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Resum 

Aquest projecte pretèn estudiar la viabilitat de la construcció d’un complex residencial 

hoteler a la població de Jacó, província de Puntaneras, Costa Rica (a la costa Pacífica). 

 

L’objectiu del projecte és definir un producte viable, part tant, haurà de ser innovador, 

en una zona encara no explotada, amb unes condicions político‐socials  immillorables, 

ja  que  situem  el  nostre  projecte  a  un  país  de  Centre  Amèrica  sense  corrupció  ni 

inseguretat ciutadana.  

 

El  producte  va  dirigit  a  un  públic  nord‐americà,  principalment  dels  Estats  Units  i 

Canadà, països amb un alt poder adquisitiu, així com Nord Europa i Àsia. 

 

La metodologia utilitzada ha consistit en un estudi de la demanda turística del país, on 

observem que el turisme ecològic a cabanyes és el més demanat pels visitants del país.  

 

Amb  l’anàlisi  realitzada  i  la dada  real de més de 2.200.000 visitants anuals de Costa 

Rica, definim que el nostre producte tindrà una previsió de captació de 3,5% d’aquests 

visitants.  Aquesta  dada  que  ens  permetrà  quantificar  les  despeses  i  els  ingressos 

anuals, així com la dimensió que prendrà el nostre projecte. 

 

Per  tal  de  no  deixar  de  banda  cap  risc,  realitzem  un  anàlisi  DAFO  on  la  principal 

debilitat és la forta inversió inicial, l’amenaça més gran és la competència de les àrees 

dels voltants,  la nostra fortalesa és un producte  innovador en un entorn per explotar 

amb  una  situació  immillorable,  i  l’oportunitat  de  robar  clients  existents  a  la 

competència  dels  voltants.  Amb  l’anàlisi  de  Porter  ratifiquem  aquestes  conclusions 

obtingudes. 

 

Per  tal  d’establir  els  ingressos  i  despeses  anuals  es  realitza  un  profund  estudi  de 

mercat, per  tal de  conèixer els preus de  la  competència  i poder dissenyar  la nostra 

estratègia de preus.  

 

En base a l’estudi de mercat definim un complex amb instal∙lacions d’esbarjo, piscina, 

gimnàs, etc., amb tres tipus de cabanyes i habitacions dobles, amb la particularitat de 

dissenyar zones separades i una zona comú per als visitants adults que s’allotgen sense 

nens i aquells que ho fan amb nens petits. 

 

El projecte tindrà un cost de construcció de $31.110.205 USD que engloba el preu del 

solar.  Amb  aquest  import,  i  les  despeses  ($8.342.826  USD)  i  ingressos  anuals 

($14.333.550 USD), calculem les variables econòmiques, obtenint una TIR de 17,6%, un 

pay‐back de 4,21 anys, i un VAN de $22.172.825 USD (després d’impostos). Xifres amb 

les quals concloem  la viabilitat del projecte per un alt benefici  i alta  rendibilitat, així 

com un període de retorn de l’inversió molt interessant per als nostres inversors. 
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ESTUDI	DE	VIABILITAT	D’UN	VILLAGE	A	JACÓ,	COSTA	RICA	

0. Introducció 

 

Actualment, es viu una situació de crisi econòmica i social a nivell mundial, que afecta 

tots els sectors. 

 

Per aquest motiu, tota idea de negoci requereix una extensa varietat de coneixements, 

per tal d’aprofundir en tots aquells camps  i variables que puguir afectar els diferents 

projectes.  S’ha d’intentar preveure  tots  els possibles  imprevistos que puguin  sorgir, 

per  tal  d’evitar  desviacions  econòmiques  en  les  despeses  previstes,  així  aconseguir 

pressuspostos ajustats a la realitat. 

 

El  sector  de  la  construcció  al  nostre  país  ha  arribat  a  un  punt  de  saturació  que  no 

absorbeix pràcticament més construcció, per tant,  la  idea d’obrir‐se mercat fronteres 

enfora sembla una solució perfecte. 

 

Aquesta solució, però, comporta una sèrie de dificultats afegides, pel fet que suposa el 

desconeixement de la cultura, lleis i tradicions del país objecte d’estudi. 

 

Un  dels  sectors  econòmics  que  continua  en  marxa  és  el  turisme,  aquest  sector 

continua  presentant  xifres  positives  a  nivell  mundial,  malgrat  els  problemes 

econòmics. Turisme i construcció poden aliar‐se per tal d’aconseguir el projecte idoni. 

 

Un dels destins més reclamats actualment és Costa Rica, i a la vegada, encara presenta 

moltes  possiblitats  de  construcció,  amb  buits  sense  omplir  en  el mercat  i  diferents 

possibilitats de productes. 

 

Durant  l’estudi  dels  tipus  de  turismes  i  productes  hotelers  existents  a  Costa  Rica, 

s’observa  la  falta d’un complex hoteler  tipus  resort amb diferents zones, de manera 

que  famílies  amb  i  sense  fills  puguin  compartir  un  mateix  espai  de  manera 

independent. 

 

El  turisme  nord‐americà  és  amant  de  l’ecoturisme  que  ofereix  Costa  Rica,  dels 

bungalows o cabanyes i els resorts o villages, busca llocs amb privacitat dels infants, i 

llocs destinats a ells, però no exiteix un producte que inclogui ambdues necessitats, fet 

que afavoreix que grans grups d’amics puguin allotjar‐se junts al mateix complex tipus 

village o resort.  

 

Per aquest motiu, estudiarem la viabilitat de la construcció d’un complex hoteler tipus  

resort a Costa Rica, més concretament, a la costa Pacífica.   
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0.1 Objecte i objectius 

 

Tal  i  com  s’ha  comentat  anteriorment,  el  motiu  d’aquest  projecte  és  estudiar  la 

viabilitat d’un village o resort a Costa Rica, concretament a la província de Puntarenas, 

a la població de Jacó. 

 

El  village  proposat  té  unes  característiques  especials  que  seran  definides 

detalladament al desenvolupament del projecte.  A grans trets, es tracta  d’un complex 

a  Jacó,  província  de  Puntarenas,  dirigit  a  parelles  i  famílies,  amb  totes  les  facilitats 

incloses  en  el  recinte,  tant  d’esbarjo,  com  sanitàries,  alimentàries,  transports,  etc., 

zones  destinades  a  famílies  amb  fills,  per  a  què  puguin  gaudir    de  tot  l’espai  i 

necessitats dels més petits, però també amb espais on les parelles o famílies sense fills 

estiguin a part del bullici dels nens. 

 

Aquest  estudi  es  duu  a  terme  després  d’haver  observat  la  creixent  demanda  que 

presenta  Costa  Rica,  destí  dels  habitants  dels  països  nord‐americans  i  del  nord 

d’Europa, amb un elevat poder adquisitiu. Aquesta forta demanda que presenta el país 

es deguda a la multitud de possibilitats que ofereix com naturalesa, selva, muntanyes i 

volcans en un espai únic i molt protegit de la mà humana. 

 

El  fet d’haver  creat un espai destinat a parelles  i  famílies  sense  fills dins el complex 

respon a la necessitat de cobrir un buit al mercat, i la necessitat de moltes parelles que 

durant  uns  dies  o  temporades  de  descans  volen  estar  envoltades  de  tranquil∙litat, 

sense la presència i aldarull dels nens petits. 

 

Moltes  vegades,  els  pares  amb  fills  tenen  un  dies  de  descans  i  quan  tenen  la 

possibilitat de marxar uns dies, sense els fills, volen desconnectar totalment i trobar la 

pau i el descans en un lloc sense nens, un lloc totalment dedicat als adults. 

 

Per aquests motius, el village haurà de disposar de totes les instal∙lacions, i cobrir totes 

les necessitats dels residents, de manera que aquests no hagin de sortir del village per 

trobar allò que requereixen, si no per voluntat. 

 

Aquest fet no  implica que el complex estigui  limitat a parelles  i famílies sense fills,  ja 

que hi haurà una zona destinada a famílies amb fills i una comunitària per a tots, que 

farà que estigui obert a tots els visitants. 

 

Aquest village també serà assequible a tots els públics, de manera que no serà exclusiu 

per a economies milionàries, constarà d’hotels i residències permanents, de tipus tres i 

quatre estrelles. 
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Hi haurà restaurants, sales de ball, botigues i llocs d’entreteniment abundants, segons 

les necessitats observades al posterior estudi de mercat. 

 

Aquest village està, en principi, dirigit a un públic nord‐americà i nord‐europeu, ja que 

segons estudis d’afluència de turisme, és el públic que més viatja a Costa Rica. 

 

Costa Rica proposa una gran sèrie d’activitats que són per a una  franja de  tot es  les 

edats: visites a reserves animals, ski aquàtic, tirolines, pujades als volcans, etc. 

 

La idea de destinar part del village a un públic sense fills ve recolzada per la forma de 

ser del públic nord‐americà  i alemany,  ja que és un  tipus de  família més “despresa” 

dels fills,  ja que aquests quan fan els 18 anys, marxen de casa per a viatjar un any, o 

per estudiar a la universitat, acostumant a viure fora i lluny de la residència familiar. 

 

És un projecte interessant per dur a terme, ja que hi ha una gran part de gent d’Estats 

Units i de Canadà que li agrada passar temporades, de vacances o llargues estades de 

jubilació en un clima més càlid i apacible com és el de Costa Rica, i així fugir del fred i 

les  temperatures gèlides de Nord‐Amèrica. Aquest és un  tipus de  turisme que atrau 

molt  als  americans,  per  les  bones  condicions  climàtics,  proximitat,  la  possibilitat  de 

gaudir de la naturalesa, fauna i flora, etc. 

 

El  fet d’ubicar el complex a  Jacó, Puntaneras,  fa que aquest gaudeixi d’una població 

amb una forma de tranquil∙la, pacífica, de manera que tot i el relax, són gent a qui els 

agrada sortir, i gaudir, per tant és una zona amb molt bon ambient, amb bars de copes, 

on saben gaudir de la vida, els amics i els bons moments.  

 

Aquest  complex  residencial  té  per  objectiu  atraure  al  públic,  tenir  clients  per  a  ser 

rentable.  Per  això,  per  tal  de  satisfer  totes  les  possibles  necessitats  en  qualsevol 

moment de  l’any, oferirà els seus serveis a persones que vulguin  fer petites estades, 

poc  prolongades  en  el  temps,  com  són  les  vacances  d’estiu,  d’una  a  tres  o  quatre 

setmanes de durada, així com estades de més  llarga durada, com són els periodes de 

jubilació,  o altres. 
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0.2 Metodologia 

 

La metodologia utilitzada per a  realitzar aquest estudi de viabilitat d’un complex 

hoteler tipus resort ha consistit en els següents passos: 

 

‐ Estudi mitjançant dades dels organismes oficials estadístics de Costa Rica del 

número  de  turistes  anuals  que  rep  el  país,  així  com  procèdencia  d’aquests 

turistes, desdes econòmiques dels  ingressos que deixen en  les  seves  visites, 

evolució de les visites turístiques, etc. 

‐ Estudi dels plans previstos del Govern del país per incentivar, motivar o retenir 

el turisme. 

‐ Estudi dels diferents tipus de turisme de país, i dels motius pels quals atrau als 

turistes. 

‐ Estudi dels motius pels quals localitzem el nostre projecte a Costa Rica, i no en 

un  altre  país:  factors  que  diferencien  la  localització  del  nostre  projecte 

respecte altres localitzacions pròximes. 

‐ Anàlisi sectorial, mitjançant estudi del tipus de turisme, societat, economia de 

la societat, competència, DAFO, etc. 

‐ Estudi de la competència d’altres complexos similars existents per tal d’obtenir 

les  seves  carcaterístiques  i  franja orientativa de preus, per  tal de definir  les 

característiques  imprescindibles  i  diferencials,  així  com  els  preus  del  nostre 

projecte respecte la competència. 

‐ Definició  del  producte  objecte  d’estudi:  Característiques  del  complex  resort 

típiques,  imprescindibles  per  ser  exitoses  entre  els  clients,  trets  diferencials 

que presentarà respecte la competència, etc. 

‐ Definició del públic objectiu al que es dirigeix el producte. 

‐ Definició de preu de distribució del producte. 

‐ Descripció de la campanya de marketing.   

‐ Definició del planning de construcció i les fases d’execució del projecte. 

‐ Definició de variables econòmiques com la inversió inicial necessària, ingressos 

anuals  previstos,  despeses  anuals  previstes  per  al  manteniment,  amb  la 

conseqüent obtenció del fluxe de caixa. 

‐ Anàlisi de l’avaluació de viabilitat mitjançant  indicadors econòmics: el VAN, el 

TIR, BAI i periode de retorn de la inversió. 

‐ Obtenció de conclusions mitjançant els  indicadors econòmics anteriors. 
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0.3 Resum executiu 

 

Aquest projecte pretèn estudiar la viabilitat de la construcció d’un complex residencial 

hoteler a la província de Puntaneras, a Costa Rica. 

 

Per altra banda  l’objectiu és que el resultat sigui viable, per tant, tindrem en compte 

totes aquelles variables que afavoreixen la viabilitat a l’hora de dissenyar el projecte. 

 

Per  aconseguir  tot  el  que  hem  comentat,  estudiarem  el  país  i  la  zona  concreta  on 

localitzarem el nostre projecte i, demostrarem amb xifres de volum de turisme perquè 

es tracta d’un lloc idoni per a la localització d’un nou complex hoteler. 

 

De  la mateixa manera, es pararà gran atenció en  la competència, farem un estudi de 

mercat per a observar  les diferents possibilitats d’allotjament  i  tipus de  turisme que 

existeixen per als viatgers que es decantin per Costa Rica com a destí, els preus que 

s’estan  oferint  segons  la  qualitat  i  comoditats  ofertes,  i  els  diferents  serveis  que 

s’estan oferint en l’actualitat. 

 

D’aquesta manera volem arribar a definir un tipus de complex hoteler que difereixi de 

la resta, per la qualitat, per les diferents possibilitats que ofereix, etc., es diferenciarà 

de  la resta d’hotels en què disposarà d’unes  instal∙lacions esportives  i estarà dirigit a 

tot tipus de públic, famílies amb fills, sense fills, etc. 

 

Un dels avantatges competitus que presentarà el village o  resort és que es hi haurà 

zones  destinades  exclusivament  a  famílies  o  parelles  amb  fills,  i  àrees  dirigides  a 

famlílies, parelles o amics sense fills, així com es podrà gaudir de zones comunes per a 

tots. 

 

La raó que ens porta a aquest disseny és que hem trobat un forat en el mercat, no hi 

ha cap companyia hotelera que  satisfaci aquests públics diferents en un mateix  lloc.  

Moltes  vegades,  grups  d’amics  viatgen  junts  a  un  país  o  destinació,  durant  el  dia 

comparteixen activitats, però durant alguns moments del dia, les unitats familiars sens 

fills  volen  gaudir  d’uns moments  de  pau,  sense  l’aldarull  dels  nens,  però  sense  la 

necessitats d’haver d’anar a un altre hotel. 

 

Gràcies a  la gran  i  creixent afluència de  turistes que acull Costa Rica anualment,  les 

instal∙lacions i serveis que ofereix l’hotel, l’inmillorable situació geogràfica del complex 

per  a  gaudir  d’espectaculars  platges,  parcs  naturals  i  volcans,  així  com  un  públic 

objectiu definit ampli, a  la vegada que específic,  finalment conclourem que es  tracta 

d’un projecte viable. 
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1. Idea de Negoci 

 

La idea de negoci que es vol desenvolupar és la construcció d’un complex hoteler tipus 

resort a Costa Rica, concretament a la costa Pacífica, a la població de Jacó, província de 

Puntaneras. Escollim la Costa Pacífica ja que és destí privilegiat per al turisme de tipus 

ecològic  i de naturalesa, a diferència del de  la costa atlàntica, que és, més aviat, de 

tipus caribè. 

 

Aquest complex hoteler tipus resort respon a la demanda del mercat turístic, ja que es 

definirà un producte que actualment no existeix a Costa Rica. 

 

Es tracta d’un complex residencial tipus resort o village amb dos tipus d’edificacions: 

Els hostes podran dormir en habitacions dobles situades a l’edifici central de l’hotel o 

en cabanyes independents situades pel gran jardí. 

 

Aquests allotjaments estaran dins un gran complex ajardinat, barrat i amb seguretat. 

 

Aquest complex disposarà de diferents àrees, una destinada a famílies o parelles amb 

fills, una altra destinada a parelles, famílies o grups sense fills,  i una zona comú per a 

tots els clients. 

 

El  fet  de  disposar  d’aquestes  àrees  és  un  tret  diferencial  respecte  els  complexos 

hotelers de Costa Rica,  ja que no hi ha cap   que englobi aquestes possibilitats en un 

mateix village. 

 

La  zona  comú estarà  formada per piscines, pistes de pàdel  i  volei,  així  com  accés  a 

platja privada, zones amb uns espectaculars  jardins que aprofiten  la naturalesa de  la 

zona com atractiu turístic, ja que es tracta d’una vegetació selvàtica. 

 

El públic objectiu al que va dirigit aquest producte és el nord americà, ja que la majoria 

de turistes que rep Costa Rica procedeix d’Estats Units i Canadà, però també alberga a 

un gran número de turistes nord‐europeus, i d’altres regions. 

 

Costa Rica és un país sense corrupció, que destaca per un baix nivell de delinqüència, a 

més de ser famós per  no tenir exèrcit i proclamar‐se com a país pacífic, amb un gran 

nivell de seguretat. 

 

Aquests motius  i  la seva gran riquesa en quan a naturalesa, un 25% del país és selva 

verge,  volcans  i  biodiversitat,  i  platges  paradisíaques,  fan  de  Costa  Rica  un  destí 

predilecte dels nord‐americans, públic amb un poder adquisitiu elevat  i que no està 

patint  els  problemes  de  crisi  econòmica  d’una  forma  tan  aguda  com  altres  països 

europeus. 
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2. Anàlisi sectorial 

 

Per  tal  de  desenvolupar  el  projecte  de  village  a  la  població  de  Jacó,  província  de 

Puntaneras,  es  procedeix  a  estudiar  els  hotels  de  la  localitat  i  dels  voltants  de  la 

província. 

 

La costa Pacífica de Costa Rica s’ha convertit en un dels epicentres de  les Amèriques 

pel  ràpid  desenvolupament  de  resorts  de  platja  i  cases  de  vacances  properament 

lligats  al mercat dels Estats Units.  Juntament  amb  el  turisme de  creuers, el  turisme 

residencial està  transformant  franges del paisatge  físic  i desplaçant o  competint per 

recursos amb moltes comunitats pesqueres, agrícoles  i ramaderes en  la zona costera. 

El turisme de resort de sol  i platja  i de creuers té el potencial per entrar en conflicte 

amb la reputació internacional ben merescuda de Costa Rica pel seu turisme d’alt valor 

basat en la naturalesa, conegut de forma comú com ecoturisme. 

 

El  turisme  de  creuers  sobre  la  Costa  Pacífica  representa  un  petit  component,  que 

freqüentment es passa per alt en el mercat  turístic costarricense. Suposa un 16% de 

les arribades  turístiques  i  s’ha desenvolupat sense una avaluació molt crítica,  fet pel 

qual  avui hi ha un  gran número de plans d’expansió  sota  consideració. Mentre que 

molts creuers atraquen a ports de l’Atlàntic, com els de Limon  i Moin, com a part del 

circuit  del  Carib,  tan  sols  80  creuers  atraquen  al  costat  costarricense  del  Pacífic, 

concretament a Puntaneras. 

 

Els  funcionaris del departament de  Turisme de Costa Rica han  estudiat  aquest  fet  i 

realitzat estadístiques per tal d’examinar el rendiment que tindria un plan de reforma 

per tal de fer reviure els ports del costat del Pacífic del país, on les conclusions extretes 

indiquen que els turistes que visiten Costa Rica fan una parada de llarga durada, per a 

gaudir de  l’ecoturisme, parcs naturals, selves vegetals, naturalesa, gran biodivertitat, 

etc., estimant‐se més arribar a la zona Pacífica amb un transport de carretera (autocar, 

tot terreny, cotxe privat, etc.) des de l’aeroport de San José, i no fent una parada curta 

amb un creuer. 

 

Tal com s’ha comentat, la Costa Pacífica ha experimentat diferents nivells de turisme: 

turisme  residencial  (desenvolupament  de  resorts  tot  inclòs  i  cases  de  vacances), 

turisme de creuers  i  turisme sostenible/ecoturisme. Coincidim amb els  resultats dels 

informes estudiats, amb la seva abundant i forta evidència que afavoreix un model de 

turisme sostenible/ecoturisme sobre els altres, com el més beneficiós per a Costa Rica. 

Mentre que els turismes de resort, residencial  i creuers continuaran prenent part de 

l’oferta  turística  del  país,  necessiten  ser  demarcats  amb  una  cuidada  planificació  i 

limitacions clares, precisament com ho  fa qualsevol altre  tipus de desenvolupament. 

Costa Rica va saber duplicar els seus esforços per a recolzar i promoure el turisme d’alt 
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valor  basat  en  la  naturalesa  i  posant  en  marxa  pràctiques  i  principis  socials  i 

ambientals. 

 

Per  a  realitzar  el  complex  residencial  i  hoteler  de  vacances  a  la  població  de  Jacó, 

província de Puntaneras,  s’estudiaran en profunditat  les característiques del  turisme 

residencial,  hoteler  i  de  cases  d’estiu,  amb  un  respecte  de  la  naturalesa,  basat  en 

l’ecoturisme,  no  tenint  com  a  públic  objectiu  el  que  ve  dels  creuers,  tot  i  que  ben 

segur,  el  complex  sortirà  beneficiat  en  determinades  temporades  d’aquest  tipus  de 

turistes. 

