

• Creació de pàgina web   500€ 

• Cartells per tot el poble i a peu del poliesportiu   1.000€ 

A més de  tot això,  també es  faran pregons, anuncis per  la  radio  local  i publicacions a  les 

revistes del poble. Però  tot  això per  a nosaltres  tindrà un  cost  zero. Per  tant  el  cost de 

comercialització  serà de  2.500€  i es  farà durant el  segon any de  construcció. Després el 

factor  boca‐boca  farà  la  seva  feina  i  tots  estaran  assabentats  de  la  existència  del 

poliesportiu. 
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9.2.4.‐ PERSONAL 

En aquest apartat esmentarem tot el personal necessari per un correcte funcionament del 

poliesportiu objecte d’estudi: 

• Personal de manteniment: 

 Encarregat del manteniment   1.100€/mes 

 Encarregat de la neteja   1.100€/mes 
 

• Personal d’activitats de gestió: 

 Monitor de balls de saló i ioga   16h/mes   240€/mes  

 Monitor de aeròbic, gimnàstica de manteniment i gimnàstica per la 3ª edat 

 36h/mes   540€/mes 

 Monitor de natació   40h/mes   600€/mes 

 Monitor de la sala de fitnes   1.100€/mes 

 

9.2.5.‐ SUBMINISTRAMENT 

Valoració dels costos d’aigua, gas‐oil, electricitat i telèfon 

• Aigua: 359€/mes x 12 mesos = 4.308€ 

• Gas‐oil: 516€/mes x 12 mesos = 6.192€ 

• Electricitat: 566€/mes x 12 mesos = 6.792€ 

• Telèfon: 600€ 

 

A  part  d’aquest  subministrament,  haurem  de  tenir  en  compte  el  subministrament  de 

material tant de neteja com de manteniment. Em fet la següent previsió: 

• Neteja 

 Detergents/desinfectants   1.000€ 

 Insecticides/ambientadors   200€ 

 Paper higiènic   276€ 

 Estris de neteja  250€ 

 Uniforme de personal   180€ 
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• Manteniment 

 Material vari de manteniment   500€ 

 Uniforme de personal   180€ 

 

9.2.6.‐ DESPESES DE PROMOCIÓ 

Durant l’any es faran un seguit de promocions, per tant s’haurà de fer publicitat d’aquestes 

per tal de que els seus usuaris estiguin assabentats. A més dins d’aquest grup de despeses 

també caldrà incloure tots aquells costos que comporti la compra de premis i diplomes. 

A continuació fem un esment de les despeses a tenir en compte i el cost que soposen: 

• Publicitat activitats esportives  350€ 

• Copisteria   250€ 

• Gestions varies  750€ 

• Premis/diplomes   350€ 

 

9.2.7.‐ REPARACIONS I CONSERVACIÓ 

En aquest apartat només farem referència a renovacions d’equips, ja que les conservacions 

i les reparacions i conservacions s’inclouen dins l’apartat de personal de manteniment. 

 

 

CONCEPTE  Valor concepte
Nº 

Renovació
Cost renovació  Vida útil  Vida útil R.

Estructura façanes i particions  0,0043    0,00 €  100  0 
Coberta  0,0006 2  149.119,92 €  50  100 
Fusteria, ferreria, envidrament  0,0012 2  298.239,85 €  40  80 
Revestiments  0,0015 3  559.199,72 €  40  120 
Pintures  0,0004 9  447.359,77 €  10  90 
Electricitat i audiovisuals  0,0006 2  149.119,92 €  30  60 
Fontaneria i gas  0,0003 3  111.839,94 €  20  60 
Climatització  0,0007 1  86.986,62 €  30  30 
Proteccions  0,0001 4  49.706,64 €  20  80 
Salubritat  0,0001 0  0,00 €  100  0 
Transport  0,0002 1  24.853,32 €  50  50 
      1.876.425,70 €     
  Factor corrector   20%     
           
      1.501.140,56 €  45  74

  Reserva anual     20.164,57 €     
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9.2.8.‐ ASSEGURANCES 

S’ha demanat pressupost a una  companyia d’assegurances el  cost d’una assegurança pel 

pavelló que inclogui: 

• Responsabilitat civil 

• Vidres  

El preu d’aquesta assegurança serà de uns 1.980€/any. 

