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Resum 

El present projecte consisteix en l’elaboració d’un estudi de viabilitat d’un equip per competir 

al campionat mundial de les 24H SERIES. Es tracta d’un equip nou que a dia d’avui ja té un 

Nissan Juke Nismo de competició cedit per la filial espanyola de Nissan amb el qual va 

córrer la darrera edició de les 24 hores de Montmeló. La filosofia de l’equip és la d’atraure el 

talent i la passió que els enginyers recent llicenciats amb experiència en projectes 

universitaris dins el món del motor tenen. 

Primerament es realitza la presentació de la competició i l’equip per tal de conèixer be els 

requisits i característiques de la primera i la situació actual del segon.  

Tot seguit es procedeix a realitzar un estudi de tots els costos que l’equip haurà d’afrontar 

per poder competir a la competició. Aquests es calcularan per cada cursa per separat per 

posteriorment ajuntar-los junt amb els costos extres inicials i els d’infraestructures per 

aconseguir el total final.  

Els costos de cada cursa es dividiran en costos de logística, de manteniment i de salaris. Els 

primers comprenen les despeses d’entrada a cada circuit com ara inscripcions, 

entrenaments lliures voluntaris, gasolina i altres costos addicionals per una banda, i costos 

de mobilitat de l’equip, vehicle i eines a cada circuit incloent vols, hotels i furgonetes de 

transport per l’altra. Els de manteniment es separen en els de durant la cursa i els d’entre 

curses. Inclouran recanvis, pneumàtics, consumibles, hores de feina i revisions periòdiques. 

Els de salaris seran els més senzills ja que s’estipula un salari per treballador segons el seu 

rang i aquest serà el mateix per cada carrera de la competició. 

Posteriorment és realitza un estudi de viabilitat que tracta exclusivament de com finançar el 

projecte. Es crea un pla de patrocini i es calculen els possibles beneficis que els 

patrocinadors obtindrien com a recompensa al patrocini. Seguidament és fa un estudi de 

mercat d’aquelles empreses que es creu que podrien estar interessades en patrocinar 

l’equip degut a la seva gran implicació ja en el món del motor i el patrocini esportiu. 

Ja per acabar es presenten els possibles escenaris de finançament segons el tipus 

d’aportació dels pilots. L’escenari A contempla una tarifa a pagar per cada pilot amb la qual 

es cobreix el 56% de la despesa total quedant així únicament un 44% a assumir per 

patrocinadors i l’escenari B proposa aconseguir pilots d’un alt ressò mediàtic per atraure 

més fàcilment patrocinadors que vulguin assumir el 100% de la inversió.  

El projecte conclou dient que hi ha motius per creure que un projecte d’aquestes 

característiques pot ser viable si es treballa be des d’un principi ja que el retorn de la inversió 

als patrocinadors pot acabar sent bastant elevat en cas de complir les expectatives.  
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

La idea de realitzar un estudi sobre la viabilitat econòmica d’un equip per competir al 

campionat mundial de les 24H SERIES neix d’una inquietud personal relacionada amb el 

món de la competició automobilística. A més a més, l’afany que l’equip en qüestió té per 

entrar a una competició d’aquestes característiques ha estat clau a l’hora d’emprendre 

aquest projecte. 

 

1.2. Motivació 

La motivació principal que m’ha portat a realitzar aquest projecte es el repte que suposa el 

fet que l’estudi acabi essent útil per l’equip en qüestió i els permeti entrar a una competició 

mundial d’aquest calibre amb facilitat, tranquil·litat i eficiència.  

Per altra banda, el meu interès envers la gestió de projectes i la voluntat de poder aplicar 

tant els coneixements apresos en la intensificació de gestió com d’altres fins al moment 

desconeguts per a mi, han estat punts claus per endinsar-me en aquest projecte.  

Finalment, una altra raó per la qual he decidit dur a terme aquest projecte és per la 

possibilitat de conèixer més a fons el sector de l’automobilisme de competició. 

 

1.3. Requeriments previs 

Per a la realització del projecte serà necessari tenir consolidats els coneixements adquirits 

en assignatures com Administració d’empreses, Anàlisi de l’entorn econòmic de l’empresa o 

Comptabilitat i finances. Tot i això, caldrà  també estudiar amb més profunditat temes menys 

tractats a la llicenciatura, com podrien ser els relacionats amb màrqueting i esponsorització. 

A més a més, s’haurà de tenir en compte la necessitat de mantenir contactes tant amb el 

personal de l’equip com amb el de la competició per tal de no menystenir cap aspecte que 

pugui ser rellevant per a la realització de l’estudi.  
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

Aquest projecte té com a principal objectiu estudiar la viabilitat econòmica d’un equip per tal 

que aquest pugui competir al campionat mundial de les 24H SERIES. Així doncs, serà 

necessari realitzar un estudi minuciós de tots els costos que comporta una competició 

d’aquestes característiques i una posterior recerca de possibles empreses col·laboradores i 

patrocinadores per l’equip. 

A més a més, durant el transcurs del projecte, serà necessari assolir altres objectius com els 

citats a continuació:  

 

 Conèixer més de prop l’entorn i el funcionament general de les competicions 

automobilístiques i en concret de les 24H SERIES. 

 

 Adquirir coneixements sobre el funcionament i la gestió d’un equip de competició. 

 

 Aprendre les nocions bàsiques i necessàries dins el camp de la mecànica del 

cotxe. 

 

 Aprofundir en les tècniques de busca de patrocinadors així com en les 

negociacions i el màrqueting de l’equip. 

 

2.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte és el següent: 

 

 Presentació de la competició. Descripció general de les diferents proves que es 

duran a terme dins el campionat mundial de les 24H SERIES. 

 

 Presentació de l’equip. Descripció dels membres, organització i situació 

econòmica actual.  

 

 Presentació del cotxe. Descripció general del cotxe i de les seves especificacions 

tècniques. 

 

 Estudi de costos del projecte. Es realitzarà un acurat estudi de tots els costos als 

que haurà de fer front l’equip. No només pel que fa al propi cotxe tenint en compte 

recanvis, combustible i mobilitat del mateix, sinó també pel que fa al grup de 
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persones que envolta el projecte els quals també produiran unes despeses 

importants a tenir en compte.  

 

 Pla de finançament del projecte. Constarà d’una recerca de possibles empreses 

que a la llarga podrien estar interessades i disposades a formar part del projecte 

finançant-lo be sigui econòmicament, amb ajuda tècnica o amb material. 

 

 Anàlisi de la viabilitat econòmica del projecte. S’analitzarà les diferents opcions de 

finançament que hi ha i es veurà quina és la més viable. 
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3. Presentació de l’equip – Beyond Formula 

Student 

3.1. Història 

L’equip Beyond Formula Student neix l’any 2013 gràcies a la iniciativa del Dr. Emilio 

Hernández i un grup d’estudiants de l’assignatura de Projectes de la ETSEIB. La idea era la 

de crear un equip format principalment per joves enginyers amb una gran passió pels cotxes 

i amb moltes ganes d’involucrar-se en el món de la competició automobilística. Tots ells 

necessitaven tenir un denominador comú, haver participat anteriorment com a estudiants en 

projectes relacionats a la Formula Student o Formula SAE entre d’altres. 