 

Per  tal  d’estudiar  l’entorn  econòmic  i  social  on  es  desenvoluparà  el  projecte, 

s’estudiaran les següents variables: 

 

‐ Entorn sòcio – econòmic 

‐ Anàlisi de Porter 

‐ Tipus de turisme 

‐ DAFO 
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2.1 Anàlisi sòcio – econòmic 

 

Els últims anys, porcions de  la Costa Pacífica de Costa Rica han experimentat un 

ràpid i freqüent pobre desenvolupament relacionat amb el turisme. Els canvis són 

més pronunciats al nord‐oest del país, però s’estan expandint al sud al  llarg de  la 

costa cap a la península d’Osa, una joia de biodiversitat i ecoturisme.  

 

A principis  dels  anys  90,  Costa Rica  ja  va  ser  anomenat  com  el primer destí  en 

quant a ecoturisme, i va aconseguir superar a la indústria de la banana i el cafè en 

ingressos, convertint‐se en la primera font de divises del país.  

 

Durant  els  anys  següents  el  sector  de  Costa  Rica  va  créixer  en  creativitat  i 

dinamisme per a  complir amb  les preferències  i  tendències del  consumidor, així 

com  amb  conceptes  relacionats  amb  la  sostenibilitat.  S’ha  extès més  enllà  dels 

eco‐albergs  per  a  incloure  un  ampli  rang  d’activitats,  atractius  i  allotjaments.  A 

més de la mida i la ubicació, també és molt important els negocis turístics hotelers, 

turoperadors,  transport,  atractius  i  altres  que  s’adhereixen  a  estàndards 

ambientals i socials dissenyats per a assegurar l’estabilitat a llarg termini, així com 

els  beneficis  econòmics  per  al  destí.  El  Govern  ha  impulsat  el  creixement  de 

l’ecoturisme  i  del  turisme  sostenible  per  mitjà  d’eines  com  el  Certificat  de 

Sostenibilitat Turística, el CST,  la certificació voluntària per a  l’operació d’hotels  i 

turoperadors,  i  la   Bandera Blava Ecològica, una certificació que mesura qualitat  i 

seguretat de l’aigua de les platges. 

 

En canvi, la trajectòria del turisme de resorts de sol i platja del Pacífic de Costa Rica 

és diferent. Els plans per a desenvolupar  la costa Pacífica de Costa Rica són dels 

anys 60 i 70, quan el primer govern va dur a terme dos projectes molt vinculats: un 

nou aeroport  internacional a  les afores de  Libèria  i el Polo Turístic de Papagayo 

(PTPG), dissenyat per a atraure  la  inversió privada per a un desenvolupament de 

resort d’estil europeu. 

 

Va ser a finals dels anys 90 i més significativament cap al 2002, amb l’inici dels vols 

directes  des  d’Estats Units  a  Libèria,  quan  el  turisme  de  resorts  i  residencial  va 

agafar  força.  En  combinar  una  propietat  de  resort  amb  cases  vacacionals,  els 

inversors  de béns  podrien  finançar més  fàcilment  complexs  de  resort  tot  inclòs 

amb  restaurants,  golf,  marines,  spas,  botigues  i  altres  activitats  d’esbarjo. 

Addicionalment al turisme residencial, algunes àrees al llarg de la costa Pacífica de 

Costa Rica han experimentat el que s’ha anomenat “desenvolupament formiga”: la 

intensa  i  caòtica  construcció  de  petits  i  mitjans  hotels  barrejats  amb  cases 

individuals  vacacionals,  torres  d’apartaments,  condominis  i  comunitats  d’accés 

restringit. 
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Entre  el  2002  i  2008,  Costa  Rica  es  va  convertir  en  l’epicentre  del 

desenvolupament  del  turisme  costaner  estretament  lligat  al mercat  dels  Estats 

Units. Des de finals de 2008, el desenvolupament s’ha anat relentitzant degut a la 

greu crisi econòmica.  

 

Els  aeroports  internacionals  han  tingut  un  rol  molt  important  en  el 

desenvolupament  del  turisme  al  país,  els  vols  internacionals  regularment 

programats  a  l’aeroport  de  Libèria  van  donar  una  clara  senyal  als  inversors 

nacionals i internacionals.  

 

Les  aerolínies  que  arriben  a  Costa  Rica  són:  United  Airlines,  American  Airlines, 

Continental Airlines, Delta Airlines, Mexicana de Aviación, Copa Airlines, Aviateca, 

Martinair, LTU, TACA, American West i US Airways. 

 

És important comprendre els impactes de l’aeroport de Libèria, per entendre que 

existeixen plans del Govern per a un segon aeroport  internacional en Palma Sud, 

per  tal de promoure el  turisme a  la zona Sud de  la costa Pacífica. Altres experts 

coincideixen en què l’estratègia adequada per a l’aeroport de Palma Sud hauria de 

ser expandir els vols domèstics i regionals, més que atraure vols internacionals, per 

tal d’ajudar a enfortir el turisme naturalista i cultural de petita escala.  

 

L’aeroport  internacional  de  Libèria  i  el  Polo  Turístico  Golfo  de  Papagayo  van 

motivar  el  camí  cap  a  l’enorme  boom  al  turisme  residencial  i  de  resort  que  ha 

tingut  lloc els últims anys al  llarg de  la  costa Pacífica, però,  tanmateix, va  ser el  

sector privat, particularment nord americans,  inversors  i compradors,  la principal 

força que va fer això possible. 

 

Aquest  ràpid  desenvolupament  ha  portat  demandes  anticipades  de  serveis  i 

recursos  governamentals,  mentre,  aparentment,  dóna  pocs  beneficis  a  llarg 

termini  en  termes  d’ocupació,  impostos  o  venta  de  béns  i  serveis.  Moltes 

d’aquestes cases vacacionals s’ubiquen en importants llocs arrels de la costa i són 

utilitzades  només  ocasionalment,  originant  poques  feines  un  cop  acabades  les 

obres. 

 

Les  propietats  destinades  a  lloguer  generen  competència  als  hotels,  fet  que  els 

funcionaris de  turisme del govern no van anticipar  i que disgusta molt al  sector 

hoteler. 
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2.2 Anàlisi de Porter 

 

L’anàlisi  de  les  cinc  forces  de  Porter  és  un  model  estratègic  elaborat  per 

l’economista Michael Porter de la Harvard Business School al 1979. 

Les cinc forces de Porter són:  

‐ Poder de negociació dels compradors o clients: Si en un sector de  l’economia 

entren noves empreses,  la competència augmentarà  i ajudarà al consumidor 

aconseguint  preus més  baixos  dins  la mateixa  categoria,  però  a  la  vegada 

causarà un augment de  les despeses,  ja que  l’organització haurà de  realitzar 

despeses adicionals per a mantenir‐se al mercat.   

Aquesta  amenaça  depèn  de  la  concentració  de  compradors  respecte  la 

concentració  de  companyies,  el  grau  de  dependència  dels  canals  de 

distribució,  el  volum  comprador,  les  despeses  o  facilitats  del  client  per  a 

canviar  d’hotel,  la  disponibilitat  d’informació  que  els  turistes  tenen  al  seu 

abast, l’existència de productes substituts, etc. 

 

‐ Poder  de  negociació  dels  proveïdors  o  venedors:  Es  tracta  d’una  amenaça 

imposada  sobre  la  indústria per part dels proveïdors, a  causa del poder que 

disposen pel  seu grau de concentració, per  l’especificitat dels productes que 

vénen, per l’impacte d’aquests en les despeses de la indústria, etc.  

Alguns  factors associats a aquesta  força són  la  tendència del client a canviar 

d’hotel,  l’evolució dels preus relatius de substitució,  les despeses de canvi de 

comprador,  la  percepció  de  les  característiques  diferenciadores  dels 

productes,  número  de  productes  subtituts  en  el mercat  d’aquest  producte, 

facilitat de substitució, etc. 

 

‐ Amenaça de nous participants: Contràriament  a  la  facilitat per  a muntar un 

petit negoci, la quantitat de recursos necessaris per a organitzar una indústria 

de grans dimensions amb una gran xarxa de distribució és altíssima.  

Alguns  factors  que  defineixen  aquesta  força  són  l’existència  de  barreres 

d’entrada,  les  economies  d’escala,  trets  diferenciadors  de  la  propietat  d’un 

producte en exclusiva, valor de la marca, despeses de canvi, requeriments del 

capital, accés a la distribució, avantatges de la corba d’aprenentatge, possibles 

represàlies, millores en la tecnologia, etc. 

  

‐ Amenaça de productes  substituts: Com en els  casos de  la primera  força, en 

absència de productes subtituts es poden fixar els preus en solitari  i suposen 

normalment  una  molt  alta  rendibilitat.  Però  amb  mercats  amb  molts 

productes similars, es troben preus que donen lloc a baixes rendibilitats.  

Alguns dels  factors a  tenir més en compte són  la  tendència del comprador a 

substituir el producte o canviar d’hotel, en aquest cas, els preus relatius dels 
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productes substituts,  les despeses o facilitat de canvi del comprador, el nivell 

que  percep  el  client  de  diferenciació  de  producte  o  servei,  disponibilitat  de 

productes substituts, etc. 

 

‐ Rivalitat  entre  els  competidors:  Més  que  una  força,  la  rivalitat  entre  els 

competidors  és  el  resultat  de  les  quatre  anteriors.  La  rivalitat  entre  els 

competidors defineix  la rendibilitat d’un sector: com menys competit es trobi 

un sector, normalment serà més rentable i viceversa. 

Els factors de més  influència són el poder dels competidors  i dels proveïdors, 

l’amenaça de nous proveïdors i productes substituts, el creixement del sector, 

la diversitat de competidors, etc. 
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2.3 Tipus de turisme 

 

Com  hem  comentat  anteriorment,  a  Costa  Rica  podem  distingir  tres  tipus  de 

turisme: turisme residencial, turisme de creuers i turisme sostenible/ecoturisme. 

 

Aquesta nova forma de desenvolupament del turisme costaner –d’escala i orientat 

cap al mercat de masses‐ és diferent de l’ecoturisme d’alt valor basat en la natura, 

pel qual Costa Rica ha guanyat la seva ben merescuda reputació. 

 

L’ecoturisme en Costa Rica va arrencar en 1987 quan el President Oscar Arias va 

rebre el Premi Nobel de la Pau gràcies al procés de negociació i al fi de les guerres 

de  l’Amèrcia Central. L’ecoturisme del país ha crescut en major proporció en  les 

cases vacacionals, i s’ha centrat en una important xarxa de parcs naturals públics i 

privats,  una  relativa  bona  infraestructura,  una  forta  classe mitja,  una  força  de 

treball ben educada, així com un govern democràtic i estable. 

 

Tots  aquests motius, més  la  pau  i  la  proximitat  al mercat  nord  americà,  va  fer 

possible per a Costa Rica moure’s ràpidament a l’ecoturisme, el sector més calent 

de la indústria turística global en les dècades recents. 

 

A continuació, s’adjunta taula amb  l’evolució del territori dedicat al turisme en  la 

costa del Pacífic, del 1980 al 2005. 

Ubicació de l'estudi 
1.980 

(hectàrees) 
% de 
canvi 

1.988 
(hectàrees) 

% de 
canvi 

2.005 
(hectàrees) 

% de
canvi 

Guanacaste Nord                   

Papagayo‐El Coco  62,38  1,18  434,85  8,27  726,79  13,83 

Potrero‐Flamingo‐
Brasilito  31,05  0,91  266,67  7,98  418,24  12,42 

Playa Grande‐
Tamaraindo  22,47  0,74  246,85  8,1  837,61  27,5 

Guanacaste Sud                   

Sarrera‐Punta Islita  56,94  0,97  224,77  3,84  544,34  9,27 

Malpaís‐Montezuma  13,15  0,69  7,52  0,42  32,24  1,73 

Paquera  11,77  0,46  11,23  0,45  23,16  0,92 

Puntaneras i Illes del 
Golf                   

Puntaneras‐Caldera  726,38  9,7  1.292,03  17,05  1.724,84  22,63 

Pacífic Central             

Herradura‐Jacó  78,98  3,97  268,34  13,33  415,92  20,67 

Quepos‐Manuel Antonio  190,98  8,62  301,5  13,73  297,46  12,99 

Pacífic Sud                   

Dominical‐Tortuga  10,56  0,63  50,05  2,76  43,98  2,91 

Golfito  184,43  6,26  200,05  6,84  215,52  7,31 

Puerto Jiménez  25,67  1,37  88,54  4,84  101,96  5,45 
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Actualment,  les  dades més  recents,  publicades  amb  detall,  són  les  del  primer 

trimestre de  l’any 2012. En xifres  totals, el país va  rebre més de dos milions de 

turistes. 

 

Arribades internacionals, per tots els ports: 

 

S’observa que el 51,1% de  les arribades provenen d’Amèrica del Nord, el 28,9% 

d’Amèrica Central, el 12,6% d’Europa, i la resta, d’altres zones geogràfiques: 

 

 
Dades de la Direcció de Migració i Extrangeria de Costa Rica 
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Arribades de turistes  internacionals que utilitzen  la via aèria, per zona geogràfica 

de procedència: 

 

  
Dades de la Direcció de Migració i Extrangeria de Costa Rica 

Despesa mitjana per persona  en dòlars  americans dels  turistes no  residents, de 

l’any 2009 a 2011: 

 

 
Dades de l’Institut Costarricense de Turisme 

 

A l’any 2011, la durada de l’estada mitjana dels turistes que va rebre Costa Rica és 

d’onze dies. 
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2.4 Dafo 

 

Amb  l’anàlisi Dafo, volem anatlizar  les debilitats,  les amenaces,  les fortaleses  i  les 

oportunitats que es presenten a l’hora de plantejar el projecte de construcció d’un 

complex tipus resort a Jacó, província de Puntaneras, a  la costa Pacífica de Costa 

Rica. 

 

Debilitats 

Les debilitats que presenta el complex tipus resort a la costa pacífica de Costa Rica 

són les següents: 

‐ Requereix una inversió inicial molt forta, i durant un periode de temps, 

no hi haurà ingressos (durant tot el procés de sol∙licitud de permisos i 

execució  de  l’obra  fins  a  la  inauguració).  Fins  al  primer  dia  de  la 

inauguració  tot  seran  únicament  despeses  de  tipus  administratiu  i 

llicències,  de  construcció  i  de marketing  per  a  donar  a  conèixer  el 

producte al públic objectiu. 

‐ El projecte està localitzat a la costa Pacífica, costat de Costa Rica on els 

ports  marítims  pràcticament  no  reben  creuers,  ja  que  aquests  es 

queden a la costa atlàntica integrada al recorregut del Carib. 

‐ Elevats costos de manteniment en quant a  l’estructura del complex  i 

gran quantitat de sous del personal necessari per al funcionament. 

 

Amenaces 

En  quant  a  les  amenaces  que  s’enfronta  el  complex  residencial  trobem  les 

següents: 

‐ Forta competència: La costa Pacífica de Costa Rica és la més reclamada 

pels viatgers amants de l’ecoturisme, turisme natural, selves tropicals, 

etc., per  això,  al  llarg de  la  costa  trobem  altres  complexos hotelers, 

que,  tot  i  que,  es  tracta  de  productes  diferents  tenen  el  mateix 

propòsit comú: albergar als turistes. 

‐ El  clima:  tot  i  que  Costa  Rica  i, més  concretament,  la  província  de 

Puntaneras, té un clima tropical i humit, agradable pel turisme degut a 

les  bones  temperatures  durant  tot  l’any,  els  últims  anys,  s’estan 

donant  fenòmens climàtics com  tsunamis  i  terremots, etc., als països 

veïns que repercuteixen en l’afluència del turisme. 

 

Fortaleses 

Pel que fa a les fortaleses, destaquem: 

‐ La Costa Pacífica és  la favorita del turisme amant dels espais selvàtics 

verges,  de  la  naturalesa,  senderisme,  biodiversitat,  etc.  El  turisme 

americà  i nord europeu es decanta clarament cap a aquest cantó del 

país, en quant a aquest tipus de vacances. 
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‐ Diversos estudis resalten com la costa Pacífica de Costa Rica, cada cop 

atrau més  a  jubilats  dels  Estats Units,  Canadà  i  nord  Europa  com  a 

destí  ideal  per  a  passar  les  temporades  en  què  és  hivern  als  seus 

països d’origen. 

‐ Estadístiques realitzades demostren que el fet de què la costa Pacífica 

no sigui parada habitual de creuers, no fa que els ecoturistes deixin de 

visitar Puntaneras. 

La parada de creuers a la costa atlàntica està destinada a viatgers que 

visiten el Carib. El públic objectiu del projecte de resort a Puntaneras 

no es caracteritza per voler fer una parada d’un dia   o dos en creuer, 

sino  per  voler  fer  una  estada  prolongada,  per  tant,  no  fan  servir 

creuers, sino que s’estimen més  la combinació vol de via aeroport de 

Libèria o San José, i trasllat en carretera fins al destí de costa Pacífica. 

 

Oportunitats 

L’hotel resort a Jacó pretèn explotar les següents oportunitats: 

‐ Guanyar clients al hotels de la competència. 

‐ Omplir un  forat de mercat,  ja que  és un  complex que  va destinat  a 

famílies amb nens o sense. 

‐ Havent  estudiat  a  la  competència,  el  complex  resort  hoteler  pretèn 

reunir  tots  els  punt  positius  observats  en  els  hotels  dels  voltants,  i 

millorar  els  seus  punts  negatius.  Reunint  n  un  mateix  complex  la 

possibilitat  de  poder  abarcar  els  diferents  gustos  i  pretensions  dels 

clients. 
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3 Estudi de mercat 

 

A  continuació  realitzarem  un  estudi  de mercat  per  tal  de  conèixer  la  competència 

hotelera a Costa Rica, els preus que es demanen i les característiques que compleixen 

els diferents hotels o complexos tipus village o resort del país. 

 

Aquests complexos hotelers ens marcaran una sèrie de requisits que haurem de tenir 

en  compte  a  l’hora  de  definir  el  nostre  producte,  ja  que  es  tractarà  de  requisits 

imprescindibles  que  el  turista  demana  i  espera  trobar,  i  a  la  vegada,  ens  ajudarà  a 

distingir  aquells  trets  innovadors  i  que  faran  diferenciar‐se  el  nostre  resort  de  la 

competència. 

 

Per tal de garantir l’èxit del projecte és imprescindible tenir un total coneixement de la 

competència,  dels  productes  existents,  possibles  productes  substituts,  de  l’actuació 

que poden tenir aquests i de com pot afectar tot això al funcionament i rendibilitat del 

nostre resort. 

 

Tal  i com s’especifica en  l’anàlisi de Porter,  i en  l’estudi de  les cinc forces,  l’existència 

d’un mercat amb molta similitud de productes acostuma a ser sinònim de rendibilitat 

baixa, i un mercat amb pocs productes similars acostuma suposar una alta rendibilitat. 

 

Com es podrà veure a continuació  la  regió de  la població de  Jacó és una  localització 

idònia, ja que és propera a tots els punts d’interès, naturalesa, parcs naturals, platges 

paradisiaques, la capital i el seu aeroport, i, encara més important, no està saturada de 

competència de productes similars. De  fet, el nostre producte, es diferenciarà de  tal 

manera  de  la  resta,  que  serà  l’únic  en  el  mercat  amb  les  seves  característiques 

concretes. 

 

L’estudi  de  la  competència  és molt  important  en  fase  inicial,  per  tal  de  definir  el 

producte  i  conèixer  l’entorn.  Tanmateix,  és  una  feina  que  s’haurà  de  renovar 

periòdicament en el  temps, per  tal de  tenir controlades diferents variables, com són 

les estratègies econòmiques dels complexos hotelers de la zona i voltants que puguin 

fer que els clients contractin els serveis de la competència per motius econòmics, i les 

renovacions  i millores  tècniques  que  puguin  incloure  en  les  seves  instal∙lacions,  o 

l’aparició de nous competidors, fets que poden suposar un atractiu per als clients que 

poden acabar decantant‐se per la competència. 
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3.1 Estudi de la competència hotelera a Costa Rica 

 

La paraula competència es defineix com la situació d’empreses que rivalitzen en un 

mercat oferint o demandant un mateix producte o servei. 

 

El primer que s’haurà de  fer, doncs, és definir quina serà  la nostra competència, 

per a això utilitzarem aspectes com  l’ubicació, el destí,  la categoria de  l’hotel, el 

tipus de client o segmentació, tipus i quantitat de serveis, tipus d’hotel (vacacional, 

residencial, etc.). 

 

Els hotels de la competència s’han de conèixer, preferiblemente, mitjançant visites 

presencials,  sense  perdre  de  vista  la  competència  d’altres  destins  que  també 

poden oferir productes substituts. 

 

La metodologia  que  utilitzarem  per  a  estudiar  a  la  competència  consistirà  en, 

primerament, estudiar en profunditat dos casos d’èxit, dos complexos tipus resort 

que existeixen a Costa Rica que  funcionen amb un elevat grau d’èxit, així doncs, 

observarem  les característiques que tenen en comú, el públic al que van dirigits  i 

tots els serveis i avantages que ofereixen. 

 

A  continuació,  estudiarem  els  preus  de  mercat  que  ofereixen  els  complexos 

hotelers de la zona de Jacó, en funció de les característiques, serveis i instal∙lacions 

que ofereixen. 

 

Aquest estudi ens ajudarà a obtenir vàries conclusions: 

 

‐ A quin públic dirigir‐nos 

‐ Com diferenciar‐nos 

‐ Quins serveis i instal∙lacions són indispensables 

‐ Preus i tarifes per al nostre complex resort 

‐ Els buits de mercat que queden per cobrir, etc. 