 

 

9.2.9.‐ MATERIAL  

MATERIAL FUNGIBLE 

Es comptabilitza el material mínim necessari per poder realitzar les activitats establertes. És 

un material d’ús per a tots els abonats anuals a la instal∙lació. 

El material és el següent: 

MATERIAL  QUANTITAT PREU 
PREU 
TOTAL 

Pilotes: Rugosa de PVC de 20mm  20  4  80 

Pilotes : Escuma de 120mm  10  8  80 

Indiaques  10  6  60 

Disc voladors d'escuma soft  10  6  60 

Jocs de bitlles escuma€  2  20  40 

Jocs de raquetes pompom/volant  10  8  80 

Raquetes de bàdminton/volant  20  14  280 

Raquetes de ping‐pong  8  10  80 

Pilotes de futbol sala  5  25  125 

Pilotes de bàsquet  5  30  150 

Pilotes de voleibol  5  15  75 

Pilotes de mini bàsquet  5  25  125 

Pilotes de handbol junior  5  20  100 

Pilotes de handbol femení  5  20  100 

Màrfega (300x200x30cm)  1  800  800 

Màrfega (1,8x0,6x0,5cm)  10  70  700 

Tapissos de gimnàstica  15  10  150 

TOTAL MATERIAL FUNGIBLE      3.115 € 

TOTAL + 7% IVA      3.333,05 € 
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ALTRE MATERIAL  

A part del material esportiu esmentat a la taula de dalt, em de tenir en compte que hi haurà 

un altre material que es proporcionarà una despesa, aquest material és el so, i te un cost de 

2.235€/l’any. 

 

 

 

9.2.10.‐ IMPOSTOS 

Els impostos son els següents: 

1. Dels impostos obligatoris: 

 Bens immobles (IBI) 

 Activitats econòmiques (IAE) 
 

2. Dels impostos indirectes: 

 IRPF dels treballadors contractats 
 

3. Dels impostos directes 

 IVA dels espectacles esportius i aficionats (7%) 

 Professionals (16%) 

 Material esportiu (7%) 

 Lloguer de les instal∙lacions i espais publicitaris (16%) 

 
 

9.2.11.‐ AMORTITZACIONS 

Es presenta el càlcul anual d’amortització: 

CONCEPTE  Valor concepte Cost construcció Vida útil  Amortització 

Estructura façanes i particions  0,0043 534.346,40 € 50  10.686,93 €
Coberta  0,0006 74.559,96 € 30  2.485,33 €
Fusteria, ferreria, envidrament  0,0012 149.119,92 € 20  7.456,00 €
Revestiments  0,0015 186.399,91 € 20  9.320,00 €
Pintures  0,0004 49.706,64 € 10  4.970,66 €
Electricitat i audiovisuals  0,0006 74.559,96 € 20  3.728,00 €
Fontaneria i gas  0,0003 37.279,98 € 15  2.485,33 €
Climatització  0,0007 86.986,62 € 15  5.799,11 €
Proteccions  0,0001 12.426,66 € 15  828,44 €
Salubritat  0,0001 12.426,66 € 50  248,53 €

Transport  0,0002 24.853,32 € 30  828,44 €

    1.242.666,03 €   48.836,77 €
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9.2.12.‐ DESPESES FINANCERES 

Després de  valorar els  costos de  l’obra  i  les possibles  subvencions,  s’estima  la  sol∙licitud 

d’un crèdit per valor de 1.200.000€. Fet un estudi es suggereix la següent proposta: 

 

Prestamista            
Informació bàsica         
Quantitat  1.200.000,00 €   Tipus d'interès  5,50%
Inici prestec       Duració del prèstic (anys)  30
      Pagamentrs per any  12
Info de pagaments         
Pagaments totals  360   Pagament calculat  6.813,47 €
         
Resum         
Total que pagarem  2.452.261,93 €   Interessos pagats  1.266.180,63 €

 

Cada any tindrem unes despeses financeres de 81.742,06 € (2.452261,93€/30) 

Però degut a que,  no es fins al segon any que s’acabarà la construcció del poliesportiu, i per 

tant deixar de tenir despeses  importants, es demanarà una carència durant 2 anys, motiu 

per  el  qual  les  despeses  financeres  es  repartiran  entre  28  anys,  i  tindran  un  valor  de 

87.580,78€. 