Finalment, gràcies al projecte Beyond Formula Student i a la inestimable ajuda i suport de 

l’equip Black Motorsport i del departament NTCE de Nissan a Barcelona, es va poder crear 

l’equip de competició B_FS.   

Durant el primer any de la seva existència, al 2014, l’equip va rebre un Nissan Juke Nismo 

de 200cv gentilesa de la multinacional japonesa el qual va poder preparar per córrer a les 

instal·lacions de l’equip Black Motorsport. Així doncs, al setembre del mateix any, l’equip 

B_FS debutava en la competició mundial de les 24H SERIES justament a l’esdeveniment 

que aquesta organitza cada any al circuit de Montmeló, a Barcelona. El debut va ser tot un 

èxit ja que es va assolir l’objectiu establert, acabar les vint-i-quatre hores de carrera. 

Actualment, les expectatives de l’equip són les de tornar a córrer enguany les 24h de 

Montmeló al setembre. A més a més, i en cas que es trobi el suficient finançament, es té la 

intenció de que el B_FS pugui acabar competint a totes les curses que formin part del 

calendari anual de les 24H SERIES al 2016. D’aquí la realització d’aquest projecte.  

 

3.2. Membres 

Pel que fa als membres que formen o formaran l’equip en cada una de les curses es tindrà 

en compte que la intenció de l’equip es la de competir amb unes certes garanties d’èxit. 

D’aquesta manera, el nombre de persones necessàries, s’assimilarà al d’un equip semi-

professional o professional de carreres de resistència.  

Tot seguit, s’establiran els rols necessaris a l’equip, el nombre de membres necessaris per a 

cada rol, entre parèntesis, i la seva funció: 
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 Team Manager(1): El Team Manager es l’encarregat de coordinar l’equip. Màxim 

responsable de tot el que passi durant tota la competició. 

  

 Relacions públiques(1): Serà l’ajudant del Team Manager. S’encarregarà de 

realitzar els contactes entre l’equip i les empreses patrocinadores i 

organitzadores. Un cop al circuit ajudarà en les tasques que se li requereixin.     

 

 Cap de Mecànics(1): Coordina totes les decisions dins de l’estratègia de l’equip 

tant pels mecànics com pels cronometradors, gasoliners i canviadors de rodes. 

 

 Cap de Cronometradors(1): Calcula la despesa de gasolina per decidir en quin 

moment ha de parar el cotxe a boxes per adquirir avantatge respecte els seus 

competidors. També s’encarrega de controlar el temps màxim de pilotatge de 

cada pilot el qual és de dos hores, per evitar sancions.  

 

 Mecànic oficial de 1era(4): Són els que tenen més responsabilitats sobre el 

funcionament del cotxe directament. Principals valedors de l’actuació del cotxe. 

  

 Mecànic oficial de 2ona o aprenent(4): Ajudants dels mecànics de primera.  

 

 Gasoliners(2): Els gasoliners tenen la responsabilitat de posar la gasolina al 

cotxe durant cada aturada d’aquest a boxes així com la de controlar els litres i 

altres aspectes relacionats amb el combustible.  

 

 Cronometradors(2): Un d’ells te la funció de cronometrar el cotxe de l’equip en 

tot moment i l’altre la de cronometrar els cotxes de la competència. 

 

 Canviador de rodes(2): Són els encarregats de controlar en tot moment l’estat de 

les rodes, preparar les de recanvi adients segons l’estat de la cursa i dur a terme 

els propis canvis quan s’escauen.  

 

 Camioner(1): En aquest cas, evidentment es tracta de la persona que conduirà el 

camió on es transporta el cotxe i tot el material però també es pot utilitzar per 

altres tasques referides al dia a dia de la competició. 

Pel que fa als cinc pilots, no es comptabilitzaran com a part de l’equip dins l’estudi de costos 

ja que són externs a aquest. La seva tasca és únicament la d’estar al circuit els dies 

establerts per conduir, i tots els costos referents a mobilitat com ara desplaçaments i hotels 

corren al seu càrrec. Només s’hauran de tenir en compte pel que fa a les dietes les quals si 

que pagarà l’equip. Més endavant, a l’apartat d’estudi de la viabilitat econòmica, es 

contemplaran les opcions de si els pilots pagaran per córrer o no.  

El càtering per l’equip sencer es subcontractarà a l’empresa organitzadora. Només en cas 

de problemes en la subcontractació, s’optarà per incloure dues persones més a l’equip per 
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encarregar-se d’aquest servei. Tot i això, el preu serà molt similar la qual cosa no ens 

provocarà molts canvis.  

 

3.3. Cotxe 

El cotxe s’ha aconseguit gràcies a la col·laboració del departament NTCE de Nissan a 

Barcelona i és un Nissan Juke Nismo RS 1.6 DIG-T de competició. És la versió més potent 

de la gama Juke gràcies a la millora del seu motor, les suspensions i els frens. Prestacions 

que donen una alta fiabilitat i molt bon rendiment al cotxe i a la seva conducció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Recull d’imatges del Nissan Juke Nismo 

Tot seguit es mostra la seva fitxa tècnica amb algunes de les especificacions més importants  

del cotxe:  

 

Fitxa tècnica 

Prestacions i consums homologats 
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Velocitat màxima (km/h) 220 

Acceleració 0-100 km/h (s) 7,0 

Consum urbà (l/100 km) 9,6 

Consum extra urbà (l/100 km) 5,7 

Consum mig (l/100 km) 7,2 

Emissions de CO2 (g/km) 165 

Dimensions, pes i capacitats 

Numero de portes 5 

Llarg / ample / alt (mm) 4135 / 1765 / 1565 

Pes (kg) 1390 

Dipòsit de combustible (litres) 46 

Motor i transmissió  

Combustible Gasolina 

Potència màxima CV – kW / rpm 218 – 160 / 6000 

Parell màxim Nm / rpm  280 / 3600-4800 

Número de cilindres 4 – En línia 

Cilindrada 1618 

Relació de compressió 9,5 a 1 

Distribució 
4 vàlvules per cilindre. 
Dos arbres de lleves a 

la culata 

Alimentació 
Injecció directa. Turbo. 

Intercooler 

Tracció Davantera 

Caixa de canvis Manual, 6 velocitats 

Rodes 

Frens davanters (diàmetre mm)  Disc ventilat (320) 

Frens de darrera (diàmetre mm) Disc (292) 

Neumàtics davanters  240/640 R18 

Neumàtics de darrera 240/640 R18 

Llantes davanteres 7,0 x 18 

Llantes de darrera 7,0 x 18 

Taula 3.1. Fitxa tècnica del Nissan Juke Nismo 
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Un cop presentat el cotxe i totes les seves característiques dins la fitxa tècnica caldrà 

classificar-lo dins d’una de les classes que conformen la competició de les 24H SERIES.  

Per a fer-ho es tenen en compte quatre factors: el combustible, la cilindrada, el pes i la 

capacitat del dipòsit.  