Aquestes conclusions es reflectiran en els apartats de definió del projecte, preu de 

distribució, campanyes de marketing, etc. 

Tal  i  com  hem  comentat  anteriorment,  l’estudi  de mercat  i  de  la  competència 

hotelera    s’haurà  de  renovar  periòdicament,  per  tal  d’identificar  nous  agents 

existents al mercat amb productes substituts, conèixer  l’estratègia econòmica de 

la competència, així com  les millores  tècniques, ampliacions  i  renovacions de  les 

intal∙lacions que puguin oferir. 
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3.1.1 Complex Residencial Grandpas Hotel 

 

 
Imatge de l’entrada del complex Grandpas Hotel 

 

El complex Grandpas Hotel està situat a la població de Cot de Oreamuno, a 

la província de Cartago, Costa Rica, a set quilòmetres al nord de la població 

de Cartago, sobre la carretera que es dirigeix al Parc Nacional del Volcà de 

Irazú, a dos mil metres sobre el nivell del mar,  i a quaranta minuts de  la 

capital  de  San  José.  Cot  de  Coreamuno  és  una  població  d’interior,  no 

costera. 

 

Es tracta d’un complex hoteler/residencial, dedicat i dirigit a l’ecoturisme. 
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Localització al mapa de Costa Rica del complex Grandpas Hotel 

 

El complex hoteler constitueix un tipus d’allotjament pioner en el seu estil 

al país, ja que disposen de serveis únics en la província, con la seva original 

i  acollidora  casa hotel  estil  victorià  costarricense,  construïda  amb  fustes 

centenàries, que inclou una sèrie d’àmplies habitacions. 

 

A  part  d’aquestes  habitacions,  disposa  d’una  gran  zona  exterior  amb 

cabanyes  independents,  per  a  aquells  que  vulguin  allotjar‐se  en  una 

vivenda aïllada però amb les comoditats de estar dins un complex. 

 

Igual  que  Puntaneras,  Cartago  és  una  província  que  gaudeix  de  parcs 

naturals, una gran biodiversitat i que viu intensament de l’agricultura. Per 

aquest motiu és  indispensable una construcció  respectuosa amb el medi 

ambient,  que  permeti  a  la  població  de  la  província  seguir  treballant  els 

seus camps de cultiu i protegint les seves zones selvàtiques amb una gran 

riquesa pel que fa a la fauna i la vegetació. 

 

Entre els serveis oferits per l’hotel destaquem: 

 

‐ Esmorzar complet per a tots els gustos 

‐ Parc ampli i segur 

‐ Informació turística 

Grandpas Hotel
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‐ Tarjetes de crèdit (VISA i Master Card) 

‐ Servei de fax 

‐ Fàcil accés 

‐ Àrees de lectura 

‐ Área de begudes i snacks 

‐ Servei de bugaderia complet 

‐ Aigua calenta 

‐ Matalassos ortopèdics 

‐ Sala d’Internet 

‐ Wifi 

‐ Trucades locals i internacionals 

‐ Telèfon 

‐ TV amb cable satèl∙lit 

‐ Servei de qualitat i tracte personalitzat 

‐ Àmplies i placenteres suites 

‐ Acollidores i càlides cabanyes rústiques 

‐ Comfortables habitacions estàndars 

 

Totes  les  cabanyes  estan  formades  per  un  saló menjador,  una  o  dues 

habitacions, bany, cuina independent i una terrassa amb porxo.  

 

 

 
Imatge d’una de les cabanyes del complex Grandpas Hotel 

 

Les  habitacions  de  la  casa  hotel  disposen  de  bany  independent,  i  hi  ha 

diferents  tipus,  segons  les  necessitats  dels  visitants,  amb  llit  doble  de 

matrimoni, amb llits individuals, i amb llit doble i individuals. 
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El  complex  hoteler  proposa  una  sèrie  d’activitats  a  realitzar  als  seus 

clients, i posa els mitjans de transport i organització necessaris. 

 

Excursions proposades per l’hotel a realitzar a Cartago: 

 

‐ Parc Nacional Volcà Irazú 

‐ Monument Nacional Guayabo 

‐ Parc Nacional Volcà Turrialba 

‐ Parc Nacional Tapantí 

‐ Vall d’Orosí i Ujarrás 

 

Hostes per 
Habitació 

Tarifa Rack
(Cabanya o 

suite) 
Tarifa Rack (Habitació 

Estàndard) 

1 Persona $48.50 USD $43.50 USD 

2 Personas $73.50 USD $68.50 USD 

Persona 
Addicional $23.50 USD $23.50 USD 

 

Les tarifes inclouen esmorzar complet i impost de vendes. 

S’estableix l’hora d’entrada a les 14.00h la de sortida a les 12.00h. 

Els nens fins a quatre anys no paguen per  la seva estància, els de cinc a     nou 

anys paguen la meitat, i a partir dels deu anys paguen la tarifa normal. 

Les reserves es formalitzen amb un pagament del 50% del total de l’import de 

l’estada al complex. 

El  pagament  es  pot  fer  amb  dòlars  americans  o  amb  colons,  transferència 

bancària o dipòsit en el Banc Nacional,  i mitjançant  tarjeta de  crèdit VISA o 

Master Card. 

Les  comissions  cobrades  per  entitats  bancàries  per  transferències  o  similars 

seran cobertes pel client. 
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3.1.2 Estudi del complex Four Seasons 

 

 
Imatge del Resort Four Seasons 

Four Seasons es  troba a  la costa nord‐oest del Pacífic de Costa Rica, a  la 

província de Guanacaste. Encara que Guanacaste és la segona província en 

extensió, així com  la menys poblada del país, ofereix un entorn  tranquil  i 

serè.  El  seu  paisatge  és  una  inusual  combinació  de  vegetació  sabana, 

inmensa  ramaderia  i  bosc  tropical  sec,  amb  una  serralada  volcànica  de 

fons. 

Guanacaste també ofereix algunes de les millors platges del país, les quals 

s’extenen uns 160 km des de la frontera amb Nivaragua fins a la punta de 

la Península de Nicoya. 

El  Four  Seasons,  localitzat  a  l’exclusiva  península  de  Papagayo,  és  un 

desenvolupament  especialment  dissenyat  com  Resort  que  abarca  930 

hectàrees.  Aquesta  apartada  reserva  natural  ofereix  abundants 

oportunitats per a viure eco‐aventures a terra  i aigua. Per tant, concloem 

que aquest es tracta d’un complex hoteler totalment residencial.  
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Imatge de la localització del Resort Four Seasons al mapa de Costa Rica 

El Resort ofereix, entre d’altres, els següents serveis: 

Un total de cent setanta‐cint habitacions, suites  i residències, Spa, quatre 

restaurants, gimnàs, quatre pistes de tenis HAR TRU, una pista de tenis de 

gespa natural, platja privada, piscines i un camp de golf. 

Els diferents restaurants formen part d’una de les atraccions del resort, ja 

que  són  considerats  d’alta  categoria,  amb  productes  de  qualitat  i  estils 

variats per a tots els gustos. 

La gastronomia és un fonament tan important, que es fan cursos de cuina, 

amb  els  propis  xefs  dels  diferents  restaurants  i  de  diferents  varietats  i 

estils, donant gran importància a la cuina local i tradicional. 

Gràcies a  les  instal∙lacions assenyalades, a  les nombroses sales d’events  i 

reunions, així com la platja daurada que l’envolta, és un complex idoni per 

a  celebrar  convencions  empresarials,  reunions  familiars  i  events  de  tot 

tipus com bodes i tot tipus de celebracions. 

Alhora es proposen un munt d’activitats a realitzar per a totes  les edats  i 

els gustos, com classes de  ioga  i d’acondicionament físic, pilates, fitness  i 

totes les seves varietats, spinning, classes de cuina, tenis, golf i ball, escola 

de surf,  etc. 

Four Seasons 
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A banda dels  esports,  també  s’ofereixen  excursions  i  activitats  guiades  i 

organitzades per ells, com l’excursió anomenada Trail of Giants, guiada pel 

bosc  tropical  sec  que  envolta  el  camp  de  golf  i  que  està  certificada  pel 

Audubon  Cooperative  Sanctuary.  El  bosc  alberga  aus, monos,  iguanes  i 

mariposes  en  perill  d’extinció,  i  més  de  vint‐i‐cinc  espècies  d’arbres 

gegants. D’aquesta manera els visitants podran gaudir de  l’exòtica  flora  i 

fauna  de  Costa  Rica mentre  que    es  recorren  els  exhuberants  boscos  i 

s’admira les importants vistes a l’Oceà Pacífic. 

Els  observadors  d’aus  estan  convidats  a  detectar  cotorres, manaquines, 

ocells formiguers, i trogons a tots els voltants del Resort. 

El  Resort  ofereix  la  possibilitat  als  seus  hostes  de  trobar‐se  amb  els 

pescadors locals de Playa Blanca i escollir allà mateix, als vaixells pesquers, 

el peix que soparan, a més, el Xef estarà allà per ajudar als clients. 

Es recomana a tots els clients que no perdin l’oportunitat de veure la feina 

dels  artesans  locals  i  de  gaudir  de  les  seves  obres  d’art  de  fusta  i 

terrisseria. 

Dins el servei de trasllat privat s’inclou tota una sèria d’avantatges: 

Vehicle  privat  amb  aire  condicionat  i  capacitat  per  a  un màxim  de  cinc 

hostes amb equipatge. 

Internet inalàmbric de cortesia dins el vehicle. 

S’ofereix una habitació alternativa a  l’habitació pròpia  si en cas d’arribar 

abans de l’horari d’entrada, aquesta no està preparada. 

El  servei de  trasllat està disponible per 190 USD per  trajecte  (tarifa  total 

per un màxim de 5 persones). 

 

L’estada es pot realitzar a les habitacions, suites o residències. 

 

Totes les opcions permeten escollir entre l’opció d’un llit mida King, o dos 

llits dobles, podent‐se disposar de  llits mida King extra o de cunes en cas 

de necessitat. 

 

L’opció  més  senzilla  la  constitueixen  les  habitacions,  tot  i  així  estan 

completament  equipades,  amb  tota  mena  de  detalls.  Bany  complet  

totalment de marbre  independent, amb  tovalloles, barnussos  i  sabatilles 

per als hostes. 
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Imatge de l’habitació estàndard amb un dormitori 

 

La mida de  l’habitació més petita és de 56 metres quadrats,  i totes tenen 

vistes a la badia. 

 

La següent opció d’allotjament  la constitueixen  les suites, n’hi d’un o tres 

dormitoris amb l’opció de piscina d’immersió. 

 

 
Imatge de la suite amb un dormitori i piscina d’immersió 

 

La  superfície  de  la  suite més  petita,  que  consta  només  d’una  habitació, 

sense piscina d’immersió, és de 95 metres quadrats, i tenen una capacitat 

de tres adults o dos adults i dos nens, amb impressionants vistes a la badia 

o al bosc tropical sec. 

 

Tenen dos banys complets, un amb plat de dutxa i un altre amb banyera. 
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L’última opció i més luxosa és la de les residències, on la més petita, amb 

només  una  habitació,  té  una  superfície  de  cent  cinquanta‐vuit  metres 

quadrats, amb una capacitat per a tres adults o dos adults i dos nens, i on 

la més gran, té una capacitat per a deu adults, i consta de cinc habitacions, 

amb  una  superfície  de  sis‐cents  dinou  metres  quatrats,  i  una  piscina 

d’immersió.  

 

 
Imatge de la piscina d’immersió de la propietat residencial amb cinc 

dormitoris 

 

 
Imatge del saló de la propietat residencial amb quatre dormitoris 
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Tarifes del Resort: 

 

Tipus d’habitació 
 

Preu mig per nit 

Habitació 2 persones $550 USD 

Suite 2 persones $738 USD 

Residència 5 persones $1.850 USD 
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3.1.3 Estudi de preus d’hotels 3* de Jacó 

 

Hotel El Paraíso Escondido 3* 

Aquest  establiment  es  troba  situat  al  costat de  la natura  i  conta  amb una  gran 

piscina a  l’aire  lliure, zona de barbacoa  i consigna d’equipatge. Hi connexió Wi‐fi 

gratuïta  a  totes  les  instal∙lacions.  Els  allotjaments  de  l’hotel  disposen  d’aire 

condicionat, televisió per cable i bany privat amb articles de bany gratuïts. També 

consta d’apartaments amb zona de cuina i terrassa.  

Aquest hotel es troba a 150 metres d’una zona de restaurants on es poden tastar 

diferents tipus de plats de cuina internacional. 

L’establiment  pot  ajudar  als  hostes  per  a  organitzar  visites  guiades  amb  guies 

locals o passeigs a cavall. 

Tipus d'habitació Preu mig per nit 

Habitació doble 2 
persones $60 USD 

Estudi amb cuina 2 
persones $68 USD 

 

Copacabana Hotel  and Suites 3* 

Aquest hotel només admet adults. Es troba a la platja de Jacó i ofereix una piscina 

a  l’aire  lliure  amb  un  bar  al  seu  interior,  envoltada  de  jardins  tropicals  i  llits 

balinesos.  També  conta  amb  una  zona  nudista  separada,  amb  banyera  d’hidro‐

massatge i piscina privada. 

Els elegants estudis  i suites del Copacabana tenen vistes al mar o als  jardins. Tot 

l’hotel  disposa  de  connexió  Wi‐fi  gratuïta,  amb  televisió  per  cable,  minibar, 

microones  i  cafetera.  Els  banys  inclouen  assecador  de  cabell  i  articles  per  a  la 

neteja personal. 

A la terrassa del Copacabana, amb vistes a l’oceà, es serveixen plats com llagosta o 

tonyina  semicrua.  El  bar  esportiu,  situat  al  costat  de  la  piscina,  ofereix  nits  de 

barbacoa, karaoke i espectacles nocturns. 

A  la  recepció  del  Copacabana,  oberta  les  24  hores,  es  poden  llogar  cotxes  o 

bicicletes i reservar serveis d’enllaç amb l’aeroport de San José.  

L’hotel posa a disposició dels clients places d’aparcament per a cotxe gratuïtes. 
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Tipus d'habitació Preu mig per nit 

Estudi amb cuina 2 
persones $120 USD 

Suite 2 persones $180 USD 

 

Hotel Los Ranchos 3* 

L’hotel  Los Ranchos,  situat  a 40 metres de  la platja de  Jacó,  i    a menys de 100 

metres de  la  zona de botigues  i  restaurants. Consta d’una piscina a  l’aire  lliure  i 

està envoltat per un preciós bosc  tropical. Aquest establiment de gestió  familiar 

ofereix habitacions, apartaments i bungalows. 

L’hotel presenta una decoració tradicional amb mobles de fusta de color fosc, aire 

condicionat, connexió Wi‐fi gratuïta, televisió per cable i bany privat. 

Els apartaments i bungalows també disposen de cuina.  

L’hotel  posa  a  disposició  dels  clients  un  servei  de  lloguer  de  taules  de  surf,  on 

també es poden organitzar classes de surf i excursions a la reserva natural Manuel 

Antonio. 

Tipus d'habitació Preu mig per nit 

Habitació doble 2 
persones $60 USD 

Apartament 4 
persones $72 USD 

Bungalow 6 
persones $144 USD 

 

Hotel Poseidon 3* 

Aquest hotel,  situat a 50 metres de  la platja de  Jacó, disposa de  connexió Wi‐fi 

gratuïta a  les zones comunes  i conta amb solàriums  i una piscina a  l’aire  lliure. Es 

tracta d’un hotel adaptat a persones amb mobilitat reduïda. 

Les habitacions són senzilles  i estan decorades en tons alegres. Disposen de bany 

privat  amb  dutxa  i  articles  de  bany,  estant  equipades  amb  aire  condicionat, 

televisió per cable i nevera. 

El  restaurant de  l’hotel serveix menjar  típic  tradicional de  la zona, així com plats 

internacionals. El bar ofereix retransmissions esportives i snacks a qualsevol hora. 
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Els  hostes  de  l’hotel  podran  fer moltes  activitats,  com  rafting  o  tirolina,  pesca 

esportiva  i muntar  a  cavall.  A més  a més,  s’ofereixen  visites  guiades  al  Volcà 

Arenal, situat a 2 hores i quaranta‐cinc minuts de la població de Jacó. 

Tipus 
d'habitació 

Preu mig 
per nit 

Habitació 
doble 2 

persones 
$72 USD 

 

Posada Jacó 3* 

Situada  a  60 metres  de  la  platja  de  Jacó,  la  Posada  Jacó  ofereix  piscina  a  l’aire 

lliure, solàrium, connexió Wi‐fi gratuïta, apartaments amb aire condicionat i cuina 

totalment equipada. 

Els apartaments de la Posada Jacó presenten una decoració lluminosa i funcional, 

un dormitori, zona d’estar, televisió per cable, bany privat amb dutxa i articles de 

bany gratuïts. 

La Posada es troba al centre de Jacó, a menys de cinc minuts a peu de la zona de 

bars  i  restaurants. Als  voltants es poden practicar  senderisme, pesca esportiva  i 

equitació. 

Tipus d'habitació Preu mig per nit 
Apartament 4 

persones 
$60 USD 

 

Hotel Perico Azul 3* 

Aquest hotel es troba a dos minuts a peu de la Platja de Jacó, i a més a més inclou 

piscina a l’aire lliure i zona de barbacoa.  

L’hotel ofereix la possibilitat de disposar d’habitacions amb cuina compartida, tot i 

que  disposen  de  bany  privat,  connexió  Wi‐fi  gratuïta,  ventilador  de  sostre  i 

televisió per cable. 

L’establiment posa a disposició dels clients l’opció de classes de surf i lloguer dels 

equips  necessaris,  ja  que  a  la  platja  més  propera  es  poden  practicar  esports 

aquàtics. 

Tipus d'habitació Preu mig per nit 
Habitació 2 
persones 

$40 USD 
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3.1.4 Estudi de preus d’hotels 4* de Jacó 

 

Hotel Club del Mar 4* 

 

L’hotel Club del Mar està ubicat entre  la selva  tropical  i  l’oceà Pacífic, a  l’extrem 

sud de  la platja de  Jago, trobant‐se envoltat de  jardins tropicals amb una piscina 

enfront el mar i un spa. 

 

Totes  les habitacions disposen d’aire condicionat  i un balcó amb vistes a  l’oceà, a 

més, inclouen televisió per cable, cafetera i bany privat amb assecador de cabell. 

 

El complex alberga el bar Tiki, que serveix beguda  i menjar a  la terrassa  junt a  la 

piscina o la platja. El restaurant ofereix plats de cuina costarricense i internacional, 

com peix i marisc fresc de la zona. 

 

El personal ajuda al  client a organitzar excursions  i activitats,  com pesca al mar, 

senderisme  per  la  selva  tropical  o  visites  als  parcs  nacionals  de  Carar  i Manuel 

Antonio. L’establiment  també pot organitzar el servei d’enllaç amb  l’aeroport de 

San José. 

 

Tipus d'habitació Preu mig per nit 

Habitació doble 2 
persones 

$112 USD 

Apartament 2 
persones 

$168 USD 

Apartament 4 
persones 

$224 USD 

 

Daystar Bahía Encantada 4* 

 

Aquest hotel boutique  té accés directe a  la platja de  Jacó. Conta amb una  gran 

piscina a  l’aire  lliure  i elegants apartaments amb connexió  inalàmbrica a  internet 

gratuïta, televisió per cable i balcó. 

 

Els apartaments són elegants i disposen de cuina completa amb fogons, cafetera i 

rentavaixelles. 

 

L’establiment  organitza  diferents  activitats,  incloent  ràfting,  viatges  en  4x4  i 

excursions per  la selva. L’hotel ofereix serveis de massatges sota petició, així com 

classes de surf. 
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Tipus d'habitació Preu mig per nit 
Apartament 4 

persones 
$240 USD 

Apartament 6 
persones 

$195 USD 

 

Daystar Diamante del Sol 4* 

 

Aquest hotel ofereix vistes a  la platja Jacó  i conta amb una piscina a  l’aire  lliure  i 

aparcament gratuït. Els luxosos apartaments són molt amplis i ofereixen connexió 

inalàmbrica a internet gratuïta, així com grans finestrals amb vistes a l’oceà. 

 

Els  apartaments  estan  situats  en  dos  edificis  independents  i  disposen  d’aire 

condicionat,  televisió  per  cable  amb  pantalla  plana  i  reproductor  DVD.  Estan 

formats per una sala d’estar i bany privat amb articles de tocador, cuina americana 

ben equipada amb forn, nevera, microones i cafetera. 

 

Els  apartaments estan  situats  a  cinc minuts  a peu de  les botigues,  restaurants  i 

supermercats. 

 

Tipus d'habitació Preu mig per nit 
Apartament 4 

persones 
$266 USD 

Apartament 6 
persones 

$319 USD 

 

El Paso de las Lapas 4* 

 

Aquest  hotel  es  troba  envoltat  d’un  jardí  natural,  disposa  de  connexió  Wi‐fi 

gratuïta,  terrasses,  jardins  i  zona  de barbacoa. Disposa de piscina  a  l’aire  lliure, 

banyera hidro‐massatge i spa. 

 

Les habitacions presenten una decoració moderna i conten amb televisió plana per 

cable,  cuina  equipada,  cafetera  i  bany  privat  amb  dutxa  i  articles  de  tocador 

gratuïts. 

 

Durant l’estada a l’hotel, es podrà gaudir d’activitats com rafting, piragüisme i surf, 

així com visitar l’illa de La Tortuga i el Volcà Arenal. 
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Tipus d'habitació Preu mig per nit 

Suite 2persones $150USD 

Suite 3 persones $170 USD 

Suite 4 persones $190 USD 
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4 Projecte. Definició de producte 

 

Després d’estudiar  la  localització  geogràfica  i el mercat on  volem encaixar el nostre 

resort, havent examinat  intensament els productes  similars que existeixen,  les  seves 

carències  o  deficiències,  i  les  seves  virtuts  o  fortaleses,  obtenim  una  sèrie  de 

característiques que ens ajudaran a definir el nostre complex hoteler residencial. 