 

9.2.13.‐ QUADRE RESUM DE LA PREVISIÓ DE DESPESES 

Partida  Nº  Preu/hora Hores/mes Preu/mes  Mesos  TOTAL 
             
PRESUPOST PLA DE MANTENIMENT                 71.442,00 €
             
NETEJA                 17.306,00 €
Personal:                 15.400,00 €
personal de neteja  1       1.100,00 €  14  15.400,00 €
Subministraments:                 1.906,00 €
Detergents/desinfectants                 1.000,00 €
Insecticides/ambientadors                 200,00 €
Paper higiènic  12       23,00 €  12  276,00 €
Estris de neteja                 250,00 €
Uniforme de personal  1       15,00 €  12  180,00 €
             
MANTENIMENT                 36.244,00 €
Personal:                 15.400,00 €
Personal de manteniment  1       1.100,00 €  14  15.400,00 €
Reposicions d'equips:  1       20.164,00€  1  20.164,00 €
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Subministraments:                 680,00 €
Material vari de manteniment                 500,00 €
Uniforme de personal                 180,00 €
             
SUBMINISTRAMENTS                 17.892,00 €
Aigua           359,00 €  12  4.308,00 €
gas‐oil           516,00 €  12  6.192,00 €
Electricitat           566,00 €  12  6.792,00 €
Telèfon           600,00 €  1  600,00 €

 
           

PRESSUPOST ADMINISTRACIÓ                 36.390,00 €
 

           
ASSEGURANCES                 1.980,00 €
Responsabilitat civil, Vidres                  1.980,00 €
             
DESPESOS PROMOCIÓ                 1.700,00 €
Publicitat activitats esportives                 350,00 €
Copisteria                 250,00 €
Gestions varies                 750,00 €
Premis/diplomes                 350,00 €
             
PERSONAL DIRECCIÓ                 6.750,00 €
part proporcional instal∙lació           25,00%     6.750,00 €
             
PERSONAL ACTIVITATS                 25.960,00 €
Balls de saló  1       240,00 €  12  2.880,00 €
Aeròbic, gim.manteniment i 3ª edat  1       540,00 €  12  6.480,00 €
Natació  1       600,00 €  2  1.200,00 €
Sala fitnes  1       1.100,00 €  14  15.400,00 €
             
MATERIAL                 5.568,05 €
             
MATERIAL ESPORTIU                 3.333,05 €
Material fungible                 3.333,05 €
             
ALTRE MATERIAL                 2.235,00 €
So                 2.235,00 €
             
IMPOSTOS                 4.033,00 €
             
IVA lloguer instal∙lació     45 20       1.441,00 €
IVA publicitat                 2.592,00 €
             
AMORTITZACIONS                 48.837,00 €
             
TOTAL                 166.270,05€
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9.3.‐ RESUM DADES ECONÒMIQUES 

9.3.1.‐ INVERSIÓ 

Es  realitza  el  cash‐flow  previ  per  a  determinar  el  instant  en  el  qual,  necessitarem  una 

despesa  econòmica  extra,  i  d’aquesta  manera  no  entrar  en  cap  moment  en  números 

vermells...  

Degut a la nostra proposta financera, en el any 0 s’han de començar a pagar els honoraris. 

En el següent any s’inicia la construcció del poliesportiu, cosa que suposa una gran inversió 

econòmica. Segons el planning de obra del poliesportiu,  la  construcció  tardarà dos anys, 

però en el segon any ja s’haurà inaugurat el centre degut a que ja es podrà treure profit de 

les seves instal∙lacions. A més a més, el segon any s’acabaran de pagar els honoraris i el cost 

de comercialització (campanya publicitària per a captar clients). També, com que ja s’haurà 

inaugurat  el  poliesportiu,  a  totes  aquestes  despeses,  se’ls  hi  haurà  de  sumar  el  cost 

d’explotació i el 1% dels guanys destinat al Ajuntament.  