Així doncs, el Nissan Juke Nismo RS competiria dins la classe A2 ja que utilitza gasolina, té 

una cilindrada de 1.618 cc (1.600 – 1.800), un pes de 1390 Kg (>900) i un dipòsit de 46 litres 

que segurament s’acabarà augmentant sense sobre passar el límit de 100 litres establert pel 

reglament de la competició.  

 

Figura 3.2. Detall dels requeriments pels cotxes de la classe A2 

 

3.4. Situació econòmica actual 

En casos com el de l’equip per al qual es realitza l’estudi, la situació econòmica d’aquest va 

estretament lligada als sponsors que es poden aconseguir per finançar el projecte. Fins al 

moment, com que encara no es disposa de un gran inversor que financi tot el projecte, tan 

sols s’ha pogut arribar a alguns acords amb diferents empreses disposades a col·laborar 

amb productes o serveis: 

Tot seguit es mostra una taula amb les empreses que patrocinen les diferents parts del 

projecte: 

 

Part Patrocinada Empresa 

Cotxe 

 

Instal·lacions 
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Equip de persones 
 

Estructura d’acer 

 

HPC (Computació d’Alt Rendiment)  

 

 Enginyeria inversa  

 

Capó de composite 

 

Comunicacions  

 

Taula 3.2. Detall dels patrocinadors actuals de l’equip 

Com es pot observar, ja es tenen alguns acords amb grans empreses de cada sector la qual 

cosa facilitarà bastant el poder començar a treballar en la posada a punt del cotxe i en altres 

factors relacionats. Tot i això, s’haurà de realitzar un pla de patrocini detallat per tal de trobar 

nous patrocinadors disposats a col·laborar econòmicament per així poder pagar la totalitat 

de costos agregats a cada cursa de les 24H SERIES. 
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4. Presentació de la competició – 24H SERIES 

4.1. Història 

La competició mundial de les 24H SERIES va néixer l’any 2008 impulsada per l’empresa 

holandesa CREVENTIC amb el suport de l’equip nacional holandes d’automobilisme. La 

idea va sorgir  desprès del gran èxit que havien tingut les vint-i-quatre hores de Dubai les 

quals ells mateixos havien organitzat els dos anys anteriors. 

Inicialment, la competició havia d’estar formada per cinc carreres de vint-i-quatre hores 

englobades sota el nom de TOYO TIRES 24H SERIES. Aquestes s’havien de disputar a 

Dubai, Alemanya, Turquia, Hongria i Espanya però desprès d’alguns problemes en tres dels 

circuits, es van acabar realitzant únicament una cursa de vint-i-quatre hores a Dubai i una de 

dotze a Hongria. L’any següent, es van mantenir les dues mateixes curses patrocinades per 

la mateixa companyia de pneumàtics.  

L’any 2010, tot i que es van continuar celebrant únicament les dues curses de Dubai i 

Hongria, l’empresa organitzadora va canviar de sponsor desprès d’arribar a un acord amb la 

coneguda marca de pneumàtics Dunlop que passaria a promocionar la competició en els 

propers anys. Aquest fet feia imaginar que els promotors de les 24H SERIES tenien clares 

expectatives de creixement, la qual cosa es va confirmar al 2011 amb la incorporació de les 

vint-i-quatre hores de Barcelona com a nou esdeveniment de la competició.  

A partir del 2012, les DUNLOP 24H SERIES van seguir patint petits canvis en la seva 

organització i aquell mateix any es va acabar competint únicament a Dubai i Barcelona. Tot i 

això, al 2013 es va tornar a afegir una altre vegada el circuit d’Hungaroring i l’Australià de 

Bathurst al calendari de la competició, ampliant així el nombre de curses a quatre. 

Finalment, l’any passat va ser segurament el més exitós de tots en el qual es van poder 

completar un total de cinc curses als circuits de Dubai, Mugello, Zandvoort, Montmeló i 

Hungaroring.  

Enguany, els promotors han tornat a canviar de patrocinador establint la productora de 

pneumàtics Hankook com a nova imatge i nom de la competició la qual constarà de sis 

carreres. Desprès d’algun canvi d’última hora en el calendari, les curses d’aquests 2015 

seran les vint-i-quatre hores de Dubai, França i Espanya i les dotze hores de Itàlia, Holanda i 

la República Checa. 
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4.2. Descripció, característiques i objectiu 

Les 24H SERIES és una competició automobilística de resistència que està formada per sis 

curses de dotze i vint-i-quatre hores les quals es duen a terme en alguns dels circuits més 

importants i fascinants del món. Tot i que la competició va destinada a conductors amateurs, 

també poden competir-hi conductors semi-professionals i professionals els quals s’hauran 

d’adaptar al format de les 24H SERIES i respectar als pilots amateurs dins del circuit.  

Les sis proves que s’engloben dins de les 24H SERIES són les següents: 

 

 Les 24H Hankook de Dubai. 

 Les 12H Hankook d’Itàlia - Mugello. 

 Les 12H Hankook de Zandvoort. 

 Les 24H Hankook del Circuit Paul Ricard. 

 Les 24H Hankook de Barcelona. 

 Les 12H Hankook de Brno. 

Algunes de les principals característiques dels esdeveniments de la competició són: els 

baixos costos necessaris per poder formar-ne part, l’ambient agradable entre equips i pilots 

d’arreu del món i la competència lleial dins la pista. 

Els equips i conductors poden participar a la competició amb una gran varietat de cotxes, bé 

siguin Turismes, Gran Turismes (GT) o Prototips. Per altra banda, les 24H SERIES no estan 

obertes a cotxes Fórmula.  

Els conductors poden participar a la competició amb la llicència mínima de conducció 

internacional D i en alguns casos excepcionals pendents d’aprovació per part de la FIA, es 

podrà conduir amb la llicencia nacional europea (EU). 

Aquesta competició esta registrada com a FIA International Series Nivell 4 “Bronze” dins els 

estàndards de la Federació Internacional d’Automobilisme. 

Finalment, l’objectiu que defineix millor el perquè d’aquesta competició és, la voluntat de 

permetre tant a equips com a conductors realitzar el seu hobby participant en curses en 

alguns dels circuits més importants i atractius del món a un pressupost relativament baix i 

raonable.  

 

4.3. Organització 

L’empresa organitzadora de les 24H SERIES es l’holandesa CREVENTIC la qual treballa 

amb col·laboració amb l’equip nacional holandes d’automobilisme. Fundada per apassionats 
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del motor i conductors amateurs, va començar organitzant les primeres vint-i-quatre hores 

de Dubai al 2006 i col·locant aquesta cursa ràpidament al panorama internacional del motor. 

De seguida va anar afegint nous esdeveniments dins el seu calendari de competició fins a 

convertir-se avui en un dels referents de les carreres de resistència al món. 

CREVENTIC esta formada principalment per Helen Roukens, Gerrie Willems, Daphne 

Gengler i Natasha Mark. Tot i ser una empresa petita, esta constituïda per un equip amb 

molta experiència i dedicació que cuida, entre altres, tots els detalls de logística donant 

grans comoditats a l’hora de transportar cotxes i equipaments per tot el món. A més a més, 

brinda la possibilitat d’ajudar als equips pel que fa a viatges, allotjaments i càterings en els 

diferents circuits de la competició.  