 

El projecte consiteix en la construcció d’un complex tipus residencial a la Costa Pacífica 

de Costa Rica, més concretament a la població de Jacó, a la província de Costa Rica. 

 

Aquest complex residencial hoteler tindrà com a públic objectiu el turisme amant de la 

naturalesa,  l’ecoturime  o  turisme  sostenible,  enamorat  de  les  muntanyes,  parcs 

naturals,  volcans,  vegetació  exòtica  i  selvàtica,  biodiversitat,  flora  i  fauna,  i  per 

suposat, les platges. 

 

Així mateix, va dirigit a un públic principal procedent de Nord Amèrica (Estats Units  i 

Canadà), Nord Europa  i Àsia,  ja que és un  tipus de  turisme que es proclama amant 

d’aquest destí, per les possibilitats que ofereix. 

 

Atenent  als  gustos  i  exigències  d’aquests  turistes,  el  complex  serà  tancat,  vallat  de 

l’exterior, amb seguretat, ja que així ho reclama aquest tipus de turisme. 

 

Es pretèn abarcar tots els poders adquisitius i butxaques, fent un producte de qualitat, 

però  assumible per  a diferents economies,  amb diferents  tipus d’allotjaments per  a 

satisfer diferents necessitats i gustos. 

 

Constarà  de  diferents  tipus  d’allotjament:  habitacions  dobles  per  a  dos  i  quatre 

persones amb bany privat amb dutxa, o  cabanyes per a dos, quatre o  sis persones, 

totes  equipades  amb  cuina  independent,  bany  privat  amb  dutxa  i  una  o  dues 

habitacions, segons les necessitats. 

 

Tots els allotjaments disposaran d’aire condicionat, cafetera, bany privat amb dutxa, 

servei de canvi de  tovalloles diari, productes de bany  i  tocador gratuïts,  televisió per 

cable, botó d’emergències i Wi‐fi gratiït. 

 

Les habitacions es  trobaran al  segon pis de  l’edifici  central, on hi haurà  la  recepció, 

oberta les vint‐i‐quatre hores al dia. 

 

El complex disposarà de grans zones comunes ajardinades, amb diferents àrees amb 

piscines, solàriums  i diferents zones de cafeteria, restaurant o bar, sala de bolos, sala 

de ball, etc.. 
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La zona central amb piscina disposarà d’una terrassa cafeteria d’esports, on es serviran 

consumicions per beure  i menjar durant  tot el dia,  i on  també es podran gaudir en 

televisió els diferents events esportius segons la temporada. 

 

Aquesta zona dóna accés a l’àrea esportiva on hi ha pistes de  pàdel i volei. 

 

La  planta  baixa  de  l’edifici  central  estarà  dedicada  a  la  recepció  per  a  atendre  els 

clients, i on podrem trobar diferents activitats per a realitzar. 

 

En  aquesta  planta  baixa  trobarem  l’àrea  de  restauració,  diferents  restaurants  amb 

cuines variades per a satisfer els gustos de la gran varietat de clients. 

 

També trobarem boutiques amb diferents productes per als clients: objecte de platja i 

muntanya  com  cremes  solars,  banyadors,  roba  d’esport,  gorros,  souvenirs  típics, 

amenitats per a les piscines, etc. 

 

També  trobarem  el  gimnàs,  on  a més  a més,  s’oferiran  activitats  i  cursos  de  ioga, 

pilates, fitness, aeròbic, etc., i on també es podran contractar classes de tennis, pàdel i 

surf, així com es podrà llogar el material necessari per a practicar‐los. 

 

El  complex  posarà  a  disposició  dels  clients  bicicletes  per  als  clients  que  vulguin  fer 

servir‐les com a mitjà de transport per a determinats recorreguts i visites, que podran 

ser llogades al gimnàs. 

 

A  la planta baixa d’aquest edifici central, hi haurà un  local destinat a serveis al client, 

com canvi de moneda, i possibilitat de lloguer de cotxe o de contractació d’excursions 

als  diferents  parcs  naturals  (Carara  i  Manuel  Antonio),  volcans  (Volcà  Arenal), 

excursions a cavalls i d’altres per a endinsar‐se a la selva. 

 

També  es  posaran  a  disposició  del  clients  diferents  mitjans  de  transport  per  a 

desplaçar‐se a l’aeroport o altres destinacions demanades pel client. 

 

Hi  haurà  una  petita  zona  zen  spa,  on  es  podrà  contractar  diferents  tractaments  de 

relax per al client, com massatges, i altres tipus de teràpies. 

 

Una  zona de  cabanyes  serà específica  i destinada  a  aquelles  famílies o parelles que 

vénen sense fills. 

 

El complex  tindrà accés directe  i privat a  la platja  i  constarà d’aparcament  soterrani 

gratuït per als clients. 
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4.1 Definició i disseny de producte 

 

Tal com  s’ha definit anteriorment el complex  residencial a  Jacó  serà un complex 

residencial hoteler tipus village o resort tancat, aïllat i amb seguretat, per complir 

amb les exigències del públic al que va dirigit. 

 

Aquest village resort està dirigit a un públic de totes  les edats, adults  i nens, que 

vulgui  realitzar  estades  de  vacances,  principalment,  tot  i  que  no  es  descarta  la 

possibilitat d’estades de llarga durada. 

 

Segons l’estudi abans comentat, la mitjana de la durada de les estades dels turistes 

és  d’onze  dies,  tot  i  que,  alguns  clients,  com  jubilats  americans  i  canadencs, 

s’estimen passar les èpoques de fred dels seus països en aquests tipus de resort, i 

el nostre complex ofereix aquesta possibilitat. 

 

Constarà  d’unes  zones  comunes  amb  amplis  jardins,  piscines,  pistes  de  pàdel, 

gimnàs, spa, cafereties, restaurants, sala de bolos i pista de ball, etc., per a poder 

gaudir a l’aire lliure i allotjaments de diferents tipus. 

 

Concretament,  el  complex  disposarà  d’una  zona  central  amb  quatre  piscines 

intercomunicades entre elles  i per a tots els públics,  i dues piscines, aïllades amb 

jardí propi, per destinar una d’elles a les unitats sense fills. 

 

En aquesta zona central de piscines és on es concentrarà la vida del resort, ja que 

hi haurà activitats d’animació, música,  la  terrassa  cafeteria esportiva, o hi haurà 

televisions per a veure els principals events esportius, etc. 

 

Totes  les piscines  faran servir un  innovador sistema que utilitza  l’aigua del mar  i 

l’adapta per  al  seu ús  a  la piscina. Aquest  és un  important punt,  en quant  a  la 

sostenibilitat ecològica  i ambiental,  ja que  l’aigua potable és un  recurs que hem 

d’ajudar a mantenir. 

 

Es  faran  servir  elements  d’estalvi  energètic,  com  l’ús  de  Leds,  per  a  l’estalvi 

energètic, i l’ús de plaques solars tèrmiques per a l’autoproducció, ja que es tracta 

d’un país amb moltes hores de sol. 

 

La zona esportiva estarà formada per quatre pistes de volei i sis de pàdel. 

 

Als voltats de l’edifici central hi haurà la zona de lloguer de bicicletes. 

 

El complex constarà de diferents tipus de cabanyes: 
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‐ 16 Cabanyes anomenades Tipus 1, per a dos o quatre persones, amb 

una superfície de 31,56 m2 d’habitatge i 4,66 m2 de terrassa.  Aquestes 

cabanyes consten d’un menjador, cuina independent, bany privat amb 

dutxa i un dormitori doble. 

 

 

 

‐ 12 Cabanyes anomenades Tipus 2, per a quatre o  sis persones, amb 

una  superfície  de  34,82  m2  d’habitatge  i  10,84  m2  de  terrassa.  

Aquestes  cabanyes consten d’un menjador, cuina  independent, bany 

privat amb dutxa i dos dormitoris dobles. 
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‐ 14 Cabanyes anomenades Tipus 3, per a quatre o  sis persones, amb 

una  superfície de 66,64 m2 d’habitatge, 16,57 m2 de  terrassa  i 59,41 

m2  de  jardí.    Aquestes  cabanyes  consten  d’un  menjador,  cuina 

independent, bany privat amb dutxa i dos dormitoris dobles. 

 

 
 

La segona planta de  l’hotel també estarà dedicada a allotjaments, més senzills,  ja 

que  seran  habitacions,  sense  cuina,  amb  bany  privat  amb  dutxa.  Igualment 

disposaran  de  servei  de  televisió  per  cable,  Wi‐fi  gratuït,  cafetera  i  botó 

d’emergència. 

Concretament, hi haurà un total de 38 habitacions dobles, 20 de les quals tindran 

capacitat per a dos persones, i les 18 restants, per a quatre. 
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Es  podrà  disposar  de  bressol  i  cadireta  per  als  bebés  per  a  tots  els  tipus 

d’allotjament,  sempre  que  es  demani  prèviament,  per  tal  de  garantir  la  seva 

disponibilitat. 

La  planta  baixa  de  l’edifici  central  estarà  ocupada  per  un  gimnàs,  zona  d’spa, 

botigues  de  souvenirs  i  productes  reclamats  pels  turistes,  així  com  una  gran 

varietat  de  restaurants  i  cafeteries  per  a  tots  els  gustos,  sabors  tradicionals  de 

Costa Rica i internacionals. 

També  trobarem  la gran  recepció de  l’hotel, així com  locals on poder contractar 

excursions,  serveis  de  transport,  i  tot  aquelles  necessitats  que  puguin  tenir  els 

clients. 

Al gimnàs de  la planta baixa podrem  contractar  tot  tipus de  classes esportives  i 

material esportiu, com raquetes, pilotes, taules de surf, instruments per a la pesca, 

etc. 

L’entrada al complex resort està envoltada de jardins i flors exòtiques, que fan de 

l’entorn una  joia. Hi haurà una entrada habilitada per als vianants  i una altra pels 

vehicles. 

Com que es disposa d’amplis espais a l’entrada, es disposarà de dos heliports, que 

faran servei en les possibles emergències, així com excursions privades i arribades 

per als turistes amb més poder adquisitiu. 

La distribució del complex quedarà de la següent manera: 
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Dins  els  annexos  d’aquest  document,  a  l’apartat  10.1  Projecte  Bàsic,  es  poden 

visualitzar els diferents plànols d’aquest complex resort. 

   



 
 

Enginyeria en Edificació 
María Esteban Santamaría 

 

Estudi de Viabilitat d’un Village a Jacó, Costa Rica  Página 47 
 

4.2 Location of the project 

 

 
 

The project is located in the town of Jaco, Costa Rica province, one of the happiest 

nations in the world. His cheerful and optimistic apart even when greeted, as they 

call each other "Pura Vida" as a  form of greeting  to say hello and goodbye, as a 

form of wish sure that everything goes well and means "we're fine, we're happy." 

In  fact,  this  is  considered  as  the  third  largest  country  in  Latin America with  the 

highest quality of life. 

One of the main reasons why Costa Rica is the country chosen for the construction 

of the resort  is the absence of corruption, with a stable government, democratic 

smooth crime, murder or drugs. Costa Rica is a country in Central America that has 

a  safety  on  the  street,  which  is  very  important  because  it  is  one  of  the  key 

requirements  for  tourists,  above  all,  by  American  rules,  the  main  source  of 

customers. 

This peace that  lives  in Costa Rica  is one of the reasons why we have chosen this 

country and others  in the central belt as Mexico, Guatemala, Venezuela, Panama 

and  Honduras.  Many  of  these  neighbors  some  of  the  great  wonders 

arquitectònique and  the nature of our planet, but accumulate  serious  insecurity 

problems  of  the  national  population  and  tourists,  as  robberies,  kidnappings, 

murders, etc… 
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As for the possibilities that brings Costa Rica, the public chooses this country, and 

attractions  in  the marevelles  regarding nature, more  than 25% of  the  country  is 

forest and rainforest. 

Present  beautiful  beaches  and  surfing  areas, which  presented  the  saturation  of 

Caribbean destinations or overcrowded buildings. 

As for the life of Costa Ricans have a life expectancy of about 80 years, this being 

the highest of the whole American continent, in the United States is 78, two years 

lower than in Costa Rica. 

The icon of Costa Rica is  frog with red eyes, which also is the favorite food of the 

velvet snake, the most poisonous of Costa Rica. 

The Costa Rican call themselves "ticos" and "ticas" because almost all words end 

with  the  completion  of  the  diminutive  "tico‐"  or  "‐tica",  which  is  why  when 

someone is born in Costa Rica you say "tico". 

Costa Rica, a  country of pristine nature, has 6% of  the planet's biodiversity, and 

also is the country with the highest biodiversity on the planet km2. 

The country's economy depends primarily on  tourism,  followed by  the export of 

pineapple, and  finally,  the export of  coffee.  In  fact,  the  real  figure  is  that 1  in 7 

Rican living or working in agriculture. 

Tourism, mostly in order of influx is American, German and Austrian. 

The natives or  indigenous people of Costa Rica are the original  inhabitants of the 

present  territory  of  the  Republic  of  Costa  Rica.  Today,  they  account  for  60,000 

Indians in Costa Rica. It is distinguishable from eight ethnic groups are distributed 

across  the  country  but  mostly  live  in  their  own  territories  also  called  "Indian 

reservations", 22 in total, which, in theory and according to the laws of the country 

and international conventions are fully autonomous entities able to have their own 

self‐government and  judicial  system. However,  this does not happen  in practice. 

The  institution  in  charge  of  protecting  the  indigenous  peoples  is  the  National 

Council of  Indigenous Affairs  (CONAI), widely criticized  for being an  instance, not 

only  the government  (therefore not neutral) but also directed and run by whites 

from  the  capital  ,  San  Jose. Many  indigenous associations  that  tend  to be more 

representative of their communities, such as the National Indigenous Committee. 

In  any  case,  the  Indigenous  Law  of  1977  establishes  formal  representatives  of 

indigenous peoples native  councils elected by  their  communities  and,  in  theory, 

represent a function of self‐government and partner with the central government. 

Costa Rica was the fifth country to sign the "Convention on Indigenous and Tribal 

Peoples  in Netherlands  Independientes 1989" and the third American. The  Indian 

Act  of  1977  also  provides  the  name  of  the  different  tribes  and  their  lands 
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perpetuidat outlaws cualsevol sale, transfer or exploitation of the same. Its natural 

resources can be exploited by the state to monitor and CONAI compulsory to do so 

ecologically sustainable. 

UNICEF said that 90% of Indians live in poverty. 

22 Indian reservations are: 

1. Guatuso Indian Reservation (Maleku) 

2. Indian Reservation Matambú 

3. Indian Reservation Quitirrisí 

3. Indian Reservation Zapatón 

5. Indian Reservation Nairi‐Awar (Barbilla) 

6. Indian Reservation Chirripó 

7. Indian Reservation Bajo Chirripó 

8. Guaymí / Osa Peninsula 

9. Guaymí / Conte Burica 

10. Guaymí / Coto Brus 

11. Guaymí / thistles Montezuma 

12. Indian Reservation curre 

13. Boruca Indian Reservation 

14. Indian Reservation Térraba 

15. Indian Reservation Ujarrás 

16. Saltpeter Indian Reservation 

17. Indian Reservation Cabagra 

18. Indian Reservation Tayní 

19. Indian Reservation Telire 

20. Cabeçó‐Talamanca 

21. Talamanca Bribri 
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22. Kekuldi Indian Reservation (Cocles) 

The country's literacy rate is 97%, the highest in Central America. 

It is a country with a widespread tradition of timber construction, as it is a material 

that absorbs vibrations much if terremoto. 

Costa Rica is a small country located in Central America with an area of 51,100 km2 

(smaller  than Andalusia), even  larger  than El Salvador and Belize, however,  from 

many points of view,  is a great destination  for visitors.  It has a diversity of plant 

and  animal  species  characteristic  of  the  intertropical  zone  in  response  to  the 

country's  location according to the geographic coordinates that  is between 8 ° 02 

'26  "and 11  ° 13' 12" north of  the Equator and 82  ° 33  '48  "west of Greenwich. 

Costa Rica for its position ítsmica was a cultural and biological bridge that allowed 

the gathering of  forest  species and animals, as well as cultures of  the north and 

southern Europe. Regarding the geological formation of the country is the land of 

young America. This means  that until  the early Tertiary, Costa Rica and Panama 

were occupied by a large marine channel linking the current Caribbean the Pacific, 

forming  an  archipelago  shaped  landmass  before.  has  come  to  say  that  current 

Nicoya and Osa peninsulas are  firstborn  restore  these  islands.  since mid‐Tertiary 

volcanic  and  strong  tectonic  movements  allowed  Rise  of  the  country  and  the 

emergence,  over  an  area  of  the  fracture  depression  known  as  Nicaragua,  the 

current  volcanic  Guanacaste  and  Central  twine.  however,  was  the  quaternary 

determine  when  to  consolidate  territory  Costa  Rica  and  set  the  stage  for  the 

location of the first natives who settled in the territory. has a diversity of flora and 

fauna of the highest  in the world.  Isthmian His position allowed him to migration 

of species between continental masses of North and South America. 

So  the new stripe navy began a process of diversification among  species  in both 

seas. Due to  its geographical position, the country  is exposed to during almost all 

year  round  trade winds coming  from  the northwest Caribbean and come  loaded 

with moisture. This means that in coastal regions, most of the northern plains and 

mountain leaders who receive these winds have heavy rainfall. 

Costa Rica has a special location on the world map, as it occupies the center of the 

Central American Isthmus. It borders the east and northeast Caribbean Sea, to the 

west and south by the Pacific Ocean, southeast with Panama and Nicaragua to the 

north. 

Costa  Rica  has  a  population  of  approximately  4,500,000  people, whose mother 

tongue is Spanish. However, other languages such as English, French, German and 

Italian  are  often  used  and  can  be  understood  visiting  foreigner  fluent  in  these 

languages.  The  population  is  divided  into  seven  provinces  that  make  up  the 

country: San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Guanacaste, Puntarenas and Limon. 
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The capital  is  located  in the province of San José, which  is the most populated of 

all. 

Catholicism is the official religion, but freedom of worship is guaranteed. Almost all 

Costa  Rican  practice  of  the  Christian  faith  in  the  Catholic  Church.  Thus,  in  a 

considerable  number  of  religious  houses  of  worship,  Catholics  stand  by  their 

number and  the effort  to build  communities put  them and keep  them  the best. 

From  which  country  continued  with  several  that  are  worth  mentioning.  The 

temples are generally located in the colonial era in the Plaza Mayor and the main 

entrance to the west. Highlight the Metropolitan Cathedral in San Jose, San Isidro 

Church Coronado Gothic style, located a few kilometers from San Jose, the Basilica 

of  Nuestra  Señora  de  los  Angeles  (Province  of  Cartago)  National  Employer 

consecrated.  Keep  some  temples  built  in  the  colonial  era  as:  The  One  Orosi, 

Quircot,  Nicoya  and  Heredia.  The  first  is  installed  important  religious museum, 

which is in charge of the religious order. All these and more are part of the larger 

National Heritage. 

Most important temples in Costa Rica: 

‐ Temple of Orosí 

‐ Temple of Quircot 

‐ Temple of Nicoya 

‐ Temple of San Rafael d’Heredia 

‐ Church of Nuestra Señora de Los Ángeles 

Geographical description: 

The highest regions are the center of the  low country, which are extensive plains 

and in the Caribbean and vert north. 

Caribbean coast: 

The coast of the Caribbean Sea, 212 km  long, stretches from north‐east to south‐

east and it ses are two sections: Río San Juan‐Limón (who the limit with Nicaragua 

to  the  city of  Limon) and  Lemon‐Sixaola River  (city of  Limon  to  the border with 

Panama). The first section is a long coastline that separates the sea from a series of 

freshwater  lagoons that are fed by many rivers. In this area there are channels of 

Tortuguero, a natural system of navigable canals and lagoons over 110 kilometers 

in  length  that  are habitat  for  seven  species of  turtles.  In  the  center of  the  east 

coast  is  located Limón, one of the country's main ports. Before this city, cradle of 

Afro‐Caribbean  culture,  stands  the  only  island  of  the  coast:  Uvita,  visited  by 

Christopher Columbus on his fourth and  last voyage to the New World, who was 

assigned the name of Cariari. To the southeast, in the second section of the coast, 

extends a wide beach, interrupted by the promontory Coralí Cahuita. 
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Pacific coast: 

The  Pacific  coast,  with  an  area  of  over  1,200  km  of  coastline,  has  variety  of 

landscapes,  islands,  hinges,  lace,  mangrove  swamps,  bays  and  peninsulas  that 

extend from border to border, from Bahia Salinas to Punta Burica and cause lots of 

wide  beaches  ideal  for  esparcimiento  visitor.  The main  peninsulas  found  in  the 

Pacific  is Santa Elena, Nicoya and Osa. In northern coast are Bahía Salinas (where 

there is a small archipelago called Bat suitable for the practice of diving), the Santa 

Elena Peninsula and Bahia Culebra  (where  it develops  tourism project  "Golfo de 

Papagayo").  On  the  other  hand,  the  Gulf  of  Nicoya  offers  great  attractions  to 

tourists.  In  the water moving  ferries  "Salinero"  and  "Tempisque"  coming  to  the 

southern  beaches  of  the  Nicoya  Peninsula.  Additionally,  its  waters  are  islands, 

bays, points and  islands. The greater size and extent are  the  islands of Chira and 

San  Lucas. Otre  islands natural beauty  are: Venado, Bejuco, Horses, Cedros  and 

Negritos. The principal Pacific port  is Puerto Caldera, near  the city of Puntarenas 

(head of the province of the same name) has become a modern port complex by 

docking cruise ships and cargo ships. Cocos Island is 500 kilometers from the coast. 