Per tant, la suma de tots els costos, fan necessària una inversió de 2.018.174,88€. Aquesta 

injecció econòmica serà possible gracies a dos figures: 

Per un costat, l’aportació dels socis privats, que correspon aproximadament a un 40% de la 

inversió, és a dir un total de 818.174,88 €. 

I  en  segon  lloc,  demanarem  un  préstec  bancari,  que  assolirà  un  60%  de  la  inversió  que 

correspon a 1.200.000€. Es demanarà una carència de despeses financeres durant dos anys, 

Ja que no serà fins al segon any que acabarem de construir el poliesportiu i, per tant, deixar 

de  tenir despeses  importants. Per  tant els  interessos a pagar durant  la  resta dels anys es 

veurà incrementat a una xifra de 87.580,78€ 

 

9.3.2.‐ CASH FLOW8 

Aquest apartat és el més important de tot l’estudi econòmic ja que, depenent dels resultats 

obtinguts,  veurem  la  viabilitat  del  producte;  aquest  resultat  l’obtindrem  calculant  la 

diferència entre les entrades i sortides monetàries  

Des del punt de vista empresarial, el que es pretén aconseguir és una màxima explotació 

del producte per tal de poder obtenir el major benefici amb el menor temps possible. 

                                                            
8 El CASH‐FLOW previ el trobarem al annex 2 
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9.4.‐ ESTUDI DE LA RENTABILITAT DE LA INVERSIÓ 

9.4.1.‐ VAN (VALOR ACTUAL NET) 

El valor actual net és un procediment que permet calcular el valor present d’un determinat 

nombre de fluxos de caixa originats per una inversió. 

 

El  nostre producte té un Cash flow a 30 anys amb un cost d’oportunitat del 6,10%. 

El cost d’oportunitat l’obtenim del risc que tenim en el mercat a l’hora de la explotació del 

nostre producte. Aquest risc prové de tres factors: risc del país, risc de la empresa i risc del 

sector. Per  tant, aquest 6,10% obtingut de cost de oportunitat el desenvoluparem en els 

tres riscos a dalt esmentats als quals se’ls hi haurà d’afegir el valor del Euríbor actual. Per 

tant obtenim els següents resultats: 

Euríbor   1,40% 

Risc del País   1%   Aquest risc està causat per la crisi que estem vivint actualment. 

Risc de la empresa   2%   Per el fet de no aconseguir els objectius de beneficis previstos. 

Risc del sector   1,70%   Per la competència d’altres centres existents. Com per exemple 

els gimnasos que hi ha per la zona. 

 

El VAN obtingut és de 1.043.427,20 € 

 

Cal comentar que, sempre que el VAN sigui superior a 0, l’anàlisi és satisfactori. 

 

9.4.2.‐TIR (TASA INTERNA DE RETORN) 

Utilitzarem també el TIR per conèixer la viabilitat del nostre producte.  

 

Un cop realitzats els càlculs, obtenim un TIR del 11%, el qual es superior al  interès marcat 

anteriorment que era del 6,10%. Que el TIR sigui superior al interès significa que estem ben 

encaminats, per tant podem dir que el estudi realitzat del TIR es satisfactori.  

 

 

 



Estudi de viabilitat d’un poliesportiu a l’Espluga de Francolí                92 

 
 

9.4.3.‐ PAY BACK 

A partir del Cash‐flow coneixerem el fluxe de caixa, per tant si observem e cash‐flow previ 

podrem veure quin es el punt més baix, el qual correspondrà a la necessitat financera que 

ens afrontem.  

El  nostre  punt més  baix  és  en  el  segon  any,  on  s’acaba  la  construcció  del  poliesportiu. 

Tindrem una necessitat financera de 2.018.174,88 €. 

A partir del tercer any, els guanys seran superiors a les pèrdues, per tant anirem recuperant 

el capital invertit. 

El total de capital invertit serà recuperat en el any 11. 