 

4.4. Normativa 

Al tractar-se d’una competició que permet l’entrada a molts tipus diferents de cotxes i equips, 

la normativa s’ajusta també en cada cas al tipus d’equip i cotxe que es presenta a competir. 

A més a més, a part de la normativa bàsica sota la qual es regeixen les 24H SERIES, cada 

circuit té les seves pròpies normes que es donen a conèixer setmanes abans de córrer per 

tal que no hi hagi problemes un cop dins el circuit en qüestió. D’aquestes darreres només es 

disposarà de les dels circuits de Dubai i Mugello. 

Com s’ha explicat anteriorment, en el cas d’estudi l’equip utilitzarà un Nissan Juke Nismo RS 

i competirà dins la classe A2 ja que el vehicle utilitza gasolina com a combustible, la seva 

cilindrada esta compresa entre 1.600 i 1.800 centímetres cúbics i té un pes superior als 900 

quilograms. Es poden consultar més detalls sobre les classes i els tipus de cotxes a la 

normativa. 

Per facilitar la creació del document, s’han adjuntat totes les normatives disponibles a l’últim 

apartat dels annexos (veure l’apartat L dels annexos). 
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5. Estudi de costos del projecte 

Tot seguit, es procedirà a realitzar un acurat estudi de tots els costos als quals l’equip haurà 

de fer front si vol competir a les 24H SERIES. Per a realitzar-ho s’optarà per calcular els 

costos de cada carrera per separat per tal de poder organitzar-los millor i facilitar també la 

recerca de patrocinadors un cop acabats de calcular. Aquest fet permetrà donar la 

possibilitat als patrocinadors de poder escollir els esdeveniments que més li interessin en el 

cas que no vulguin patrocinar la totalitat de la competició.  

Tots els costos s’explicaran detalladament en l’apartat que engloba els costos agregats a la 

cursa de Dubai ja que es la que s’estudiarà primera i no es vol repetir sempre el mateix en 

totes les carreres. Tot i això, a cada cursa es comentaran aquells aspectes que difereixin 

respecte la de Dubai. A més a més, en tot moment es situarà l’estudi en l’escenari més 

pessimista possible, referint-se així a que el preu final establert en cada apartat inclourà tots 

els marges o sobre costos que puguin fer augmentar els costos finals.  

 

5.1. Política de costos 

En aquest apartat, s’explicarà el procediment que es seguirà per a realitzar l’estudi de costos 

del projecte i els aspectes en els que s’ha basat. Desprès, es detallaran les diferents parts 

de les que consta l’estudi, com i a on s’han buscat i quin criteri s’ha utilitzat per acabar 

determinant el cost final.  

5.1.1. Experiència  

Per a dur a terme aquest estudi ha estat importantíssim poder comptar amb l’experiència de 

l’escuderia Black Motorsport que en tot moment ha proporcionat la seva ajuda i 

coneixements a l’equip. Cal explicar que aquesta empresa va acollir l’any passat a l’equip 

B_FS perquè aquest pogués participar a les 24H de Barcelona. Això permetrà basar l’estudi 

en gran part en l’experiència aconseguida en aquest esdeveniment.   

A part de rebre’n l’experiència, a l’equip BMS també se li subcontractaran alguns dels 

serveis necessaris com ara el transport del vehicle i el material o fins i tot la prestació de 

serveis d’alguns dels membres del seu equip. Algunes de les seves tarifes són: 

 

Servei Preu 

Lloguer de camió (€/km) 1,4 
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Tenir el camió parat al circuit (€/dia) 350 

Salari net mensual mecànic de 1era (€/mes) 2.000 

Taula 5.1. Detall dels costos dels serveis oferts per l’equip BMS 

Els preus establerts per l’empresa Black Motorsport pel que fa al transport del vehicle i 

material a cada circuit mitjançant camió inclouen el salari del camioner i l’assegurança del 

transport però no els peatges que aquest haurà de pagar a cada ruta. Els peatges s’han 

assimilat en tot moment als que hauria de pagar un vehicle normal degut a la dificultat de 

trobar els preus exactes que hauria de pagar un camió ja que depenen de molts factors. De 

totes maneres, aquestes variacions no provocaran grans canvis als costos finals de logística 

de cada carrera al representar una part ínfima dels costos totals. 

S’ha de remarcar que pel que fa a la tarifa referent a tenir el camió parat al circuit, aquesta 

serà d’entre 4 i 5 dies depenent del dia d’arribada al circuit. El dia de sortida del camió serà 

sempre diumenge a les deu de la nit degut a la normativa europea que no permet la 

circulació de dissabtes a les deu de la nit a diumenge a la mateixa hora. 

El salari del mecànic de primera es tindrà en compte més endavant a l’apartat de costos de 

manteniment del vehicle, referint-se així al que es pagarà als dos mecànics encarregats de 

realitzar la posada a punt del cotxe durant tot l’any entre carrera i carrera.   

5.1.2. Eficiència  

En tot moment es contractaran aquells serveis que es creguin necessaris per a poder 

competir eficientment i amb unes certes garanties d’èxit. Alguns dels serveis que suposaran 

un sobre cost a l’equip però al mateix temps li permetran treballar de manera molt més 

professional són: 

 

 Reservar un box exclusiu per l’equip en cada carrera. En cas que fer-ho sigui 

massa car, s’optarà per compartir-lo amb un altre vehicle com a màxim.  

 

 Realitzar alguns dels testos opcionals addicionals que permet l’empresa 

organitzadora abans de cada cursa.  

 

 Contractar una assegurança pel vehicle per cada esdeveniment. Aquesta serà 

proporcionada per empreses professionals com Riskmedia o Caja de Ingenieros i 

tindrà un cost aproximat de 3.000€ per carrera (conegut gràcies a l’experiència de 

l’equip BMS). 
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5.1.3. Parts 

Per a realitzar l’anàlisi dels costos es tindran en compte diferents factors i és dividirà en les 

següents parts. 

5.1.3.1. Costos extres inicials  

Inicialment, hi haurà una sèrie de costos als quals s’haurà de fer front i es comptabilitzaran 

en una partida com a costos extres inicials: 

 

 Comprar tres scooters o patinets elèctrics. El preu final serà aproximat després de 

comparar diferents proveïdors i productes. 

 

 Samarretes o polos corporatius de l’equip. Per crear una bona imatge d’equip i 

anar tots iguals. S’utilitzarà com a referència la factura que un equip veí ens ha 

proporcionat.  

 

 Una carpa de 96m2 per poder utilitzar en cada circuit. 

 

 Diferents artefactes electrònics per al control del posicionament del vehicle dins el 

circuit. La majoria d’ells d’ús obligatori. 

5.1.3.2. Logística 

La logística inclou els costos d’entrada, relacionats amb les inscripcions i analitza tots els 

costos de mobilitat del vehicle i del grup de persones que formen la totalitat de l’equip. 

Els costos d’entrada s’obtindran a partir dels diferents formularis d’inscripció proporcionats 

per l’empresa organitzadora. En els casos que no es pugui disposar del formulari 

d’inscripció, els costos s’estimaran similars als de les altres curses de la mateixa dimensió. 