It  is famous for its  legendary hidden treasure, but  its main wealth  is  its terrestrial 

and  marine  flora  and  fauna  of  great  beauty  and  abundance.  Both  must  be 

sheltered  and protected by  those who  visit  the  island.  To  the  southwest Pacific 

coast of Costa Rica  is the Gulf of Osa, also called Golfo Dulce. It  is  located here  in 

the city of Golfito, which currently stands at shopping complex. In the southwest of 

the  Osa  Peninsula  is  the  Osa  Conservation  Area, which  is  the  area  of  greatest 

diversity and richness in flora and fauna of the country. 

Mountain system: 

The  mountain  range  of  Costa  Rica  is  an  independent  center  of  all  American 

mountains. For existing biodiversity in forests represents a great potential for eco‐

tourism  birdwatching  seeking  their  environment  and  direct  contact  with  other 

species, both flora and fauna. The Costa Rican mountain system is divided into two 

distinct units separated  in the center of the country by the Central Valley (where 

the cities are located in San Jose, Alajuela and Heredia) and Valley Guarco, located 

in the province of Cartago. This system can identify different mountainous Sierras 

and  a  mountain  range.  The  Sierra  volcanic  Guanacaste  Orosí  which  include 

volcanoes, Miravalles,  Tenorio,  Arenal, which  offers  impressive  show with  their 

nocturnal  eruptions,  and  Rincon  de  la  Vieja, which  has  activity  fumarólica  their 

skirts  and bubbling mud permanently. The most  famous  volcanoes  is  called  and 

missed  the  Arenal  volcano,  located  in  the  district  of  La  Fortuna,  canton  of  San 

Carlos,  in the province of Alajuela. The volcano  is  located  in  the Parque Nacional 

Volcán Arenal. He began his last and current period of activity in 1968, on July 29 

at 7:30. Since  that date  is  steadily gases and water vapor, with  some explosions 
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with emission of pyroclastic material and sometimes strong retumbos. For this and 

for his frequent activity, make this the most active volcano in Costa Rica. 

Before  1968,  it was  debated whether  the  volcano  tans  only  one  that  does  not 

erupt as this never offered none sign of volcanic activity. Even he became known 

as "Cerro Arenal", but on 29 July 1968 to an explosion that destroyed the villages 

of Tabacon and Pueblo Nuevo, killing some 87 people, and created three craters. 

Since then remains active with events that include emission of gases or lava flows, 

pyroclastic flows and Strombolian eruptions and vulcanianes. The spectacular lava 

and red‐hot record (since 1968) the activity of Arenal, we have an important place 

in the global scientific community as both tourist. 

In addition, you can get to the Arenal Lake, with an area of approximately ("water 

mirror")  quilómetros  85  square  represents  the  ideal  place  for  water  sports  as 

'windsurfing', skiing, running of boats and fishing. Tila La Sierra comprises volcanic 

hills of Abangares, Avocado and Cedral. Central volcanic In Sierra are the volcanoes 

Poas, Barva and Irazu, which are easy to access and represent valuable assets, both 

organic  and  natural.  Cordillera  de  Talamanca  The  highlights  Chirripó  Hill,  the 

highest peak in the country with 3,821 m, for its characteristics of topography, soil 

and climate, has a vegetation type Goods. 

River System: 

The rivers are of great  interest to tourists not only for  its beauty, but the options 

for  adventure,  sport  and  recreation  offering.  The  Vert  Caribbean  are  the  rivers 

Reventazón‐Parismina, with an area of 145 kilometers, and the Pacuare, with 108 

km. Both have ideal characteristics for the practice of fishing and to navigate their 

fast.  To  the  north  is  subverted  Colorado  rivers,  96  km  long,  and  the  Sarapiqui, 

typical for walks and sports. In the Pacific Vert is located between the river altress 

Tempisque, over 136 km mainly to  its opening,  locate suitable sites for anidación 

variety of birds both  resident  and migratory. Not  to mention  the  river Corobicí, 

conditions which are ideal for fast. 

Natural Resources: 

Costa Rica has one of the most high diversity of the world. Its tropical location with 

an irregular sphere altitudes ranging from sea level up to 4000 m and the Isthmian 

position  that  allowed  the migration  of  species  from  the  continental masses  of 

North and South America are the main aspects that define this valuable feature  . 

To  understand  the  diversity  of  species  is  necessary  to  know  something  of  the 

geological  history  and  geographic  features  present  in  Costa  Rica.  This  territory 

came into existence for 100 million years. At this time there was only one channel 

open sea with many  islands separating the two oldest subcontinent. However, as 
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parts of Nicaragua and Panama,  this  is one of  the youngest  frangas  land on  the 

continent.  Due  to  tectonic movements  in  the west,  forming  the  Cocos  plate  is 

slipping under  the stable Caribbean plate, was  formed a narrow  land bridge  that 

joined North and South America. This strip of land was made by an uprising in the 

southeastern portion  (which  is now  the Cordillera de Talamanca) and a volcanic 

formation  that  stretches  north  (Mount  Aguacate  and  the  Tila).  Thus  began  the 

process  intensive  blend  of  spices,  as  the  plants  and  animals  migrated  to  this 

corridor  from north  to  south and vice versa. On  the other hand,  the new  stripe 

navy began  a process of diversification between  species  in both  seas due  to  its 

geographic  position  at  10  °  north  latitude,  the  country  is  exposed  for  almost 

everything  in the trade winds of the North West coming from the Caribbean and 

come loaded with moisture. This makes coastal areas, most of the Northern plains 

and mountain leaders who receive these winds have strong rainfall. 

Birding: 

Thanks  to  the  location where Costa Rica  is  located between  two  large masses of 

North  and  South America  and bathed by  two oceans Caribbean  and Pacific, has 

great diversity of flora and fauna. Costa Rica has a huge variety of habitats and the 

greatest diversity of birds  in an area the size of New Scotland,  Ireland, Costa Rica 

has  approximately 850 bird  species of which 600  are  residents  and  the  rest  are 

migratory during winter which generally move to South America. 

Gardens and Orchid: 

Costa Rica has  reached  its  fame  to  the enormous  variety of orchids  found  in  its 

jungles and  forests. Many of  these species exhibited a Botanical Garden,  located 

around the city of Carthage, where tourists can admire them  in a  limited area of 

great scientific interest because of the variety of microclimates that is, they can be 

observed  different  National  Parks  and  Reserves.  The  tour  of  the  Garden  and 

National Parks carried out by  small  footpaths and an experienced guide explains 

pormenors  these beautiful  flowers, both wild and hybrid, which are stored there 

as well as other species of tropical flora. 

Protected: 

Since 1992 Costa Rica is the world headquarters "Earth Council" for the initiative in 

the  field  of  conservation of  natural  resources.  Currently  the National  System  of 

Conservation  Areas  (SINAC)  of  the  Ministry  of  Environment,  Energy  and 

Telecommunications  (MINAET)  has  under  its  responsibility  the  care  and 

preservation  of more  than  30  units  scattered  throughout  the  country  that  are 

constituted by a set of national parks and biological reserves and seascapes.  It  is 

the  country  with  the  largest  protected  area  in  the world,  superfécie  1342.900 

hectares,  corresponding  to  26.3%  of  the  country.  The  importance  of  natural 
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resources  in Costa Rica  transcends borders and protecting ways of  life,  flora and 

fauna  in danger of extinction. All this means that the country will become one of 

the  favorite destinations  for eco‐tourism. These areas come, mostly, with access 

facilities  and  accommodation  to  enjoy  them  as  long  as  it  respects  the  existing 

habitats.  In  these  protected  areas  can make walks,  bird watching,  camping  and 

enjoying the rivers, beaches, forests, volcanoes, archaeological and historical sites 

and also observe ecological events of great  significance  to  the continent. For his 

merits  in  the  conservation of natural  resources, Costa Rica has been  the award‐

winning  San  Francisco de Asis and awards  the prize of  the Organization Ecology 

ASTA  (Association of Travel Agents of USA)  in  conjunction with  the  Smithsonian 

Magazine . 

45% of  the  land area  is  forest and woodland, with 112 volcanoes, of which only 

seven are active. 

25% of forests are untouched and are protected by the Government of Costa Rica. 

The  Caribbean  region  is  characterized  by  rainier,  and  therefore  is  where most 

forests are untouched. 

One of  the most common animal  species  that  causes attraction  is  the  crocodile, 

there are many. 

We  can also  find  sloth bear, endangered  species, animal most  representative of 

Costa Rica is the red eye frog, icon of the country. 

As a protected species is the spotted dolphin, mammal that lives up to 40 years. 

Another  protected  species,  much  appreciated  by  the  attractive  tourism  is  the 

cayman. 

Also there are endangered green turtle, which can grow to 200 kg. 

One of  the most common animal and  loved by  the Costa Rican Population  is  the 

horse Creole, which is used to transport cargo.  

Water Sports: 

For lovers of water sports, Costa Rica is a true paradise. Its coasts, lakes, basins and 

channels  of  communication, make  the  country  a  special  place  where  you  can 

enjoy:  sport  fishing  (sea,  lake  and  river), water  sports  in white  (the  country has 

over 800 km of highly classified navigable rivers  in the world that can be enjoyed 

by both paddlers who  require a  strong  luminescent adventure or  for  those who 

wish  to experience his  first emotions), "surfing"  (Playa Pavones  is  internationally 

known  for  having  the most  waves  throughout  the  world),  the  dive  (given  the 
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diversity and richness of reefs and variety of marine flora and fauna of the coast), 

the "windsurfing" (practiced mainly in the lake Arenal), kayaking and skiing water. 

Government: 

Costa Rica became independent from Spain in 1821. 

It  is a safer country  than  the  rest of Central America, with a good social security 

system, a way of being very centralized. 

Politicians stand out for its accessibility, contrary to what we are used to, and the 

press can always count on them for interviews, etc.. 

To be a democratic republic its political system is divided into three branches: 

Executive: President of  the Republic, elected by direct  suffrage every  four years, 

can  be  re‐elected  after  eight  years.  Two Vice  Presidents. A  Presidential  Cabinet 

comprising 18 Ministers of State, who assumed the portfolio in terms of economic, 

social, and cultural production. 

Legislative Branch: comprising 57 deputies (elected representatives, responsible to 

legislate). 

Judiciary: The Supreme Court is one that consists of four rooms. Also, up the High 

Courts and Courts in each subject. 

According  to  the  provisions  of  the  Constitution  of  Costa  Rica,  the  Supreme 

Electoral Tribunal, regardless of the Powers of the Republic, is responsible for the 

organization, management and monitoring of electoral processes  that  take place 

every four years. 

Costa Rica signed a Free Trade Agreement with trafficking in China which received 

the latter Football Stadium San Jose, valued at 70 million euros. 

Costa Rica was a country with many ethnic  Indians,  leaving today seven of them. 

The  government  made  the  law  of  the  indigenous  territories,  assigning  each  a 

territory inhabited by ethnic group by, and where no one else can do it. 

Electricity: 

110 volts. Electrification at national level. 

Water: 

Pure and drinking throughout the country. 
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Phones: 

One  of  the  most  efficient  in  Latin  America.  There  is  the  International  Direct 

Llamada  from anywhere  in  the country.  It comprises a network of public phones 

throughout and where there is one, there is a telephone administered. 

Postal System: 

National Network of Offices, Central Post Office in Costa Rica. 

Roads: 

The  country  has  a  network  of  paved  roads  to  facilitate  travel  throughout  the 

country and  communicate with all Central America,  in addition,  there  is another 

network of secondary roads. 

Collective Transport: 

With  lots of  taxis  identified with  the color  red  throughout  the country,  including 

rural‐wheel drive taxi for remote locations. Orange taxi service to Juan Santamaria 

International Airport. Bus service within and between provinces and  international 

service  lines.  In  the  Gulf  of  Nicoya  is  the  ferry  service,  both  rivers  (Ferry 

Tempisque) and marine (Salinero). 

Banking: 

You can use all the local and international financial services, through the National 

System  bancário  or  private.  The  horario  Banks  from  8:30  am  to  5:00  pm 

(continuous shift). It provides also an evening service from 3:00 pm to 6:00 pm The 

official currency is the "settler" and the exchange rate with the dollar is fluctuating 

estadounidense. You can change dollars at any bank National Banking System. The 

international  credit  cards  are  accepted  in most  establishments  throughout  the 

country. 

Office Hours: 

Vary  according  to  the  type  of  company  and  institution. Most  Democrats  drive 

Governmental offices to the public  from 8:00 am to 4:00 pm A private company, 

from 8:00  am  to 5:00 pm  The  shops  and  commercial businesses  are open  from 

9:00 am to 7:00 am mostly other hours are held from 8:00 am to 6:00 pm Also in 

the metropolitan area there are supermarkets that they remain open 24 hours. 
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Media: 

Television 

It has channels that broadcast in English and Spanish, as well as the cable system in 

both languages. Some hotels have signal via satellite. 

Radio 

Many operate both AM radio station as F.M., nationwide. 

Newspapers 

Costa Rica is a country that enjoys freedom of the press. 

Diàriamente  published  five  papers  and  there  are  several  weekly  magazine  in 

Spanish,  as well  as weekly  and monthly  publications  in  English.  Also  published 

magazines with varied and useful information. 

Handicrafts and shopping: 

The  craftsmanship  is  reflected  in  a wide  range  of  typical matissoss  and  rasgos, 

from  replication  of  pre‐Columbian  objects,  or  traditional  Costa  Rican wagon,  to 

modern  and  elegant  designs.  They  are wood  carvings  and  clay,  pottery,  leather 

goods,  jewelry and baskets. So you can buy crafts  in downtown San  Jose, and  in 

Moravia, Sarchí (Alajuela) and Guaitil (Guanacaste). 

The "mascareros" is one of the most traditional artisan professions, and to which, 

now  in a day, you can earn a good  living.  It consists of making masks for people, 

like the giants and big heads that we know in Spain and Catalonia. 

Culture and Entertainment: 

Costa Rica is a country that has always been noted for their culture, there is a wide 

range of possibilities, especially in the capital city. 

Festivals and Celebrations: 

The most  important holidays  in Costa Rica are spread  throughout  the year, so  in 

January we have the Feast of Santa Cruz, a very famous rodeo and festival  in the 

town of Santa Cruz, with dancing, marimba music, traditional foods. Santa Cruz  is 

considered the center of Costa Rican folklore. 

In  February  or  March,  according  to  the  liturgical  calendar,  Ash  Wednesday  is 

celebrated  throughout Costa Rica.  In  the  religion of Guanacaste,  the processions 

include  lively  parades  with  horses,  cows  and  bulls.  Liberia  guanacasteques 

organizing bullfights, which are different from Españoles hurt because bulls. 
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In mid‐July  they  the Virgin of  the Sea Festival, held  in Puntaneras and Playas del 

Coco, a colorful parade and regatta boats, plus a variety of celebrations in the sea. 

Costa Rican capital, San Jose City 

The capital, San Jose, nestled in the Intermountain Central Valley, is the core of the 

so‐called Metropolitan Area, which has an area of 170 square quiilòmetres and a 

population  of  approximately  one  million  inhabitants,  including  the  floating 

population. It features historic sites that speak of gradual, peaceful and democratic 

path  for  the Costa Rican people and  the national piggy bank will  indicate higher 

levels, starting from the best offers in the world every day. 

 

Museums: 

Museums  are  a  sample of  the  cultural,  architectural,  archaeological,  artistic  and 

scientific, which have  the  function  to protect,  recover,  restore  and  transmit  the 

knowledge  of  their  ancestors  and  present.  These  events  are  represented 

knowledge  and museums,  libraries,  sculptures,  churches, markets,  crafts  or  any 

expression of creativity made. Museums can be grouped into the eight types: The 

Contemporary  Art,  Religious,  Anthropology,  Natural  History,  Criminology, 

Entomology, Historical and Science and Technology. Each of them we can mention: 

Museum of Costa Rican Art, Religious Art Museum, Jade Museum, Natural History 

Museum, Museum  of  Criminology,  Entomological Museum, Museum  of  Science 

and  Technology,  Juan  Santamaría  Museum,  and  National  Museum,  the  most 

important given the variety and richness of its heritage. 

Rooms Theater: 

Without a number of theater groups, with the support of the University of Costa 

Rica and the National University have been giving the public works born from the 

will  of  Costa  Rica.  Institutions:  Conservatorio  Castella,  the  National  Dance 

Company  and  the  National  Theatre  School,  have  been  offering  extraordinary 

rewards. 

The Costa Rican: 

Costa Rica is known for its tradition and exaggerated the civilian to rate as an oasis 

of peace. It is a fundamental part of their idiosyncrasies. 

Costa Rica was  the  first  country  to have decided not  to exercise, a decision was 

taken to Cuartell Bellavista, 1 December 1948. 

Costa  Rica  is  home  to  the  "University  for  Peace"  and  "Inter‐American  Court  of 

Human Rights," which  reaffirms  the  international community's  confidence  in  the 
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political  and  social  stability  of  the  nation.  Both  centers  are  concentrated  high 

interest concert free nations of the world and especially in America. University for 

Peace as a global international organization, occupied the study as a framework for 

peace and development in the life of mankind. The second concerns as census and 

court  defense  and  clarification  interrrelació  man  in  society  and  state.  Peace, 

democracy and political stability enjoyed by Costa Rica is the perfect place for the 

free exhibition of  ideas, which placed  the man  toward higher goals, becoming a 

focal point in this nation during those the story, not retreating in its desire to build 

a more just and successful. 

There  are  three  cultures  according  to  the  Costa  Rican way  of  life:  that  of  the 

Central Valley, a typical peasant farmers, the pampas of Guanacaste and the Afro‐

Caribbean  province  of  Limon.  Its  origin  is  a mix, where  there's  indigenous  race 

(although  to  a  lesser  extent  than  in  other  Central  American  countries)  of  the 

Spanish colonizers and afrocaribeño, from the previous century. The Costa Rican is 

friendly,  hospitable  and  proud  of  their  freedom.  Costa  Rica,  one  of  the  oldest 

democracies of America,  is a free and  independent republic.  Its  inhabitants enjoy 

full  political  stability  prevailing  in  large  arraigats  commitments  and  democratic 

freedom. Peace is the main feature. The country has no army, as it was abolished 

in  the middle  of  this  century.  The Guardia  Civil  and  Rural  are  sufficient  for  the 

protection  of  its  citizens.  Costa  Rica was  once  nominated  for  the  Nobel  Peace 

Prize. He was awarded  in 1987, the then President Oscar Arias Sánchez, meaning 

due recognition to the Costa Rican way of life. The results of the social democratic 

traditions  of  Costa  Rica  are  clearly  palpable.  Since  1869,  he  established  an 

educational  system,  and  pays  required  by  the  state,  also  features  private 

institutions  at  all  levels.  The  government  allocates  the  necessary  budgets  for 

health  care  and  educational  programs.  Both  services  have  piggy  notable 

accomplishments. In the case of education, 93% of the population has reading and 

writing  ability.  The  country  has  a  cease  degree  of  development  of  medicine, 

especially preventive for his urban and rural areas. 

Bullfight in Tica: 

Guanacaste  and  now  in many  other  urban  centers  bullfights  are  performed  in 

policy,  in which play  is a very popular bulls.  In Costa Rica, especially Guanacaste 

party  resulted  in  folklore.  These have different  color,  and  just  as  in  the  famous 

bullfights  are  also  heroes  in  the  art  of  bullfighting  and  riding  beasts, with  the 

special feature that there is no hood, flags, glue, or the killing of the bull, but a sink 

canvas and a stick, Costa Rican typical accessories of the bullfighter. In the run the 

typical thing i the famous shout of ¡UYUJUYYY! ¡Bajura TORO! 

Services to tourists: 

Costa Rica has services that facilitate the stay of tourists in the country. 
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Costa Rica, like country living largely on tourism, has a network of hotels and travel 

agencies that proporcinen rents all types of cars, private cars with driver guides for 

all kinds of trips, activities and experiences, etc… 

It also has a variety of restaurants and  international dishes for those who wish to 

enjoy the Costa Rican dishes, there are different places with primers typical area of 

the country where you are. 

Air Transport: 

In Airports Juan Santamaría and Daniel Oduber Quiros arrive, daily, all aerolínias 

authorized by the Directorate General of Civil Aviation. For travel within the 

country can use the services of local airlines, air taxi or rental. 
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4.2.1 Jacó 

Jacó is a coastal town in the province of Puntarenas, on the Pacific coast of 

Costa Rica, which has about 10,000 inhabitants. 

It is two hours drive from the capital of Costa Rica, San Jose, and the main 

airport of the country, the SJO. 

Costa Rica is very accessible from all corners of the United States, Canada, 

Europe, Latin America and Asia. There are direct  flight  to modern Daniel 

Oduber  International Airport  in  Liberia  (LIR).  The  routes  include:  JetBlue 

nonstop from JFK to NYC, direct service from Delta and charter flights from 

Minneapolis  on  Sun  Country  Airlines  from  Minneapolis.  From  Europe 

would be accessed with companies such as KLM or Lufthansa operated by 

companies  themselves or  from  their  respective alliances, as  the  flight  to 

Costa  Rica  is  to  stop  by  the  U.S.,  connecting  with  flights  operated  by 

United Airlines or American Airlines, etc.. More specifically, from London, 

Continental Airlines offers daily  service  from Gatwick Airport  in  London, 

United  Kingdom  (LGW)  with  a  connection  in  Houston  (IAH)  bound  for 

Liberia, Costa Rica (LIR). 