 

9.4.4.‐ CONCLUSIÓ 

Veient els resultats obtinguts: 

  VAN = 1.043.427,20 € 

  TIR = 11% > 6,10% 

  PAY BACK = 11 anys 

Podem  concloure  que  l’estudi  financer  es  satisfactori,  degut  a  que  els  tres  resultats 

obtinguts són positius. 

 

 

9.5.‐ PLANIFICACIÓ FINANCERA 

9.5.1.‐ CASH FLOW DEFINITIU9 

El  CASH‐FLOW  definitiu  és  el  que  ens mostrarà  el  benefici  final  i  l’obtindrem  restant  el 

resultat de la explotació menys les despeses financeres que provenen del prestem bancari i 

de la aportació dels socis. 

 

 

 

                                                            
9 El CASH‐FLOW definitiu el trobarem a l’annex 2 
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9.5.2.‐ QUADRE DE RESULTATS I BENEFICI FINAL 

A continuació exposarem un quadre resum dels resultats obtinguts i del benefici final. 

 

QUADRE DE RESULTATS 
Cobros 12.121.170,00  
    
Cost Solar 0,00  
Cost Construcció -2.009.366,25  
Cost Comercialització -2.500,00  
Cost Explotació -4.821.831,45  
Cost Honoraris -281.311,28  
Cost Ajuntament -121.211,70  
    
Resultat Explotació 4.884.949,33  

 

 

Per  tal de  calcular el benefici  final,  restarem el  resultat obtingut anteriorment menys  les 

despeses financeres que provenen del prestem bancari i de l’aportació dels socis. 

 

BENEFICI FINAL 

R. Explotació  4.884.949,33 € 

Despeses financeres  ‐2.452.261,80 € 

Benefici Final  2.432.687,53 € 
 

 

9.5.3.‐ ALTERNATIVES FINANCERES 

S’han de  tenir en  compte algunes alternatives  financeres, per  si  la  triada no es efectiva. 

Aquestes alternatives son les següents: 

• Demanar  una  subvenció  a  la  generalitat  per  a  muntar  un  centre  lúdic  per  als 

habitants del poble. 

• Augmentar el nombre de socis, per tant la inversió inicial no suposaria un pes tant 

elevant per a cada un d’ells, o, en el cas que volguessin  i/o poguessin aportar una 

inversió  elevada,    podríem  eliminar  el  prestem  bancari  i  per  tant  tot  el  que  ens 

estalviem amb el interès del prestem, ho obtindríem com a benefici. 
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10.‐ CONCLUSIONS DE L’ESTUDI DE VIABILITAT 

Per a la realització de l’estudi de viabilitat de la construcció d’un poliesportiu a l’Espluga de 

Francolí, ha estat necessari informar‐nos d’aquells aspectes que resultaven prou importants 

per  a  tenir  en  compte  en  el moment  de  prendre  determinades  decisions.  Per  tant  hem 

valorat detingudament quin seria el terreny més apropiat per a ubicar‐hi el poliesportiu en 

qüestió,  quins materials  utilitzaríem  per  a  la  respectiva  construcció,  quins  equipaments 

esportius  hi  ha,  actualment,  a  l’Espluga  de  Francolí,  quins  serien  els municipis  que,  per 

exemple,  per  proximitat  a  aquest,  podrien  beneficiar‐se  del  poliesportiu,  quin  nombre 

orientatiu d’habitants mostra interès per a la pràctica de l’esport i per a quin ho fa, etc.  

 

Havent  analitzat,  acuradament,  aquests  i  molts  altres  factors,  podem  confirmar  que 

construir un poliesportiu a l’Espluga de Francolí és viable; el corresponent estudi econòmic 

que s’ha dut a terme és positiu, ja que podem assumir les despeses que comporta construir 

el poliesportiu tenint en compte els interessos establerts, el període de temps que trigarem 

en recuperar la inversió inicial s’adequa a les nostres possibilitats i els beneficis que, a llarg 

termini, n’obtindrem ens resulten atractius. A més a més, hem de tenir present també que, 

segons  les  enquestes  realitzades,  són  molts  els  habitants  que  practicarien  algun  tipus 

d’esport  si,  finalment,  el municipi  es  dotés  d’unes  instal∙lacions  de  les  característiques 

mencionades; avui l’Espluga de Francolí, tenint en compte els equipaments esportius que té 

i  les condicions en què algunes d’elles es troben, no pot oferir un gran ventall d’activitats 

esportives per a poder practicar.   