Per a calcular els costos de mobilitat, s’utilitzaran els buscadors més coneguts de la xarxa i 

s’acabarà escollin un preu mig aproximat entre tots els trobats. D’aquesta manera, si es 

troben habitacions d’hotel a un preu de 80€ la nit a un lloc i per 100€ a un altre, el preu que 

es fixarà serà de 90€ aproximadament. 

Cal remarcar que els costos de logística podran patir petits canvis i que un cop calculats, 

s’hauran de presentar amb un petit marge de seguretat que els controli.  

Aquest marge de seguretat inclourà tant la possible inflació dels preus d’un any per l’altre 

com la variació d’aquests depenent del moment de l’any que es procedeixi a comprar els 

bitllets d’avió o reservar els hotels. S’ha considerat que aquest marge de seguretat serà del 

cinc per cent.   
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5.1.3.3. Manteniment 

Com s’ha explicat en l’apartat on es presenta el cotxe, l’equip rebrà el Nissan Juke Nismo 

RS preparat per competir. Aquest fet permetrà a l’equip estalviar-se el cost de la preparació 

del vehicle, el qual sol ser molt elevat.  

En aquest apartat doncs, s’estudiaran tots els costos de manteniment del cotxe durant cada 

carrera i després d’aquesta. Inclourà partides de peces i recanvis com ara neumàtics, 

pastilles de fre i consumibles per una banda i hores de feina i reparacions per deixar el cotxe 

apunt per tornar a competir per l’altre. També s’haurà de comptabilitzar el cost de contractar 

una assegurança pel vehicle en competició que cobreixi xocs i sinistres menors. Aquest 

últim s’assimilarà al mateix que va pagar l’any passat a Montmeló l’equip.  

Per estimar els costos de peces, recanvis i revisions durant i desprès de les carreres s’han 

seguit les premisses donades per l’equip Black Motorsport gràcies a la seva gran 

experiència en el sector. Aquests costos es consideraran d’alguna manera els bàsics als que 

haurà de fer front l’equip si o si en cada cursa. 

A partir d’aquí, i degut a la gran possibilitat que hi ha que succeeixin imprevistos en carrera 

que puguin afectar als costos de manteniment, s’ha decidit que es realitzarà un estudi 

d’imprevistos que permeti calcular els possibles sobre costos que puguin sorgir. Aquest 

estudi s’explica a l’apartat 5.1.4. i permetrà incloure una partida anomenada sobre cost per 

imprevistos que ajudarà a l’equip a gestionar i planificar els costos de manteniment de 

manera correcte.  

5.1.3.4. Salaris 

En aquest apartat es recolliran els salaris de cada un dels membres que formaran part de 

l’equip en totes les competicions. Tots els treballadors contractats, seran autònoms i 

cobraran un salari per cursa.  

A més a més, hi haurà dos mecànics de primera que cobraran un sou mensual a part per a 

la realització de tasques de manteniment entre curses. Com s’ha comentat a l’apartat 6.1.1, 

aquests dos salaris no es comptabilitzaran dins la part de salaris sinó que s’inclouran dins 

els costos de manteniment del vehicle. 

5.1.3.5. Infraestructures 

En aquesta part s’estudiaran els costos referents al lloguer de les infraestructures 

necessàries on realitzar la posada a punt i el manteniment del vehicle. Aquest servei l’oferirà 

l’equip Black Motorsport. 
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5.1.4. Estudi d’imprevistos 

En aquest apartat, es realitza un estudi de tots aquells imprevistos que puguin sorgir durant 

les carreres en aspectes de manteniment. 

5.1.4.1. Marc teòric de l’estudi 

5.1.4.1.1 Definició d’imprevist 

Segons el Diccionari General de la Llengua Catalana - Pompeu Fabra [1] 

“Imprevist –a adj. No previst. Una despesa imprevista” 

Segons el Diccionari de la Llengua Espanyola de la Real Acadèmia Espanyola (traducció 

pròpia) [2] 

“Imprevist m. pl. a la Administració, despeses amb les que no es contava i per a les 

quals no hi ha crèdit habilitat” 

5.1.4.1.2 Definició del concepte: Percentatge d’imprevistos 

L’aplicació del percentatge d’imprevistos en els estudis de costos relacionats amb 

l’enginyeria té els seus orígens a la contractació d’obra pública a la Real Ordre d’Espanya 

l’any 1860. Tot i que en el cas d’estudi, no es tracta del mateix sector, s’intentarà en tot 

moment relacionar-hi els conceptes trobats per tal d’aprofundir al màxim en la definició més 

propera a aquest.  

Dins d’aquest marc, tot seguit es mostrarà que la inserció del percentatge d’imprevistos als 

pressupostos d’obra, és una pràctica real de la vida diària en l’enginyeria mundial, orientada 

a complir satisfactòriament el principi de planificació i buscant satisfer adequadament les 

necessitats de la comunitat.     

A la següent publicació de la Universitat Nacional de Colòmbia, “Plantejament d’un 

pressupost de construcció”[3], Patiño Ortiz, exposa els criteris per a la elaboració dels 

pressupostos de construcció, els imprevistos, la utilitat i les despeses generals, entre altres. 

Referint-se al percentatge d’imprevistos, planteja lo següent:  

“La construcció és un procés en el que hi participen moltes persones directa o indirectament. 

També s’utilitzen molts equips i es depèn de la prestació de molts serveis; per tot lo anterior, 

les probabilitats de que alguna cosa falli són molt altes.” 

“El responsable de la coordinació dels plànols arquitectònics i tècnics és l’arquitecte; quan 

més complex sigui el projecte major és la participació d’especialistes en diferents àrees del 

disseny, i per tant es dificulta més la tasca d’execució de plànols. Hem de tenir clara la idea 
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de que fer projectes és difícil y comporta temps. La idea de que “por el camino se arreglan 

las cargas” no ha de ser aplicada a un procés de disseny; traspassar les deficiències dels 

plànols a la obra és un error molt costos i no te cap justificació. Una construcció no s’ha de 

començar sense els documents del projecte complerts.” 

Si extrapolem aquesta publicació al cas d’estudi, és evident que en un estudi de costos 

d’aquestes característiques també són moltes les persones involucrades en les diferents 

activitats. Des dels mecànics que dissenyen el cotxe fins als pilots que el condueixen i la 

resta d’equips que participen a la competició així com també l’estat de la meteorologia 

poden fer augmentar les possibilitats de que succeeixin imprevistos fàcilment. 

Així doncs, els imprevistos sempre existiran i convé considerar una partida per aquest fi. La 

magnitud de la suma és totalment aleatòria. No hi ha cap raó per dir que representa un 

percentatge del valor dels costos directes; si es pogués dir això, no seria imprevist. 

No es poden considerar com a imprevistos els actes de naturalesa irresistible com els de 

força major o cas fortuït: una vaga o una catàstrofe natural no poden ser considerats al 

plantejar un pressupost de construcció, ja que ni molt menys se’ls hi pot assignar un valor.  