From  Madrid,  Iberia  offers  non‐stop  limited  service  on  Sundays  and 

Thursdays from Barajas International Airport in San Jose, Costa Rica (SJO). 

From Paris, Air France offers daily service from Charles de Gaulle Airport, 

France  (CDG) with a connection  in Atlanta  (ATL) bound  for Liberia, Costa 

Rica (LIR). 

From Rome, Delta Airlines  offers  limited  service  from Airport  Fiumicino, 

Italy (FCO) with a connection in Atlanta (ATL) bound for Liberia, Costa Rica 

(LIR). 

Its  location  is  ideal  because  it  is  away  from  the  crowded  Puntarenas, 

capital  of  the  province,  being  close  to  all  points  of  importance  to  the 

province and the country. 

Jacob,  as  this  is  a  coastal  town, has  a humid  climate, which  softens  the 

extreme  temperatures. Temperatures  range between 25 and 33 degrees 

Celsius, hardly exceed 35 degrees. 

People who  come  to  Costa Rica must  have  a  passport  valid  for  at  least 

three months of their arrival in Costa Rican soil. 
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Jacob borders different mountains and has a coastline of over 4 km, with 

one  end  very  famous  for  surfing  and  beautiful  beaches  around,  like 

Horseshoe Bay to the north and south of Playa Hermosa. 

At a short distance to the north, bordering Carara National Park, known for 

his exuberance  in terms of animal wildlife, dense forests, home to a  large 

population of birds Now Macao, noted for its vivid colors . 

Puntarenas is a province of Costa Rica, located in the west, covering most 

of  the  country's  Pacific  coast.  It  borders  the  provinces  of  Guanacaste, 

Alajuela, San José Limón and Panama. The Cocos Island, located 550 miles 

southwest of the Osa Peninsula, is part of the province. 

Its  capital  is  the  city  of  Puntarenas,  located  in  the  canton  of  the  same 

name, which has grown from a village to gain city status, which  is why  its 

population  has  grown  to  the  point  of  reaching  absorb  nearby  towns  as 

Barranca.  The  city  of  Puntarenas  is  located  on  a  tongue  of  land  several 

kilometers long and 400 meters wide. 

Puntarenas  is  the  largest province of Costa Rica and  is  connected  to  the 

rest of the country by land routes. Has a ferry across the Gulf of Nicoya. 

The most important ports are the province of Puntarenas, Caldera, Golfito 

and Quepos. 

Puntarenas province  is characterized by  its  long and rugged coastal relief. 

Its  geography  is  irregular,  with  wetlands  (Bent)  islands  (Chira,  Venado, 

Negritos  San  Lucas,  etc.)., Mangroves  and  peninsulas  (Nicoya,  Osa  and 

Burica).  Of  his  eleven  townships,  only  four  are  not  the  Pacific  coast: 

Buenos  Aires  and  Coto  Brus  corridor,  located  in  the  southeast  of  the 

province,  in the valley of the River Grande Térraba and Montes de Oro of 

them, located in northern Canton Central Puntarenas. 

Systems  montanyosos  hardly  exceed  800  m.  The  row  or  Brunqueña 

Costeña, a branch of  the Cordillera de Talamanca,  is parallel to the coast 

and  valleys  of  Coto  Brus  fence  and  General,  in  the  southeast  of  the 

province. This row  is encountered by the Rio Grande Térraba, the  longest 

in the country, and divided into a southern section, with hills Zapote (1,440 

m)  and Anguciana  (1,707 m),  and  a  northern  hills which  include  Palmar 

Norte (1,070 m) and Uvita (1,223 m). 

Other mountain ranges under the province consist of the southern slope of 

the Sierra Tila, some hills of the Peninsula of Nicoya and the first foothills 

of the Cordillera de Talamanca. The Osa Peninsula protruding Rincon hills 
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(745 m), Warlock (617 m) Chocuaco (647 m) and Salsipuedes. The Nicoya 

Peninsula are highlighted Blue Hills (1,018 m) and Frio (755 m). 

The coast of Puntarenas has a northwest  southeast and comprises  three 

geographical units: 

• The Gulf of Nicoya and the tip of the Nicoya Peninsula, where Paquera, 

Lepanto  and  Coban,  central  districts  of  the  canton  of  Puntarenas.  The 

course  is  characterized  by  a  winding  coastal  perimeter,  with  cliffs  and 

mangrove areas. On the east coast of the Gulf protrudes a tongue of land 

where the city of Puntarenas. To the southeast of Puntarenas,  is the port 

of Caldera, the largest in the Costa Rican Pacific. 

• A sector plan and rectilinear many beaches, from Horseshoe Bay to the 

Coronado Bay. This lot are located along coastal populations, Both of them 

can be mentioned Jacó, Parrita, Quepos, Dominical and Uvita. 

• The Osa Peninsula and the Gulf Dulce western half Burica tip. Here is the 

city of Golfito, important deposit free trade. 

The  Gulf  of  Nicoya  tancaun  archipelago  of  islands  located  around  the 

Nicoya Peninsula, among which Chira  Island and  the  island of San Lucas. 

Other  important  islands  of  the  province  is  the  island  of  La  Herradura, 

located  in the bay of the same name, and the Caño  Island,  located  in the 

Bay of Coronado. The latter stands out because in the past it was used as a 

ceremonial  site  for  the  cemetery  and  indigenous  cultures  that  inhabited 

this part of the province. Cocos Island, located in the Pacific Ocean and rich 

biodiversity, is an important national park was declared by UNESCO. 
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4.3 Environmental impact 

The study "Impact of Tourism Related Development with the Pacific Coast of Costa 

Rica" by Martha Honey Erick Vargas William H. Durham found some evidence that 

residential and tourist developments in certain parts of the Pacific coast have had 

negative repercussions on the integrity of natural resources. The problems include 

improper  disposal  of  sewage  and  solid waste  pollution  of  the waters  of  rivers, 

beaches  and  the  ocean,  the  removal  of  forests  and  mangrove  destruction 

humidals, and rising  land and damage the habitat  for biodiversity. Developments 

may also have an impact on the availability of water resources. 

Mainly,  the  impacts  occur  in  the  absence  of  planning when  development  takes 

place rapidly and uncontrollably, regardless of frailty or  lack of resources such as 

water,  soil,  forests,  biodiversity  and  others.  The  negative  environmental  impact 

can not be associated with a specific mode of development, given that this study 

identified  problems  involving  international hotel  chains,  small  business  services, 

real  estate  desenvolupmanets  specific  or  extensive,  even  districts  with  local 

populations. In this context, the development of isolated nomrosos small projects, 

which  many  have  termed  as  development  ant  can  be  more  harmful  to  the 

environment  than a  larger development of well planned and carried out  in good 

sustainability practices. 

Environmental  impacts  identified  are  not  a  phenomenon  isolated  to  the  Pacific 

coast, since  they also occur  in areas of  the Central Valley and other parts of  the 

country  for  a  long  time.  These  negative  environmental  impacts  deteriorate  the 

quality of  life of residents  in several coastal communities, eroding the experience 

of  tourism  and  adversely  affect  the  international  image  of  Costa  Rica  as  a 

destination green and sustainable. 

Allegations  of  media  and  NGOs,  government  interventions,  cases  and  legal 

disputes  about  local  environmental  issues  and  natural  resources  have  become 

more  frequent  in  recent  years.  Several  government  agencies  have  shown,  in 

specific  instances,  their  ability  to  collaborate  and  implement  environmental 

regulations in order to stop the damaging practice. 

As  the  term  Sustainable Coastal  Tourism, unlike other  countries, Costa Rica has 

two certification programs "green" well respected: The Ecological Blue Flag (BAE) 

and  certified  by  the  Sustainable  Tourism,  which  can  help  ensure  the  coastal 

tourism adheres to recognized standards for sustainable social, environmental and 

economic.  Both  certifications  are  voluntary  and  we  talked  undertaken  by  the 

Government. 

In recent decades, Costa Rica has gained an international reputation as a leader in 

tourism or ecotourism naturalist, small‐scale and high value, and more broadly, as 
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environmental  leader. With  the  launch  of  the  initiative  "Paz  con  la Naturaleza" 

Costa  Rica  has  pledged  to  become  "carbon  neutral"  by  2021,  the  year  of  the 

bicentennial of the country. 

Jacó  province  of  Puntarenas  and  enjoy  a  region  with  a  rich  biodiversity,  well 

protected and respected. 

In the same way, it is a province with great intensity of its natural resources, both 

in terms of the attraction is that, as with regard to economic gains resulting from 

the agriculture, fisheries and livestock. 

For  this  reason  it  is  very  important  to  know well  the  environment  is  part  and 

around the location of our project, in order to maintain and preserve it the most, 

so  that  our  complex  is  adapted  to  the  environment,  without  damaging  it, 

respecting  the  animal  and  plant  species,  assuming  minimal  impact,  without 

assuming any aggression. 

In the province of Puntarenas  included seven other national parks  (two of which 

are World  Heritage  Sites  by  UNESCO),  three  wildlife  reserves  and  two  wildlife 

refuges, assigned  to  the National System of Conservation Areas of Costa Rica.  In 

addition, we also cloudy Forest Biological Reserve Monteverde, a private nature. 

Cocos  Island National Park, a World Heritage Site by UNESCO,  is one of the most 

biodiverse  places  in  the world where we  have  identified  235  plant  species  (70 

endemic),  362  insects  (64  endemic)  and  2  endemic  reptiles,  3  spiders,  85  birds 

including marine (4 endemic), 57 crustaceans, 118 marine mollusks, more than 200 

fish  and  18  coral.  The  French  researcher  and  explorer  Jacques‐Yves  Cousteau 

considered Cocos Island life in the most beautiful in the world. 

With an area of 5,375 hectares marine Ballena Marine National Park is recognized 

worldwide  because  of  whale  watching  gerupades  during  their  journey  to 

reproduce. 

Carara National Park, at the corner of Garabito, retains the basin of the Rio Grande 

Tárcoles.  It has  the  last  remaining  transitional  forest  in  the  country, where  they 

come  into  contact  the Mesoamerican  dry  forest  region  and  the  humid  tropical 

forest typical of the South Pacific. This park protects one of the  largest remaining 

populations  of  scarlet macaw  in  the  country  and  is  also  home  to  the American 

crocodile,  the  groups  that  are  readily  observable  from  full  road  bridge  crossing 

over the River Tárcoles. 

 

Selected  in  2011  by  Forbes magazine  as  one  of  12 most  beautiful  parks  in  the 

world, Manuel Antonio National Park,  located 7 km  from  the  town of Quepos  is 

one  of  the most  visited  tourist  destinations  in  Costa  Rica  because  of  its  easy 
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access. Stands  for white  sand beaches  surrounded by  rainforest, mangroves and 

the  presence  of  biological  diversity  in  a  relatively  small  area  (less  than  56 

hectares). Around Manuel Antonio grows a spectacular tourism. 

The  Corcovado  National  Park  on  the  Osa  Peninsula,  was  qualify  for  National 

Geographic magazine as "the most intense in the world, biologically speaking" and 

estimated  that  anywhere  in  the world who  has  a  similar  extension,  s  'contains 

greater biodiversity. Corcovado is refuge for endangered species such as the giant 

anteater, jaguar, tapir and armadillo buzzard. 

Located west  of  the  city  of Golfito,  is  the  Piedras  Blancas National  Park, which 

protects the last gap pluviós forest sector Golfito and Rio Esquinas basin, which is 

navigable.  This  park  has  a  great  diversity  of wildlife  species  such  as  the  jaguar, 

Tepezcuintle, agoutis, saínos (Pecari tajacu) and tigers caucel (Leopardus wiedii). 

The  La  Amistad  International  Park,  shared with  the  province  of  Limón  and  the 

Republic of Panama and protects the Talamanca Mountain Range, also part of  its 

territory  in the province. This park was declared a World Heritage Site  in 1983 by 

UNESCO. 

In the province there are several biological reserves. One of the most important is 

the Cabo Blanco Absolute Natural Reserve, the oldest protected area in Costa Rica. 

Located at the southern tip of the Nicoya Peninsula, protecting the habitat of 119 

species  of  flora,  150  species  of  birds  and many mammals.  Among  stocks  also 

highlights Guayabo  Islands  Biological  Reserve,  Birds  and  Los Negritos,  the main 

objective of which is the conservation of seabirds that nest in these small islands in 

the Gulf of Nicoya. Other  important reserves are to the Caño Island, the National 

Wildlife Refuge Playa Hermosa  (which protects  the spawning  lora  turtle) and  the 

National Wildlife Refuge Curus. 

Agriculture 

Agricultural activity  in  the province of Puntarenas  is mainly characterized by  the 

cultivation  of  African  palm, which  occupies  14,000  hectares  of  cultivated  land. 

African  palm  is  particularly  abundant  in  the  corners  of Aguirre  and  Parrita,  the 

company  Palmatica  the  main  producer.  In  townships  like  Garabito,  Esparza, 

Aguirre and Parrita  is also  important  rice production  (12,496 ha),  tobacco,  corn, 

beans, fruits and vegetables. Sugarcane is grown mainly Esparza and Miramar. 

The coffee  is particularly  important  in the valleys of General and Coto Brus. Since 

the 1950s, the coffee, which for years was the driving force of the economy began 

to  develop  in  areas  like  San  Vito  and  Coto  Brus.  It  highlight  the  communities 

located  in  the southeast of  the province of Puntarenas have a close  relationship 
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with  singer  Josephine  Perez  Zeledon, which  is  the  largest  national  producer  of 

coffee, export‐oriented. 

The banana, the main agricultural product of the country, was a major crop in the 

province of Puntarenas  in the 50s, and  it was a great enclave that embrace from 

Palmar  Sur  and  Palmar Norte  to Golfito. After  the  demise  of  the  region's main 

production  company,  transnational  United  Fruit  Company,  the  large  banana 

plantations were replaced by the African palm. 

In recent years, there has been a change in the agricultural, with the introduction 

of  non‐traditional  crops,  particularly melons,  but  also  papaya, watermelon  and 

spices such as pepper and vanilla. Cabuya also grown  in the San Cristóbal, and La 

Lucha  Friars.  From  the  80s,  the  introduction  of  the  cultivation  of  pineapple  for 

export  to  the plains of Buenos Aires was established as  the main non‐traditional 

agricultural  products.  Its  cultivation  covers  from  planting  until  the  process  of 

packing and freezing. 

Livestock 

Livestock  is  one  of  the  most  outstanding  economic  activities  in  the  region.  Is 

extensive  type,  is  based  mainly  on  beef  and  dual‐purpose  and  predominant 

species of  Indian blood as Brahman.  In  the area of Monteverde, Montes de Oro, 

and  in  the  central  canton  of  Puntarenas  develops  livestock  intended  for  the 

production  of milk.  Highlights  in  this  cooperative Monteverde, which  produces 

cheese,  butter,  custard  and  other  derivatives,  for  export  and  domestic 

consumption. 

The  farm  is very  important  in  the southeast corner of  the province, especially  in 

the broad valleys of General and Coto Brus. It is based on cattle for meat, milk and 

two  purposes.  In  this  region,  the  meat  is  marketed  by  cooperatives 

Coopemontecillos  as  well  as  intermediaries  for  municipal  slaughterhouses, 

butchers or livestock auctions. 

Fishing 

There  are  two main  fishing  centers  in  the  province  of  Puntarenas:  the  city  of 

Puntarenas  pròpiamente  said,  in  the  northwest  of  the  province,  and  Quepos, 

located towards the southeast. The port of Puntarenas absorbs about 90% of the 

regional fishing fleet, while the second, about 9.9%. A 96.5% relates to the fleet of 

boats  craftsmanship,  bots,  and  3.5%  is  used  for  industrial  and  semi‐industrial 

fishing. The fishing industry contributes to the country about 3.5 million kg of fish. 

Most of  the  catch  is made  in  the Gulf of Nicoya  (73.8%),  and  include  tuna  and 

shrimp.  A  25.9%  de  las  shots  are  taken  at  national  level  in  the  Pacific,  which 

highlights the importance of Puntarenas as foreign exchange to the country. 
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To  the  southeast of  the province,  fishing  remains an  important  resource  for  the 

inhabitants. The most  important area  for  this activity corresponds  to  the coastal 

zone that stretches between tip and tip Burica Llorona, including the Golfo Dulce. 

The main market for fish are sharks, as well as different kinds of mollusks. 
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4.4 Climatologia 

 

Té un clima càlid, tropical humit, amb temperatures màximes que ronden els 34ºC, 

i  les mínimes quasi mai són  inferiors a 20ºC. La  temperatura anual promig és de 

28º C. Les marques històriques de temperatura a Jacó són de 17ºC i de 42,3ºC. 

A Puntaneras, hi ha dues temporades:  la seca, que té  les temperatures més altes 

de l’any, entre febrer i abril, i la de pluges, que s’inicia al maig amb un augment de 

les precipitacions i la humitat pels matins. 

 

Gràfic de pluviometria i insolació de Puntaneras 

Puntaneras: Latitud: 9‐58N, longitud: 84‐50W, altitud: 3 m 

Encara que en termes d’àrea de Costa Rica, és un petit país, hi ha moltes coses 

que succeeixen amb el clima. Costa Rica té un clima divers  i variat que es pot 

dividir  en  vàries  zones  de  clima,  cada  una  d’elles  diferent  i  individual. 

Generalment  classificat  com  un  país  tropical  degut  a  la  seva  proximitat  a 

l’Equador, Costa Rica no té un període real d’hivern i el sol brilla al llarg de tot 

l’any. Amb més de 12 hores de llum solar ja que el sol surt a les 5 a.m. i es posa 

aproximadament a les 6 p.m. 
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La principal raó de la varietat de climes de Costa Rica són les vàries elevacions 

on diferents parts del país es troben ubicades. Per exemple, Guanacaste té un 

clima sec  i àrid  i està ubicat a  terres baixes, mentre que Monteverde és una 

ciutat ubicada en una elevació, el que fa que degut a la seva major altura el seu 

clima sigui nebulós i brumós al llarg de tot l’any. El Valle Central junt amb San 

José gaudeixen del millor clima del país ja que la temperatura està en promig al 

voltant dels 22º Celsius  i  amb una brisa  temprada que  ve de  la  costa. A  les 

muntanyes  el  promig  de  la  temperatura  són  13º  Celsius mentre  que  a  les 

terres baixes o a nivell del mar, el promig de  la temperatura està al voltat de 

26º Celsius, en dies calents i vespres sofocants. 

A Costa Rica el promig anual de  temperatura està entre 21  i 27º Celsius  i els 

mesos més  freds  de  l’any  són  Novembre,  Desembre  i  Gener.  Els mesos  de 

Març fins al Maig,són els mesos més calents de l’any.  

Realment a Costa Rica no existeix hivern ni estiu i la temporada de pluges dura 

del Maig al Novembre amb res de pluja durant els mesos de Desembre a Abril. 

Mentre  que  el  promig  de  pluja  del  país  està  al  voltant  de  100  polsades,  en 

alguns llocs muntanyosos la caiguda de pluja pot arribar fins a 25 peus anuals. 

És  important  tenir present que  la Costa Carib de Costa Rica  és  relativament 

única i  té el seu propi microclima. Amb un intercanvi de vents que mantenen 

el clima calent  i humit  la major part de  l’any, sense una temporada realment 

seca i amb pluges molt freqüents. 

 

Estacions de Costa Rica 

  
Temporada Alta 
(Estació Seca) 

Temporada 
Verda 
(Estació de 
Pluges) 

Pacífic Nord Desembre a Abril Maig a Novembre 

Península de 
Nicoya 

Desembre a Abril Maig a Novembre 

Pacific Central 
Desembre a Abril Maig a Novembre 

Vall Central 
Desembre a Abril Maig a Novembre 

Volcan Arenal i 
Nord 

Maig a Novembre 
(Setembre i Octubre 
millors mesos per a 
veure el volcan) 

Desembre a Abril 

Monteverde 
(Àrea) 

Gener a Maig 

Juny a Setembre 
Novembre (molt 
vent) 
Desembre (molt 
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vent) 

Carib Nord (amb 
Tortuguero) 

Febrer, Març, Setembre 
i Octubre 

Novembre a 
Gener, Abril a 
Agost 

Carib Sud (amb 
Puerto Viejo) 

Febrer, Març, Setembre 
i Octubre 

Novembre a 
Genero, Abril a 
Agost 

Península d’ Osa 
i Bahia Drake 

Desembre a Abril Maig a Novembre 

Terres Altes de 
San José 

Desembre a Abril Maig a Novembre 

San Jose Metro 
(amb Airport 
Àrea) 

Desembre a Abril Maig a Novembre 

Sud de Costa 
Rica (amb 
Golfito) 

Desembre a Abril Maig a Novembre 

Racó de la Vieja 
Area 

Desembre a Abril Maig a Novembre 
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4.5 Marc legal  

 

El marc  legal de Costa Rica és un punt molt  important a tenir en compte a  l’hora 

d’estudiar  la  viabilitat  de  Complex  Resort  a  la  població  de  Jacó,  província  de 

Puntaneras. 

 

Tots els possibles aspectes legals, tant si suposen una dificultat legal o no, s’han de 

tenir presents. 

 

S’ha d’avaluar i examinar, principlament tres temes: 

 

‐ El temps que els organismes oficials triguen a estudiar cada projecte  i 

concedir  els  corresponents  permisos,  llicències,  visats,  i  altres 

documents  administratius  que  formaran  part  de  la  burocràcia  a 

complir, per tal de poder realitzar, posteriorment, un planning real del 

temps total d’execució del projecte. 

 

‐ El  valor  econòmic  que  s’haurà  d’afrontar  per  totes  les  despeses 

administratives necessàries per a poder començar a construir el resort. 

 

‐ Conèixer  exactament  totes  i  cada  una  de  les  fases  burocràtiques  a 

complir  per  tal  que  el  projecte  estigui  aliniat  completament  amb  la 

legalitat. 