 

Només per a què puguem demostrar, de manera ràpida,  la viabilitat d’aquest projecte en 

quant al factor econòmic, m’agradaria remarcar 4 xifres d’especial rellevància; serà al 11è 

any de  la  construcció del poliesportiu quan  començarem  a  recuperar part de  la  inversió 

inicial. Aleshores,  tindrem uns  ingressos anuals d’uns 416.980,00€ que  si els hi  restem el 

cost d’explotació (166.270,05 €/any) i l’ 1% que pertoca a l’Ajuntament per haver‐nos cedit 

el solar (4.169,80 €/any), el benefici net que n’obtindrem serà d’uns 246.540,15 € anuals.  

 

Així doncs, per  les mateixes  justificacions, creiem fermament que seria viable construir un 

poliesportiu  a  l’Espluga  de  Francolí  complint  amb  la  normativa  aplicable  vigent.  És més, 

estem convençuts que seria convenient dotar aquest municipi d’una infraestructura com la 

descrita; donaríem  l’oportunitat  a un  gran nombre d’habitants de poder practicar  aquell 

esport  que  més  els  agrada  o  bé,  que  per  qüestió  de  salut,  més  els  convé.  S’hi 
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desenvoluparien activitats per a un públic d’edat molt diversa  fomentant així,  l’esport en 

aquelles persones, l’edat de les quals no sol ser freqüent entre els esportistes.  

 

Ja per acabar,  crec oportú  comentar que m’ha  resultat  força  interessant dur a  terme un 

projecte d’aquestes  característiques  ja que m’ha permès  conèixer, de manera detallada, 

diversos  aspectes  implicats  en  l’elaboració  d’un  estudi  de  viabilitat. A més  a més, m’ha 

semblat profitós per a ser conscient de l’esforç que comporta elaborar‐ne un malgrat que, 

en ocasions, no s’aproven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi de viabilitat d’un poliesportiu a l’Espluga de Francolí                96 

 
 

11.‐ BIBLIOGRAFIA 

Pàgines web: 

• Documentació  del  municipi  de  l’Espluga  de  Francolí.  Disponible  en: 

http://www.espluga.altanet.org/. Consultada el 16 de Març del 2010 

• Documentació del municipi de l’Espluga de Francolí. Disponible en: 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do. Consultada el 16 de 

Març del 2010 

• Situació  del  solar  dins  del  municipi  de  l’Espluga  de  francolí.  Disponible  en: 

http://maps.google.es/. Consultada el 20 de Març del 2010 

• Dades del cadastre del immoble. Disponible en: 

https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=Consulta . Consultada el 

20 de Març del 2010. 

• Documentació dels equipaments a Catalunya. Disponible en: 

http://www20.gencat.cat/docs/sge/Home/arees%20dactuacio/Equipaments%20es

portius/Pla%20Director%20(PIEC)/PIEC_2005.pdf. Consultada el 22 de Març del 

2010 

• Documentació dels gimnasos de la cadena DIR. Disponible en: http://www.dir.cat/. 

Consultada el 5 de Juny del 2010 

• Documentació dels gimnasos de la cadena EUROPOLIS. Disponible en: 

http://www.europolis.es/esp/index.asp. Consultada el 5 de Juny del 2010 

 

Llibres: 

• Jordi Roca i Armengol. Historia de l’Espluga de Francolí. Editorial Pagès editors S.L.;  

• Antoni Carreras i Casanovas, Jordi Roca i Armengol. Breu historia de l’Espluga de 

Francolí. Editorial Pagès editors S.L.; 2007 

 

Apunts: 

• Gestió immobiliària 

• Valoracions immobiliàries 

• Economia 



Estudi de viabilitat d’un poliesportiu a l’Espluga de Francolí                97 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1 
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ANNEX 2: CASH FLOW  
PREVI I DEFINITIU 
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ANNEX 3: PLÀNOLS 