Patiño Ortiz és categòric al establir la diferència existent entre l’establiment en primera 

instància de la convenient partida per imprevistos, constituïda per atendre els possibles 

riscos ordinaris d’errors humans o tècnics als quals se’ls hi pot assignar un valor; i en 

segona instància, els fets catalogats per exemple, com forces majors, situacions 

extraordinàries, imprevisibles, que no es poden preveure ni valorar. 

Relacionant els conceptes anteriors amb el cas d’estudi, podem dir que la manera en que es 

tractaran els imprevistos serà similar, ja que dins d’aquests es contemplaran aquells fets que 

depenguin únicament de l’activitat humana o de l’error tècnic. 

Per altra banda, a l’Associació Internacional per al Desenvolupament de la Enginyeria de 

Costos, (AACE International, per les seves sigles amb anglès), potser la major autoritat en 

matèria de pressupostos d’enginyeria, que conta amb més de 8.600 associats a nivell 

mundial amb presència a 87 països, que estableix pràctiques recomanades (“Recomended 

Practices”) en planificació i gestió de costos i programació de projectes, es planteja la 

necessitat d’incloure als pressupostos la partida de “Contingency cost”, i el defineix com 

(traducció pròpia):  

“Una quantitat agregada a un pressupost estimat per tenir en compte articles, condicions, o 

esdeveniments la ocurrència o efecte dels quals sobre el projecte és incerta i que 

l’experiència demostra que quan succeeixen es traduiran en costos addicionals. 

Normalment, el “contingency cost” és estimat utilitzant anàlisis estadístics o opinions 

d’experts basades en fets reals que han tingut lloc en experiències durant l’execució 
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d’anteriors projectes. “Contingency cost” exclou normalment: 1) Grans canvis en l’abast del 

projecte, tals com fortes variacions en les especificacions del producte final, en les 

capacitats, en la dimensió de la construcció o en la seva localització entre altres; 2) 

Esdeveniments extraordinaris; tals com casos fortuïts i desastres naturals; 3) Retallades en 

les reserves pressupostaries; 4) Indexació i efectes monetaris. Alguns dels articles, 

condicions, o esdeveniments la ocurrència o efectes dels quals sobre el projecte és incerta 

són, sense limitar-se a ells: errors i omissions en la planificació del projecte i estimació dels 

pressupost, petites fluctuacions de preus (diferents als reajustaments generals de preu), 

ajustaments als dissenys dins de l’abast del projecte, i variacions en les condicions del 

mercat i ambientals. “Contingency” és generalment inclosa als pressupostos, i s’espera que 

sigui gastada.”[4] 

Com es pot observar, essencialment la AACE Internacional, planteja incloure la partida 

“contingency cost” al pressupost total del projecte, per atendre riscos ordinaris (fets incerts 

que en cas de succeir provoquen sobre costos al projecte), riscos derivats d’errors o 

omissions en la planificació, d’afectacions ordinàries per condicions ambientals i d’ajustos 

menors en els dissenys, per citar-ne alguns; i no esta concebuda aquesta partida per 

atendre esdeveniments d’ocurrència extraordinaris de gran magnitud (cas fortuït, desastres 

naturals, etc.) 

En el mateix sentit, s’ha de tenir en compte que “sempre hi ha incertesa per establir 

exactament el contingut de tots els articles que es pressupostaran, en preveure com 

s’executarà la feina, en conèixer quines seran les condicions més probables quan el projecte 

estigui en procés, i en establir altres condicions similars. Aquestes incerteses son riscos per 

el projecte. Alguns es refereixen a aquests riscos com “coneguts – desconeguts”, perquè qui 

elabora el pressupost es conscient d’ells (de que aquests riscos poden succeir), i en base 

amb experiències anteriors pot estimar els seus costos probables. La estimació dels 

“coneguts – desconeguts” s’anomena pels qui elaboren els pressupostos com costos de 

contingència.” La AACE Internacional defineix els “coneguts – desconeguts” com: 

“Quantitats o valors que es poden identificar i que presenten variabilitat, o condicions 

identificables la ocurrència de les quals és una mica incerta”[5], o com ho planteja l’Institut 

de Gestió de Projectes (PMI, per les seves sigles en angles), els “coneguts – desconeguts”, 

“són riscos que han estat identificats, analitzats y es possible planificar per a ells.”[6] 

De la lectura del paràgraf anterior, en el que es plasma la posició de la AACE Internacional i 

del PMI, s’infereix una concordança perfecte amb els postulats de la Real Ordre espanyola 

de 1860. En primera instància es genera una aparent paradoxa en ambdues fonts: “preveure 

lo imprevisible” o “conèixer lo desconegut”. Però desprès s’aclareix a les dues parts 

especificant que, “percentatge d’imprevistos” a una, o “costos de contingència” a l’altra, es 

refereix a valorar els costos de riscos, d’esdeveniments incerts d’ocurrència normal en 
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l’execució de projectes, costos que poden estimar-se raonablement en base a experiències 

anteriors. 

Però per davant de tot, i la cosa més rellevant que plantegen la Real Ordre de 1860, AACEE 

i PMI és que la estimació del percentatge d’imprevistos o dels costos de contingència, és 

definitiu en la planificació del projecte. No considerar i valorar els “coneguts – desconeguts” 

(percentatge d’imprevistos), sabent que es imminent la possibilitat que es presentin, no 

incloure’ls en el pressupost, pot portar conseqüències molt negatives per a tots, donant peu 

a controvèrsies contractuals per endarreriments en l’execució d’obres, creant conflictes entre 

contractants i contractistes que no haurien d’existir i haurien d’evitar-se amb una planificació 

adequada, doncs l’objectiu d’ambdós és el mateix: executar el contracte dins del temps, 

pressupost i especificacions pactades. 

5.1.4.2. Identificació d’imprevistos 

En aquest apartat, es procedirà a identificar totes aquelles situacions que es tractaran com a 

imprevistos dins l’estudi. Aquestes, seran únicament fets que obliguin a l’equip a abandonar 

la cursa i que tot i tenir contractada l’assegurança bàsica, aquesta no els cobreixi. 

Així doncs, s’estarà parlant de dos tipus d’imprevistos: 

Sinistre total. Es considerarà sinistre total quan desprès d’un xoc en carrera les reparacions 

dels danys produïts en el mateix no siguin viables ni tècnicament ni econòmicament. Per 

poder reparar el sinistre total s’utilitzarà el contracte amb l’asseguradora i es pagarà 3.000€ 

més per la franquícia.  