 

Per aquest motiu, en aquest apartat tractarem, principalment, els següents 

aspecte: 

∙ Legislació (estatal i local) i Pla de Costes del País 

∙ Impostos 

∙ Permisos 
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4.5.1 Legislació (estatal i local) i Pla de Costes del país 

 

Pel que fa al marc legal i institucional, la línia costera la qual està dividida 

en  la  Zona Marítimo‐Terrestre  (ZMT)  o  els  primers  dos‐cents metres  a 

partir de  la  línia de marea alta  i en  la  resta de  la zona costera, vista per 

almenys vint‐i‐tres institucions nacionals i quince municipalitats que tenen 

responsabilitats relacionades amb el desenvolupament del turisme. 

 

Aquest marc  legal  existent  pateix  deficiències  i  inconsistències  internes, 

autoritats,  les  competències  de  les  quals  es  solapen,  i  una  forta 

dependència de governs municipals dèbils i pobrement equipats.  

 

Com a resultat,  l’aplicació de  la  legislació ambiental ha estat estrictament 

aplicada. Tot i així, és urgent una planificació integrada amb la finalitat de 

millorar  l’ordenament  territorial  i  la  compatibilitat de diferents activitats 

humanes amb els principis de desenvolupament sostenible. 

 

Les iniciatives d’integrar plans d’ús del sòl, els Programes de Regularització 

del Registre per a elaborar plans d’ús de sòl costaners i altres esforços de 

les municipalitats,  sectors  acadèmics  i  ONG’s  per  a  preparar,  adoptar  i 

implantar  plan  d’ús  del  sòl,  haurien  de  ser  recolzats  i  cordinats 

adequadament. 

 

Podem concloure que Costa Rica, és un país que avui en dia, no dificulta el 

fet en sí de la construcció de complexos turístics, principal font d’ingressos 

del país, ni la construcció en general.  

 

Es  tracta  d’un  país  molt  estricte  i  exigent  a  l’hora  de  complir  amb  la 

normativa de requisits tècnics i mínims de seguretat, prevenció i salut, tal i 

com  s’especificarà  a  l’apartat  Permisos,  de  manera  que  l’organisme 

pertinent  no  aprovarà  la  construcció  o  llicència  d’activitats  d’una 

determinada construcció si no es passen les corresponents inspeccions. 
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4.5.2 Impostos 

 

A Costa Rica, a mida que el turisme s’ha anat desenvolupant, el Govern ha 

anat imposant una sèrie de taxes i impostos a tots aquells visitants. 

 

Ens  trobem amb el cas que no hi ha un  impost d’entrada al país, però sí 

existeix una taxa que els turistes han  d’abonar un cop abandones el país, 

xifrada en $28 USD, que pot ser pagat en efectiu o tarja de crèdit. 

 

Els hotels no inclouen en les seves tarifes els impostos de turisme i venta, 

del  16,39%.  Aquest  16,39%  està  format  per  un  13%  corresponent  a 

l’impost de venta, i un 3,39% específic del turisme. 

 

En els restaurants s’aplica un impost del 13% (impost de venta) de l’import 

corresponent a la consumició realitzada que ja va inclosa en el preu indicat 

a la factura, així que les despeses de servei, de l’ordre d’un 10%, motiu pel 

qual ja no és necessari deixar propina. 

 

Actualment, existeix una taxa fixada en $15 USD, que s’aplica a cada bitllet 

d’avió  comprat  fora  de  Costa  Rica  que  impliqui  Costa  Rica  com  a  lloc 

d’arribada o de sortida. 

 

L’any 2011, el Govern va gravar a les empreses del turisme amb un impost 

1,5% sobre utilitats. 

 

Els  traballadors  de  sous mitjans,  superiors  als mínims  d’uns  $300  USD, 

tenen una retenció en comcepte d’impost sobre la renda del 8%. 

 

   



 
 

Enginyeria en Edificació 
María Esteban Santamaría 

 

Estudi de Viabilitat d’un Village a Jacó, Costa Rica  Página 76 
 

4.5.3 Permisos 

 

Per dur a terme la construcció d’hotels, residències i similars a Costa Rica, 

s’ha de complir amb les següents exigències: 

 

 

A l’annexe 10.3 trobem la documentació a cumplimentar per a les obres de complexos 

hotelers realitzades a Costa Rica: 

‐ Protocol d’Inspecció de Bombers 

‐ Protocol d’Inpecció de l’AYA 

‐ Protocol d’Inspecció de l’INVU 
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4.6 Possibles economies d’escala 
 

Per  economia  d’escala  s’entén  els  avantatges  en  termes  de  costos  que  una 

empresa obté gràcies a l’expansió. 

 

Existeixen  factors que  fan que  el  cost mitjà d’un productor per unitat  caiguin  a 

mida que l’escala de producció augmenta. 

 

El  concepte  d’economia  d’escala  serveix  per  a  llarg  plaç  i  fa  referència  a  les 

reduccions   en el cost unitari a mida que el tamany d’una  instal∙lació  i els nivells 

t’utilització d’inputs augmenten. 

 

Les fonts habituals d’economies d’escala són  l’inventari (compra a gran escala de 

materials  a  través  de  contractes  a  llarg  plaç),  de  gestió  (augmentant 

l’especialització  dels  gestors),  financera  (obtenint  costos  d’interès menors  en  la 

financiació dels bancs), marketing  i tecnològiques (beneficiant‐se dels rendiments 

d’escala en la funció de producció). 

 

En el cas d’un complex hoteler tipus resort, es pot establir que al principi els costos 

per  unitat  seran molt  elevats,  ja  que  la  posada  en marxa  requereix  una  gran 

inversió,  i el manteniment és elevat, hi hagin pocs o molts clients. A mida que el 

complex agafi fama, prestigi i guanyi clients, els costos per unitat baixaran, gràcies 

a diferents  facors:  Les  compres d’aliments augmentaran,  fet pel qual obtindrem 

millor preus pels materials, les compres dels elements de banys, tocador, higiene, 

etc., augmentaran, millorant el preu negociat en primera instància. 

 

El personal de  l’hotel serà més eficient amb el pas del temps,  ja que dominarà  la 

seva feina i podrà ser més eficient. 

 

Amb el coneixement  i experiència del negoci s’aniran obtenint vies de millorar el 

rendiment economic i el servei del resort. 

 

De la mateixa manera baixarà la inversió destinada a publicitat del complex, ja que 

inicialment haurà de ser molt forta per donar‐lo a conèixer. 

 

   



 
 

Enginyeria en Edificació 
María Esteban Santamaría 

 

Estudi de Viabilitat d’un Village a Jacó, Costa Rica  Página 78 
 

5 Pla de marketing i desenvolupament 

 

Per a definir el pla de marketing i el desenvolupament del mateix, haurem de definir la 

campanya de marketing, amb la definició i preu del producte, així com la campanya de 

comunicació que es farà per a donar a conèixer el producte. 

 

5.1 Producte 

 

Tal  i com s’ha  indicat anteriorment, el producte consisteix en un complex hoteler 

tiups  resort o village, destinat a periodes vacacionals,  tot  i que  també es pretèn 

allotjar clients que vulguin passar estades de llarga durada. 

 

Està dirigit a un públic de  totes  les edats  ja que ofereix activitats  i  instal∙laciones 

per a tots els gustos, edats i necessitats. 

 

Tot i que quan parlem d’acollir clients durant estades prolongades, el nostre públic 

objectiu són els  jubilats nord‐americans  i canadencs que fugin de  les temporades 

de fred dels seus països. 

 

Es  tracta d’un complex que alberga a  tot  tipus de clients,  ja que presenta zones 

separades per a famílies o grups amb fills, o famílies i grups sense nens. 

 

Tot  i aquesta separació, el resort presenta zones comunes per a tot el públic, on 

s’organitzaran diferentes activitats de recreació i entreteniment. 

 

L’allotjament es  realitzarà en  cabanyes  independents  totalment  equipades,  amb 

aire condicionat, internet Wi‐fi, bany privat, cuina independent, televisió per cable 

i cafetera, o en habitacions dobles situades a l’edifici central, que també disposarà 

de bany privat. 

 

El  complex  hoteler  disposarà  d’una  gran  quantitat  d’instal∙lacions,  com  són  les 

pistes de pàdel, volei, piscines, gran zona ajardinada, cafeteria, restaurants, sala de 

ball, gimnàs, spa, gran recepció, botigues i local d’excursions i serveis de transport. 

 

El complex disposarà d’accés a platja privada. 

 

Es podran realitzar diferents cursos, classes de cuina, pàdel, surf...L’hotel es troba 

situat molt proper a una zona costera molt bona per a realitzar surf. 

 

El nostre complex és un resort que tindrà una categoria d’unes qutre estrelles, no 

pretèn  ser  un  complex  d’ultra  luxe  amb  impressionants  villes  com  és  el  Four 
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Seasons,  però  és molt  superior  al  Granspas  Hotel  i  als  hotels  de  tres  estrelles 

estudiats. 

 

En quant a luxe o senzillesa serà similar als complexos hotelers de quatre estrelles 

estudiats,  tot  i  que  les  instal∙lacions  que  oferirà  seran molt millors,  en  quant  a 

qualitat  i  varietat,  ja  que  disposa  de  pàdel,  spa,  volei,  possibilitat  de  surf,  botó 

d’emergència, etc. 

 

Es diferencia de tots els hotels estudiats, no només perquè és superior en quant a 

instal∙lacions oferides a un preu competitiu, sino que a més ofereix  la possibilitat 

de separació d’un ambient més adult de l’infantil. 

 

Separar  els  infants de  la  zona d’adults permet  que parelles  jubilades que  volen 

gaudir d’estones de pau i tranquilitat, i d’estones d’animació, puguin gaudir en un 

mateix complex de totes  les possibilitats, estar estones amb els néts, això també 

es pot aplicar als grups d’amics, en què uns són pares i altres no, etc. 

 

És  l’únic  complex  hoteler  que  ofereix  aquesta  possibilitat  de  gran  varietat  de 

públics. 
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5.2 Preu de producte i distribució 

Un  cop  realitzat  l’estudi  de  complexos  hotelers  de  la  competència,  segons  els 
preus de  la zona en  funció de  les característiques  i  instal∙lacins oferides, definim 
els següents preus per al nostre producte: 
 

Tipus d'habitació Preu mig per nit 

Habitació doble - 2 persones $100 USD 

Habitació doble - 4 persones $180 USD 

Cabanya Tipus 1 - 2 persones $140 USD 

Cabanya Tipus 1 - 4 persones $210 USD 

Cabanya Tipus 2 - 4 persones $240 USD 

Cabanya Tipus 2 - 6 persones $300 USD 

Cabanya Tipus 3 - 4 persones $260 USD 

Cabanya Tipus 3 - 6 persones $320 USD 
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5.3 Públic objectiu 

 

Tal  i  com  s’ha  comentat,  el  públic  objectiu  és,  principalment,  el  públic  nord‐

americà, procedent dels Estats Units i Canadà. 

 

No  només  és  un  públic  que  gaudeix  d’unes  comunicacions  aèries  immillorables 

amb Costa Rica, sino que a més, és un públic amb un gran poder adquisitiu, amant 

del tipus de turisme que ofereix Costa Rica. 

 

Actualment, més del 90% de turistes que rep Costa Rica a l’any procedeix de Nord 

Amèrica (Estats Units i Canadà), seguidament del Nord d’Europa. 

 

Al turista nord‐americà li agraden dos coses:  

 

‐ El tipus de turisme que ofereix Costa Rica (Mix de d’ecoturisme, amb 

el 25% de la superfície del seu territori formada per boscos selvàtics). 

El  turista  nord‐americà  es  proclama  amant  de  la  naruralesa,  dels 

espais verges, amb combinació de bon clima i platges paradisíaques. 

‐ Allotjar‐se en complexos hotelers  tipus  resort que ofereixin  totes  les 

comoditats,  en  cabanyes  o  bungalows  independents,  amb  la 

possibilitat  de  disposar  de  tots  els  serveis  i  intal∙lacions  d’un  gran 

hotel. 

Aquest  tipus  de  complexos  han  de  ser  tancats,  mantenint  en  tot 

moment la seguretat del recinte. 

Aquest complex disposa d’instal∙lacions per a satisfer els gustos i les necessitats de 

tots el clients,  i totes  les edats. També hi ha activitats dirigides a nens de menors 

d’edat fins a persones adultes, en edat de jubilació. 

El complex hoteler tindrà la funció de residència vacacional, però s’acceptaran tots 

aquells  clients  que  vulguin  passar  llargues  estades,  ja  siguin  clients  en  edat  de 

jubilació procedents de Nord‐Amèrica que vulguin fugir de la temporada freda dels 

seus  països,  o  clients  amb  altres  casuístiques,  que  vulguin  passar  llargues 

temporades. 

El  producte  vol  arribar  a  tots  els  públics,  no  només  aquells  d’elevat  poder 

adquisitiu. 

Per  aquest  motiu  el  resort  consta  d’unes  instal∙lacions  millors  que  les  dels 

complexos  de  quatre  estrelles  analitzats,  però  no  presenta  el  luxe  del  Four 

Seasons,  cosa  per  la  qual  els  preus  de  distribució  definits  són  assumibles  per  a 

totes les butxaques (d’economia de classe mitjana i superior). 
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5.4 Posicionament 

 

El posicionament del nostre complex hoteler respecte als complexos similars de la 

zona pacífica de Costa Rica, així com de  la zona d’Amèrica Central es basa en els 

següents aspectes: 

 

‐ La seva  localització: Costa Rica, a diferència d’altres països d’Amèrica 

Central, és un país on regna la pau, es tracta d’un país sense exèrcit. 

Costa Rica és un país  sense  corrupció, on hi ha  seguretat  ciutadana, 

gràcies a la baixa delinqüència, baixos nivells de robatoris, on no hi ha 

problemes de segrestos ni violència, com succeeix a altres països com 

Mèxic, etc. 

 

‐ Costa  Rica  reuneix  tots  els  atractius  de  la  naturales,  platges 

espectaculars,  boscos  amb  vegetació  frondosa,  vegetació  selvàtica, 

una àmplia biodiversitat, volcans, parcs naturals, etc. 

A  diferència  d’altres  països,  tot  i  estar  explotat  turísticament  no 

presenta  nivells  de  saturació,  ni  de  construccions  massives  que 

arruïnen el paisatge. 

 

‐ El  producte  dissenyat  es  únic  al mercat  de  Costa  Rica.  Es  tracta  de 

l’únic  complex  existent,  que  alberga  en  un  mateix  espai,  zones 

separades per  a  grups de  turistes  (ja  siguin  famílies,  amics, parelles, 

etc.) amb fills i sense fills. 

A la vegada, tot i que hi zones separades, també hi ha zones comunes, 

on poden compartir espais i activitats. 

Es tracta d’un resort que alberga totes le necessitats i entreteniments 

per no haver de sortir del recinte, si no es vol. Si el que es vol, és estar 

tranquil, segur, gaudint de  la natura, els esports,  la platja, etc., és un 

lloc ideal per estar‐s’hi, ja que hi ha botigues, restaurants, spa, gimnàs, 

i botiga on realitzar petites compres, i contractar activitats a realitzar, 

dins i fora del complex. 

 

‐ És  l’unic  hotel  de  Jacó  amb  unes  instal∙lacions  tan  grans,  i  tan  ben 

equipades.  

 

‐ S’escull  la costa Pacífica enfornt  l’Atlàntica,  ja que el cantó Pacífic és 

més verge, i on es dirigeix el tipus de turisme públic objectiu que hem 

descrit. Tradicionalment, el  turisme que es dirigeix al costat Atlàntic, 

arriba  allà  gràcies  als  creuers,  o  per  altres mitjans,  buscant  turisme 

típic de platja, turisme caribè. 
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5.5 Comunicació i campanya de marketing 

 

Tal i com hem comentat anteriorment, previ al final de les obres de construcció del 

resort,  començarà  una  forta  campanya  de marketing  i  publicitat  per  a  donar  a 

conèixer el  complex hoteler tipus resort de Jacó. 

 

Aquesta campanya de marketing i publicitat inclourà: 

 

‐ Anuncis en  televisió  (especialment a Estats Units, Canadà  i països de 

Nord Europa i Àsia). 

‐ Anuncis  en  premsa  escrita  (especialment  a  Estats  Units,  Canadà  i 

països de Nord Europa i Àsia). 

‐ Presència a les principals agències de viatges online. 

‐ Presència a  les principals agències,  incentivant  la venda del producte 

amb estades gratuïtes per al venedor  i un acompanyant, un cop hagi 

arribat a un determinat número de vendes. 

‐ Preus especials durant el primer any de funcionament del resort. 

‐ Preus molt  competitius  a  partir  del  segon  any  en  funcionament  del 

resort. 

‐ Disseny atractiu del logo del complex resort. 

En principi, aquesta forta campanya publicitària en vigor els sis mesos abans de 

la  inauguració de  l’hotel,  i posteriorment es mantindrà, de manera  intensa, el 

primer any de funcionament del resort. 

En funció del funcionament de  l’hotel  i  la campanya publicitària, s’establirà  la 

del següent any, que serà menys intensa. 

Durant  les obres, grans cartells envoltaran el recinte, per donar a conèixer el 

nou complex als agents turístics de  la zona,  i crear “el boca a boca” entre els 

guies  locals, ja que ells també surten beneficiats d’aquesta nova generació de 

negoci. 
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6 Planning de construcció (Fases de projecte) 

 

Per a realitzar el planning de construcció s’ha tingut present totes les fases d’execució 

de projecte, donant més importància en el temps a aquelles que així ho requerien per 

complexitat  i dificultitat, segons els temps estimats  i el número de persones  i equips 

treballant simultàniament.  

 

La durada total del projecte s’estima de vint mesos, en els quals s’inclou dos mesos, els 

dos primers, que  corresponen al periode necessari per a  la  tramitació de permisos  i 

llicències  d’obra.  Els  divuit  mesos  restants,  corresponen  a  la  resta  de  fases  de 

construcció del complex, des del moviment de terres fins a la urbanització i acabat dels 

jardins de les zones comuns a l’aire lliure. 

 

Per tal de complir amb el pressupost i l’inici de  la campanya de marketing i d’entrada 

en funcionament del complex hoteler  és molt important seguir estrictament les fases 

marcades al planning, per evitar pèrdues econòmiques innecessàries.  

 

A continuació es detallen les fases d’execució en el temps, així com el planning amb la 

distribució de les feines: 

 

PLANNING COMPLEX HOTELER TIPUS RESORT 

Tasca  Data inici  Data final 
Dies 

naturals 

ACTUACIONS PRÈVIES  01/04/2014  30/06/2014  91 

MOVIMENT DE TERRES  01/07/2014  31/08/2014  62 

‐ FARCIT DE TERRES  01/07/2014  10/08/2014  41 

‐ EXCAVACIÓ  28/07/2014  31/08/2014  35 

FONAMENTACIÓ + FORJAT SANITARI  04/08/2014  15/09/2014  43 

ESTRUCTURA  01/09/2014  15/01/2015  137 

‐ METÀL∙LICA  01/09/2014  08/11/2014  69 

‐ LLOSES DE FORMIGÓ  15/10/2014  15/11/2014  32 

‐ ESTRUCTURA DE COBERTA  16/11/2014  15/01/2015  61 

OBRA DE PALETA  27/10/2014  27/04/2015  183 

FAÇANES  16/01/2015  16/04/2015  91 

ENRAJOLATS  01/04/2015  30/06/2015  91 

FUSTERIA  10/04/2015  10/08/2015  123 

COBERTA  16/01/2015  03/03/2015  47 

PINTURA  01/05/2015  21/06/2015  52 

INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA  02/05/2015  30/11/2015  213 

LAMPISTERIA I SANEJAMENT  17/04/2015  17/08/2015  123 

ENERGIA SOLAR TÈRMICA  20/08/2015  20/11/2015  93 
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CONTRA ‐ INCENDIS  01/09/2015  30/11/2015  91 

FUSTERIA METÀL∙LICA  09/08/2015  05/11/2015  89 

VARIS  12/09/2015  30/11/2015  80 

URBANITZACIÓ, JARDINERIA, ETC.  01/08/2015  30/11/2015  122 

INSTAL∙LACIONS ESPORTIVES  01/08/2015  30/11/2015  122 

SEGURETAT I SALUT  01/04/2014  30/11/2015  609 
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7 Pressupost 

 

A continuació detallarem el pressupost d’execució material, i el total de despeses que 

haurem de  tenir presents a  l’hora de  tenir  la  infraestructura del complex  residencial 

acabat. 

 

Inversió total necessària per a l’execució del complex hoteler  Import 

Inversió inicial solar 

Compra del Solar 47.905m2 $19.589.350,00 

Partides Pressupost Execució Material 

Treballs previs d'implantació i Moviment de terres $921.668,40 

Gestió de residus $115.208,55 

Fonaments $691.251,30 

Estructura Central i Bungalows $1.728.128,25 

Coberta $460.834,20 

Divisions i elements interiors $748.855,58 

Revestiments, paviments i jardinería $633.647,03 

Instal·lació Fonteneria $806.459,85 

Instal·lació Solar Tèrmica $368.667,36 

Instal·lació Electricitat i Enllumenat $898.626,69 

Instal·lació Centre de Mesura i Transformació $288.021,38 

Instal·lació Clima $1.382.502,60 

Instal·lació Protecció Contra Incendis $806.459,85 

Protecció i seguretat INS póliza de riesgos del trabajo $576.042,75 

Estudi de Seguretat i Salut Laboral $230.417,10 

Projecte i Direcció D'obra CIFA (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos) i 
despeses indirectes (publicitat durants els 6 mesos abans inauguració) 

$518.438,48 

Permisos Administracions visat de l’INVU (o Bombers o AYA), Colegio Federado
Ingenieros y Arquitectos i de totes aquelles institucions inherents 3% 

$345.625,65 

Total $31.110.205,00 

 

Aquest pressupost  inclou el preu del  solar,  i  les partides d’execució material, en  les 

quals,  ja  s’ha  tingut present  l’import  corresponent de  la mà d’obra necessària per a 

executar‐les. 