Averies mecàniques. Dins de les quals es diferenciarà entre aquelles que tendeixen a 

ocórrer més sovint en carrera: 

 

 Trencament del motor: és la part més costosa de reparar ja que és la més 

important del vehicle. En el cas d’estudi tindria un preu aproximat de 7.000€ 

 

 Trencament del canvi de marxes: part important del vehicle i també costosa de 

reparar que permet al conductor canviar de velocitats durant la conducció. El cost 

aproximat de reparació serà d’uns 5.000€ 

 

 Trencament del palier: és el semieix que, des de la caixa del diferencial, 

transmet el gir fins a les rodes motrius. El cost aproximat de reparació és d’uns 

600€  

 

 Trencament de les manguetes: són els elements de la suspensió davantera que 

fan les funcions de suport de les rodes i les permet girar. El preu aproximat de la 

reparació és de 1.600€. 
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Per identificar els imprevistos anteriors i els seus costos, s’ha contant amb la inestimable 

ajuda del senyor Francesc Gutiérrez, gran expert en el món del motor i sobretot de les 

curses de resistència. És l’únic pilot que ha competit en totes les edicions de les 24h de 

Barcelona des que aquestes van néixer. Té dos triomfs absoluts (1998 i 2008), dues 

victòries de categoria (2000 i 2011), dos segons llocs (1999 i 2004) i una tercera posició 

(2009). 

S’ha de comentar també que els imprevistos anomenats depenen molt del tipus de 

conducció de cada pilot i del tipus de cotxe i circuit. En aquest aspecte s’ha intentat 

identificar aquells imprevistos que generalment tenen lloc més sovint en aquest tipus de 

competició sense tenir en compte les variables abans comentades.      

5.1.4.3. Càlcul del percentatge d’imprevistos i els sobre costos 

Una vegada explicats el significat i les aplicacions del concepte i identificats els imprevistos 

que es tractaran en el cas d’estudi, es procedirà a calcular el percentatge d’imprevistos. 

Degut a la poca d’informació a la que s’ha pogut accedir per a realitzar l’estudi, s’ha decidit 

que la millor manera per a dur-lo a terme seria observant les classificacions de totes les 

carreres que s’han fet fins al moment dins les 24H SERIES a traves de la seva web [7]. En 

totes les classificacions es pot observar quins equips han completat cada carrera i quins han 

hagut  d’abandonar i perquè. Així doncs, el percentatge d’imprevistos serà igual a la 

probabilitat que hi ha de que qualsevol equip que participi en una cursa, hagi d’abandonar. 

Es vol remarcar que, tot i que hi ha molts tipus diferents de cotxes que competeixen en cada 

esdeveniment i que són molts els factors que influeixen als possibles errors mecànics i/o 

sinistres, aquesta ha estat la manera que ha semblat més correcte per poder calcular el 

percentatge d’imprevistos.  

Per tant, un cop un cop analitzades totes les classificacions i conegudes les causes 

d’abandonament de cada equip i els costos aproximats que costaria arreglar-les, es podrà 

acabar de concretar quins serien els sobre costos agregats al percentatge d’imprevistos. 

5.1.4.3.1 Recull de dades 

A continuació es mostrarà el recull de dades que permetrà realitzar el càlcul del percentatge 

d’imprevistos. A la taula següent es descriu la carrera, el nombre de participants, el nombre 

d’abandonaments i la raó de l’abandonament: 

 

Carrera Participants Abandonaments % A 
Averies Mecàniques 

B C D E 
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Dubai 2006 67 15 22,39 2 5 4 2 2 

Dubai 2007 SD SD - 0 0 0 0 0 

Dubai 2008 86 18 20,93 4 5 3 4 2 

Hongria 2008 17 3 17,65 0 1 2 0 0 

Dubai 2009 SD SD - 0 0 0 0 0 

Hongria 2009 30 5 16,67 0 2 2 1 0 

Dubai 2010 74 22 29,73 5 6 4 3 4 

Hongria 2010 23 4 17,39 0 2 2 0 0 

Dubai 2011 84 17 20,24 4 5 3 2 3 

Hongria 2011 11 3 27,27 0 0 2 1 0 

Barcelona 2011 59 15 25,42 3 4 5 1 2 

Dubai 2012 73 22 30,14 5 6 4 4 3 

Barcelona 2012 51 10 19,61 2 3 3 1 1 

Dubai 2013 80 23 28,75 6 4 5 5 3 

Bathurst 2013 53 19 35,85 5 4 5 2 3 

Hongria 2013 17 3 17,65 0 0 2 1 0 

Barcelona 2013 56 12 21,43 2 5 4 1 0 

Dubai 2014 77 17 22,08 4 5 3 2 3 

Itàlia 2014 69 16 23,19 5 3 4 3 1 

Holanda 2014 51 11 21,57 2 3 3 1 2 

Barcelona 2014 65 12 18,46 3 4 3 1 1 

Hongria 2014 19 3 15,79 0 0 1 1 1 

Dubai 2015 89 23 25,84 5 6 6 3 3 

Itàlia 2015 69 16 23,19 4 4 5 2 1 

TOTAL 1.220 289 23,69 61 77 75 41 35 

Taula 5.2. Detall de les estadístiques d’abandonaments a les 24H SERIES 

On: 

 

A = Sinistre total 

B = Trencament del motor 

C = Trencament del canvi de marxes 

D = Trencament de palier 

E = Trencament de manguetes 
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5.1.4.3.2 Anàlisi de dades 

Un cop recollides totes les dades, es procedirà a analitzar-les. Per a fer-ho s’ha cregut 

necessari separar les curses de 24 hores de les de 12 per veure si són molt grans les 

diferències entre elles pel que fa als tipus d’imprevistos que hi succeeixen. 

Inicialment però, es vol observar la distribució d’imprevistos que resulta dels resultats totals 

de la taula 5.2: 

 

Figura 5.1. Distribució d’imprevistos total 

El gràfic de la figura 5.1 mostra que els imprevistos que tendeixen a ocórrer més sovint en 

les carreres de resistència són les averies mecàniques i concretament les ruptures de motor 

i canvi de marxes. Aquest fet és degut al gran esforç mecànic que es veuen obligats a 

suportar els cotxes durant tantes hores de pilotatge i al continu canvi de pilots el quals en 

molts casos tenen un tipus de conducció molt diferent, cosa que afecta molt negativament al 

cotxe.   

Per altra banda, cal remarcar el gran nombre de sinistres totals que es donen en aquest 

tipus de curses. Aquesta situació té una explicació bastant senzilla al tractar-se de 

esdeveniments als quals hi prenen part un gran numero de cotxes, augmentant 

considerablement el risc de sinistralitat 

Sinistre total
21%

Trencament de motor
27%

Trencament de canvi 
de marxes

26%

Trencament de palier
14%

Trencament de 
manguetes

12%
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Tot seguit es procedirà a analitzar els les dades per separat. Per una banda tenim els totals 

de totes les carreres de vint-i-quatre hores que s’han realitzat fins a dia d’avui: 

 

Nº de carreres de 
24 hores 

Participants 
totals 

Abandonaments 
totals 

% A 
Averies Mecàniques 

B C D E 

12 861 206 23,92 45 58 47 29 27 

Taula 5.3. Resum d’abandonaments a les carreres de 24 hores 

Com es pot observar a la taula anterior, el percentatge d’abandonaments dins de les 

carreres de 24 hores de la competició es de gairebé el 24 per cent. D’aquesta manera, 

podem dir que la probabilitat de que succeeixi un imprevist (percentatge d’imprevistos) 

també serà d’aquest valor.  