 

L’inversió necessària per a  l’adquisició  i execució del projecte és de $31.110.205 USD, 

dels quals $19.589.350 USD corresponen al  solar,  i els $11.520.855 USD a  l’execució 

material de l’obra. 

 

El  material  utilitzat  a  l’obra  i  el  personal  contractat  per  a  la  seva  execució  serà 

principalment costarricense, per a afavorir la creació de llocs de treball i promoure així 

l’economia del país. 
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7.1 Ingressos i despeses 

 

En aquest punt es detallarà l’estimació que es fa dels ingressos i despeses anuals que 

tindrà el complex hoteler tipus village. 

 

A les despeses s’inclouran les despeses salarials dels treballadors (remuneració anual 

bruta),  les  alimentàries  (provisions  que  ha  de  tenir  l’hotel),  despeses  fixes,  com 

l’electricitat  i aigua, material de  roba de  llit, banys  i habitacions, manteniment de 

peces, jardins, gimnasos, etc. 

 

Els  ingressos s’obtenen calculant un promig diari de  les despeses de cada client de 

l’hotel. 

 

Costa  Rica  rep més  2.200.000  de  visitants  a  l’any,  dels  quals,  el  complex  pretèn 

atraure un 3,5%, que suposa un total de 77.000 clients anuals, suposant una mitja de 

210 clients diaris. 

 

L’hotel  té  una  capacitat  de  332  persones,  per  tant,  una  ocupació  diària  de  210 

persones, suposa una ocupació del 63,25% anual. 

 

A continuació detallem les despeses i els ingressos previstos: 

 

Ingressos 

Estimació del Tipus d'Ingressos segons 
estudi de Mercat 

Ingressos Turistes 
diaris 

Número de 
turistes diari 

Total any 

Preu de l'allotjament $70,00 210 $5.365.500,00 

El 40% participarà en activitats de recreació i 
Gimnàs 

$20,00 84 $613.200,00 

El 70% consumirà gastronomia lleugera $15,00 147 $804.825,00 

El 90% utilitzarà els serveis de la cuina – 
Restaurant 

$35,00 189 $2.414.475,00 

El 30% consumirà a la cafetería $10,00 63 $229.950,00 

El 20% acudirà a la sala de ball $20,00 42 $306.600,00 

El 60% farà compres a la botiga $100,00 126 $4.599.000,00 

Total $14.333.550,00
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Despeses 

Despeses Treballadors per Àrea Número 
Salari Anual 

amb 
impostos 

Total 

Allotjament 35 $15.000,00 $525.000,00 

Recreació i Gimnàs 20 $17.500,00 $350.000,00 

Cafeteria 15 $18.000,00 $270.000,00 

Gastronomia Lleugera 15 $18.500,00 $277.500,00 

Cuina-Restaurant 35 $21.000,00 $735.000,00 

Sala de Ball 10 $17.500,00 $175.000,00 

Botigues 12 $19.200,00 $230.400,00 

Direcció de l'hotel 16 $45.500,00 $728.000,00 

Promoció i Publicitat 6 $24.500,00 $147.000,00 

Jardineria, Mantenimient i Reparacions 35 $16.500,00 $577.500,00 

Total 199   $4.015.400,00 

 
*Salaris anuals bruts 

 

Despeses Material Àrea 
Cost dels productes 

utilitzats 

Allotjament $268.275,00 

Recreació i Gimnàs $24.528,00 

Cafeteria $19.545,75 

Gastronomia Lleugera $40.241,25 

Cuina-Restaurant $724.342,50 

Sala de Ball $15.330,00 

Botigues $1.379.700,00 

Direcció de l'hotel $15.450,00 

Promoció i Publicitat $716.677,50 

Mantenimient i Reparacions $143.335,50 

Electricitat i Aigua $980.000,00 

Total $4.327.425,50 

 
El  personal  que  treballarà  a  les  diferents  seccions,  i  el  material  utilitzat  serà 
principalment nacional. Els motis d’aquesta decisió  són varis: Estalvi en no haver de 
pagar despesses de trasllat de material d’importació en excés ni cànons d’importació, 
creació de llocs de treball promovent l’economia del país i així gaudir del beneplàcit del 
Govern, etc. 
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7.2 Fluxe de caixa (Simulació financera) 
 
Un  cop  calculades  les  dades  totals  d’inversió  inicial,  despeses  i  ingressos  anuals, 
podrem calcular el fluxe de caixa. 
 
Per a fer‐ho, tindrem en compte una revisió anual de preus de les tarifes del complex 
hoteler del 5%, així com una revisió anual de preus de les despeses anuals del 3%. 
 
A continuació, detallem les diferents passes de la simulació financera realitzada: 
 
Despeses de construcció 
 

INVERSIÓ INICIAL TOTAL = DESPESES DE CONSTRUCCIÓ + SOLAR                

                       

                   Import $ 

Inversió inicial total (solar + preu d'execució material + llicències, despeses 
indirectes, etc.)  31.110.205 

TOTAL                  31.110.205 

 
TERMES COMERCIALS              

           

INGRESSOS PER ESTADA I DESPESES    14.333.550  $/any 

INGRESSOS PER ESTADA I DESPESES     1.194.463  $/mes 

 

DESPESES I INGRESSOS ($)                   

                    

   2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Any d'explotació  0  1  2  3  4  5 

INVERSIÓ  31.110.205               

INGRESSOS                   

VENDES A CLIENT: Ingressos 
fixes per disponibilitat de 
servei     15.050.228 15.802.739 16.592.876  17.422.520 18.293.646

Revisió IPC     5%  5%  5%  5%  5% 

DESPESES D'EXPLOTACIÓ                   

Manteniment Integral      8.342.826  8.593.110  8.850.904  9.116.431  9.389.924 

Revisió IPC     3%  3%  3%  3%  3% 
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2021  2022  2023  2024  2025 

Any d'explotació  6  7  8  9  10 

INVERSIÓ                

INGRESSOS                

VENDES A CLIENT: Ingressos 

fixes per disponibilitat de servei  19.208.328 20.168.744 21.177.181 22.236.041 23.347.843

Revisió IPC  5%  5%  5%  5%  5% 

DESPESES D'EXPLOTACIÓ                

Manteniment Integral   9.671.621 9.961.770 10.260.623 10.568.442 10.885.495

Revisió IPC  3%  3%  3%  3%  3% 

  
COMPTE DE RESULTATS ($)                   

                    

2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Any d'explotació  0  1  2  3  4  5 

Ingressos  0  15.050.228 15.802.739 16.592.876 17.422.520 18.293.646

MARGE BRUT  0  15.050.228 15.802.739 16.592.876 17.422.520 18.293.646

      100%  100%  100%  100%  100% 

Despeses d'explotació     8.342.826 8.593.110 8.850.904  9.116.431  9.389.924

EBITDA  0  6.707.402 7.209.629 7.741.972  8.306.089  8.903.722

      45%  46%  47%  48%  49% 

Amortitzacions     3.111.021 3.111.021 3.111.021  3.111.021  3.111.021

BAI  0  3.596.382 4.098.608 4.630.952  5.195.068  5.792.701

   0%  24%  26%  28%  30%  32% 

Impost de societats     1.078.914 1.229.582 1.389.286  1.558.521  1.737.810
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BDI  0  2.517.467 2.869.026 3.241.666  3.636.548  4.054.891

   0%  17%  18%  20%  21%  22% 

  

2021  2022  2023  2024  2025 

Any d'explotació  6  7  8  9  10 

Ingressos  19.208.328 20.168.744 21.177.181 22.236.041 23.347.843 

MARGE BRUT  19.208.328 20.168.744 21.177.181 22.236.041 23.347.843 

   100%  100%  100%  100%  100% 

Despeses d'explotació  9.671.621 9.961.770 10.260.623 10.568.442 10.885.495 

EBITDA  9.536.707 10.206.974 10.916.558 11.667.599 12.462.348 

   50%  51%  52%  52%  53% 

Amortitzacions  3.111.021 3.111.021 3.111.021 3.111.021  3.111.021 

BAI  6.425.686 7.095.954 7.805.538 8.556.578  9.351.327 

   33%  35%  37%  38%  40% 

Impost de societats  1.927.706 2.128.786 2.341.661 2.566.973  2.805.398 

BDI  4.497.980 4.967.168 5.463.877 5.989.605  6.545.929 

   23%  25%  26%  27%  28% 

  
FLUXE DE CAIXA ($)                   

     

Abans d'impostos 

2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Any d'explotació  0  1  2  3  4  5 

Entrades a caixa  0  15.050.228  15.802.739  16.592.876  17.422.520  18.293.646 

Sortides de caixa  ‐31.110.205  ‐8.894.119  ‐8.634.389  ‐8.894.658  ‐9.162.796  ‐9.439.044 

Fluxe de caixa  ‐31.110.205  6.156.109  7.168.350  7.698.218  8.259.723  8.854.601 
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   2021  2022  2023  2024  2025 

Any d'explotació  6  7  8  9  10 

Entrades a caixa  19.208.328  20.168.744  21.177.181  22.236.041  23.347.843 

Sortides de caixa  ‐9.723.647  ‐10.016.860 ‐10.318.945 ‐10.630.171  ‐9.926.514 

Fluxe de caixa  9.484.680  10.151.884  10.858.236  11.605.869  13.421.328 

  
Després d'impostos 

2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Any d'explotació  0  1  2  3  4  5 

Entrades a caixa  0  15.050.228  15.802.739  16.592.876  17.422.520  18.293.646 

Sortides de caixa  ‐31.110.205  ‐9.973.033  ‐9.863.972  ‐10.283.943  ‐10.721.317 ‐11.176.855 

Fluxe de caixa  ‐31.110.205  5.077.194  5.938.767  6.308.932  6.701.203  7.116.791 

  

2021  2022  2023  2024  2025 

Any d'explotació  6  7  8  9  10 

Entrades a caixa  19.208.328  20.168.744  21.177.181  22.236.041  23.347.843 

Sortides de caixa  ‐11.651.353  ‐12.145.647 ‐12.660.606 ‐13.197.145  ‐12.731.912

Fluxe de caixa  7.556.975  8.023.098  8.516.575  9.038.896  10.615.930 
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8 Avaluació de viabilitat 

 

Finalment,  amb  tota  la  informació  de  l’hotel,  estudi  de  mercat  i  competència, 

pressupost de  l’hotel, campanya de marketing, despeses  i  ingressos aproximats, etc.,  

es  realiztarà  l’avaluació de  la viabilitat del projecte, per  tal d’obtenir  les  conclusions 

necessàries per a decidir si tirar o no endavant amb la construcció del complex hoteler 

tipus village o resort. 

 

Les variables que s’estudiaran seran les següents: 

 

‐ Periode de recuperació del capital 

‐ El VAN 

‐ El TIR 

 

8.1 Indicadors econòmics 

 

A  continuació  s’estudiaran  els  indicadors  econòmics  que  ens  informaran  sobre  la 

viabilitat del projecte de construcció del complex hoteler tipus resort. 

 

El VAN 

 

El valor actual net o valor actualitzat net és un procediment que permet calcular el 

valor present d’un determinat número de  fluxes de  caixa  futurs, originats per una 

inversió.  La  metodologia  consisteix  en  descontar  al  moment  actual  (és  a  dir, 

actualitzar mitjançant una taxa) tots els fluxes de caixa futurs del projecte. A aquest 

valor se li resta la inversió inicial, de manera que el valor obtingut és el valor actual 

net del projecte. 

 

Es calcula el VAN a 10 anys amb un interès del 6%: 

VAN 6% d.i.  22.172.825 $ 

 

Al cap de 10 anys, tindrem un benefici net de $22.172.825 USD. 

 

El TIR 

La  taxa  interna de  retorn o  taxa  interna de  rendibilitat d’una  inversió és el promig 

geomètric dels rendimients futurs esperats de la inversió, i que implica com a  certa 

l’oportunitat per a "reinvertir". En termes simples, diversos autors la conceptualitzen 

com la taxa de descompte amb la que el valor actual net (VAN) és igual a zero.  
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La  TIR  pot  utilitzar‐se  com  indicador  de  la  rendibilitat  d’un  projecte:  a major  TIR, 

major rendibilitat, així, s’utilitza com un dels criteris per a decidir sobre l’acceptació 

o rebuig d’un projecte d’inversió.  

 

TIR econòmica d.i.  17,6% 

 

Aquest resultat mostra una taxa de rendibiliat molt alta. 

 

Periode de retorn o Pay‐Back 

 

El periode de retorn o Pay‐Back és el temps que es triga a recuperat la inversió total 

inicial d’un projecte. 

 

 

Es recuperarà la inversió inicial en 4,21 anys, és a dir, poc més de quatre anys, és un 

resultat molt positiu. 

  

   

Periode de retorn simple a.i.  4,21 Anys 
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8.2 Planificació financera i rendibilitat  

 

La planificació financera ens permetrà organitzar qui serà l’inversor, la inversió que 

haurà de fer, els beneficis i rendibilitat que obtindrà, així com el periode de temps 

que trigarà a recuperar la seva inversió. 

 

El  propietari  del  complex  serà  un  grup  d’inversors  que  aportaran  la  inversió 

necessària per a la construcció del complex amb capital 100% propi. 

 

El grup d’inversors està  format per un grup  immobiliari  costarricense, un  famós 

agent hoteler de prestigi reconegut a Costa Rica,  i una empresa  inversora, que es 

reparteixen la inversió i la propietat segons els següents percentatges: 

 

‐ Grup immobiliari: 24% de la inversió ($7.466.449,20 USD) 

‐ Agent hoteler: 51% de la inversió ($15.866.204,55 USD) 

‐ Empresa inversora: 25% de la inversió ($7.777.551,25 USD) 

El total de capital necessari per a la inversió inicial és de $31.110.205 USD, que 

aportaran els socis accionistes segons les proporcions i quantitats indicades en 

el paràgraf anterior. 

Aquesta  inversió  inicial correspon a  les despeses de  la compra del solar, preu 

d’execució  material  del  complex,  permisos  i  despeses  indirectes  com  les 

despeses de publicitat inicial, etc. 

Costa Rica  rep més de 2.200.000  turistes  l’any, dels quals el nostre  complex 

pretèn atraure a un 3,5%, uns 77.000 clients a  l’any. Aquesta xifra de 77.000 

clients a l’any, suposa una mitjana de 210 clients al dia.  

Tenint en compte que el complex hoteler té una capacitat de 332 persones al 

dia, es calcula una ocupació anual mínima del 63,25%. 

Calculem  que  els  ingressos  bruts  que  originaran  aquests  clients  seran  de 

$14.333.550 USD, i les despeses fixes i variables que es calculen a l’any pugen a 

$8.342.825 USD. 

En la simulació financera feta a 10 anys, observem que el compte de resultats 

ens donarà un BAI o benefici abans d’impostos al desè any de $9.351.327 USD 

(un  BAI  del  40%),  i  un  BDI  o  benefici  després  d’impostos  al  desè  any  de 

$6.545.929 USD  (un BDI del 28%).  El  fluxe de  caixa  al desè  any d’explotació 

serà  de  $13.421.328  USD  abans  d’impostos  i  de  $10.615.930  USD  després 

d’impostos. 
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El periode de retorn de la inversió o pay‐back serà de 4,21 anys, moment en el 

qual el BAI mitjà serà del 33%, uns sis milions de dòlars, aproximadament.  

 Es calcula el VAN i el TIR, com s’ha vist, amb els fluxes de caixa d’un periode de 

deu  anys,  on  la  taxa  interna  de  retorn  o  TIR  ens  dóna  un  valor  del  17,6%  , 

aquesta  xifra  ens  indica  la  rendibilitat  del  projecte  als  10  anys,  xifra  que 

representa un valor molt positiu. 

Quan el VAN és superior a zero, se supera recuperada  la  inversió  inicial, això 

és, als 4,21 anys. 

Com que es fa el càlcul del VAN (cost del diner del 6%) en un periode de temps 

de deu anys, sabem que  la  inversió estarà recuperada,  ja que hem vist que el 

periode de retor o pay‐back és als deu anys. Als deu anys, ens dóna un valor de 

$22.172.825 USD. 

El valor actual net del complex, havent recuperat la inversió inicial de cada soci 

inversor serà de: 

‐ Grup immobiliari: 24% ($5.321.477,91 USD) 

‐ Agent hoteler: 51% de la inversió ($11.308.140,55 USD) 

‐ Empresa inversora: 25% de la inversió ($5.543.206,15 USD) 

L’Ebitda o resultat brut d’explotació al desè any serà de $12.462.348 USD. 
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9 Conclusions 

 

Costa Rica és un país on el  turisme és una de  les principals  fonts d’ingressos,  ja que 

aquest sector supera la indústria de la banana i del cafè. 

 

És un país que ofereix diferents tipus de turisme, on el més destacat és  l’ecoturisme, 

degut a les grans meravelles de la naturalesa, volcans, fauna i flora, i precioses platges 

per a gaudir o practicar esports que ofereix.  

 

Principalment, els visitants que  rep el país procedeixen de Nord‐Amèrica,  ja que són 

amants  d’aquest  tipus  de  turisme  i  del  bon  temps  que  ofereix  la  costa  pacífica 

costarricense. 

 

La localització del projecte s’escull per la diferenciació que presenta Costa Rica enfront 

altres  països  de  l’Amèrica  Central,  ja  que  es  tracta  d’un  país  pacífic,  sense 

delinqüència, corrupció, cosa que provoca un alt nivell de seguretat als seus carrers. 

Altres  elements diferenciadors  és una  arquitectura no massificada ni  saturada,  amb 

litorals  nets,  cosa  que  no  es  troba  a  Mèxic  ni  altres  països  del  la  franja  central 

d’Àmèrica.  Costa  Rica  és  un  país molt  verge  i molt  protegit,  amb més  del  25%  de 

vegetació verge. 

 

Dins de Costa Rica, ens decantem per ubicar el nostre complex al costat Pacífic, ja que 

el públic al que ens dirigim és un públic amant de  l’ecoturisme  i  les platges verges  i 

paradisíaques que ofereix el Pacífic, al contrari que el costat Atlàntic de Costa Rica que 

rep un tipus de turisme típic de creuers o amant del Carib. 

 

Hem  creat un producte diferent, que no existeix a Costa Rica, un Resort hoteler on 

poden conviure en un mateix espai, però de  forma  separada  i  independent, grups o 

famílies amb fills  i grups o famílies sense fills. Aquest és un fet diferenciador que ens 

situarà sobre la competència. 

 

El nostre complex disposarà d’unes  instal∙lacions molt superiors a  les existens avui en 

dia  en  la  zona  i  voltants  on  el  situarem,  per  tant,  això  suposarà  un  avantatge 

competitiu,  sobre  tot  tenim  en  compte  que  els  preus  seran  poc  superiors  als  dels 

nostres competidors, per tant, la relació qualitat preu serà molt elevada. 

 

Realitzem un estudi estadístic dels turistes que rebrem  i  les despeses que realitzaran, 

per tal d’estimar els ingressos que suposarà la seva presència. Igualment, estudiem la 

inversió  inicial  (cost  del  solar,  pressupost  d’execució  i  despeses  indirectes)  i  les 

despeses fixes i anuals que tindrem, cosa que ens permet estudiar, a deu anys, el VAN 

($22.172.825 USD) i el TIR (17,6%) i una EBITDA de $12.462.348 USD, amb un periode 

de retorn de la inversió de 4,21 anys.   
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Aquests  valor  ens  indiquen  la  clara  viabilitat  del  projecte,  ja  que  es  preveu  una 

recuperació de  la  inversió  inicial en poc més de quatre anys, periode de  temps molt 

curt. 

 

El  VAN  és  positiu,  amb  xifres molt  bones,  indicant‐nos  que  es  recupera  la  inversió 

inicial i que s’obté un benefici força alt. 

 

El valor de la TIR constata aquest viabilitat, amb un valor del 17,6% als deu anys, ens 

marca una alta rendibilitat al final d’aquest període. 

 

La visita per part dels turistes està assegurada, recuperarem la inversió en un breu 

periode de temps amb alts percentatges de rendibilitat, i excel∙lents xifre d’EBITDA i 

VAN, per tant, la viabilitat i l’èxit del projecte són segurs. 
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10 Annexes 

10.1 Projecte bàsic 
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10.2 Meravelles de Costa Rica 

 

A continuació, s’exposen imatges d’alguns dels atractius més famosos de Costa 

Rica. 

 

 
Temple d’Orosi 

 
Temple de Quircot 
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Temple de Nicoya 

 

 
Temple de San Rafael d’Heredia 
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Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles 

 

 
Volcà Arenal 
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Cavall Criollo  Granota ulls vermells 

Dofí tacat 
 

Tortuga Verda 

 

 
Tradició artesanal dels mascareros 

   



 
 

Enginyeria en Edificació 
María Esteban Santamaría 

 

Estudi de Viabilitat d’un Village a Jacó, Costa Rica  Página 110 
 

10.3 Documentació a cumplimentar per a les obres de complexos hotelers 

realitzades a Costa Rica 

10.3.1 Protocol d’Inspecció de Projectes de Bombers 
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10.3.2 Requisits tècnics de la llista de revisió dels Bombers 
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10.3.3 Protocol d’Inspecció de projectes de l’AYA 
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10.3.4 Protocol d’Inspecció d’urbanitzacions i conjunts residencials de  l’INVU 
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