 

Figura 5.2. Distribució d’imprevistos en curses de 24 hores 

El gràfic de la figura 5.2 mostra uns resultats gairebé idèntics als del gràfic on s’analitzen la 

totalitat de les curses. Aquest fet està indicant que la diferència entre curses de 24 i 12 hores 

serà força petita.  

De totes maneres, s’analitzaran igualment els tipus d’imprevistos que han tingut lloc en totes 

les carreres de 12 hores de les 24H SERIES per tal d’observar on poden ser aquestes 

petites diferències: 

Sinistre total
22%

Trencament de motor
28%

Trencament de canvi 
de marxes

23%

Trencament de palier
14%

Trencament de 
manguetes

13%
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Nº de carreres de 
24 hores 

Participants 
totals 

Abandonaments 
totals 

% A 
Averies Mecàniques 

B C D E 

10 359 83 23,12 16 19 28 12 8 

Taula 5.4. Resum d’abandonaments a les carreres de 12 hores 

En aquest cas, el percentatge d’abandonament es redueix una mica i passa a ser del 23 per 

cent. Tot i això, la reducció respecte el percentatge d’abandonaments de les 24 hores no es 

suficientment gran com per extreure’n conclusions fermes. Per tant, desprès de realitzar 

aquest anàlisi s’observarà que en ambdós tipus de carreres hi ha més o menys el mateix 

nombre d’abandonaments i com a conseqüència les mateixes possibilitats de que hi 

succeeixi un imprevist.  

 

Figura 5.3. Distribució d’imprevistos en curses de 12 hores 

En el gràfic anterior es torna a observar la distribució d’imprevistos aquest cop en les curses 

de 12 hores. Una vegada més les averies per ruptura de canvi de marxes i motor ocupen 

més del cinquanta per cent dels imprevistos, fet al qual li podem atribuir les mateixes raons 

que en les carreres de 24 hores. 

Pel que fa a la sinistralitat, ha baixat tres punts respecte a les curses de 24 hores ja que el 

nombre de pilots que han corregut en aquestes carreres, especialment en el circuit de 

Sinistre total
19%

Trencament de motor
23%

Trencament de canvi 
de marxes

34%

Trencament de palier
14%

Trencament de 
manguetes

10%
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Hongria, és molt més reduït que en la resta de circuits. Com menys cotxes hi ha a l’asfalt, 

menor és el risc de sinistralitat.   

5.1.4.3.3 Càlcul del sobre cost 

Per calcular el sobre cost que suposarà aquest percentatge d’imprevistos dins els costos de 

manteniment en les curses de 24 hores s’utilitzarà la següent funció: 

Sobre cost = %A*CA + %B*CB + %C*CC + %D*CD + %E*CE = 

= 0,22*3.000€ + 0,28*7.000€ + 0,23*5.000€ + 0,14*600€ + 0,13*1.600€ =  

= 660€ + 1.960€ + 1.150€ + 84€ + 208€ =  

= 4.062€ 

De la mateixa manera, es calcularà el sobre cost agregat al percentatge d’imprevistos dins 

els costos de manteniment de les curses de 14 hores: 

Sobre cost = 0,19*3.000€ + 0,23*7.000€ + 0,34*5.000€ + 0,14*600€ + 0,1*1.600€ = 

= 570€ + 1.610€ + 1.700€ + 84€ + 160€ = 

= 4.124€ 

5.1.4.4. Conclusions de l’estudi 

Desprès d’haver realitzat l’estudi d’imprevistos en referència als costos de manteniment del 

projecte, s’ha arribat a les següents conclusions:  

 

 Els imprevistos es tractaran de la mateixa manera tant en les curses de 24 hores 

com en les de 12 ja que es pot observar que tant el percentatge d’imprevistos com 

el sobre cost agregat a aquest són gairebé iguals en ambdós casos. 

 

 S’utilitzaran com a resultats finals de l’estudi un percentatge d’imprevistos o 

possibilitat de que sorgeixin aquests del 24% i un sobre cost agregat de 4.200€. 

 

 L’estudi realitzat sempre s’hauria pogut fer de manera més acurada si s’hagués 

disposat de més dades estadístiques i informació. 

 

 És complicat recopilar dades sobre sinistralitat en aquest tipus de carreres ja que 

els equips que les recullen les utilitzen de manera confidencial i, a més a més, 

varien molt depenent del tipus d’equip del que es parla i sobretot del tipus de 

cotxe i circuit on es corre.  
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5.2. Costos extres inicials  

Com s’ha comentat anteriorment, hi haurà una sèrie de costos als quals s’haurà de fer front 

inicialment per tal de cobrir des d’un principi unes necessitats i activitats bàsiques de l’equip 

dins de cada circuit.  

Aquests costos seran els següents: 

 

Concepte Cost unitari (€/u) Unitats Cost Final (€) 

Patinet elèctric (necessaris per al transport 
dels membres de l’equip dins del circuit. IVA 
inclòs) 

350 3 1.050 

Polos corporatius (el preu inclou el brodat 
del nom de l’equip al pit. Preu unitari sense 
IVA. Preu final amb IVA inclòs) 

9,60 100 1.161,60 

Carpa de 96m2 (8mx12m) (serà la zona de 
darrera el Pit Box on es col·locaran 
pneumàtics, eines i material. També s’hi 
guardaran begudes i aperitius per els 
membres de l’equip. IVA inclòs)  

18.900 1 18.900 

Artefactes electrònics 

SPAA05 unitat per visualitzar i rebre el 
control del posicionament en carrera 
(obligatori segons normativa) 

500 1 500 

SPAA05 pantalles LED (obligatori segons 
normativa) 

250 1 250 

Transponedor (incloent identificació 5-ID del 
pilot. Obligatori segons normativa) 

750 1 750 

Panells il·luminats (joc complert de panells 
il·luminats amb bateria inclosa. Aquests 
panells mostraran el numero de sortida tant a 
la porta dreta com a l’esquerra. Obligatori 
segons la normativa.) 

300 1 300 

TOTAL 22.911,6 

Taula 5.5. Detall dels costos extres inicials 

Els preus aproximats dels patinets, la carpa i els polos s’han decidit després de comparar 

diferents fabricants especialitzats i preguntar preus a equips amb experiència (veure 

annexes G.1, G.2 i G.3). 
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Pel que fa als preus dels artefactes electrònics que farà falta comprar abans de començar la 

competició, aquests es compraran un cop a Dubai a través de l’empresa organitzadora. 

S’han trobat els preus al formulari d’inscripció de la cursa de Dubai (veure l’annex A.1).  

   

Figura 5.4. Pantalles LED SPAA05 i Panells il·luminats 

 

5.3. Costos agregats a les 24H Hankook de Dubai 

La cursa de les 24H Hankook de Dubai te lloc normalment durant un dels primers caps de 

setmana del mes de gener. El 2015 s’ha dut a terme els dies 8, 9 i 10 i pel 2016 s’ha 

programat pels dies 14, 15 i 16. Es tracta de la carrera per la qual es necessitarà un 

pressupost més elevat ja que, entre altres factors, mobilitzar tot l’equip fins a Dubai serà 

necessari utilitzar transport aeri.  

5.3.1. Costos de logística 

Pel que fa al transport del material i el vehicle, CREVENTIC proporciona la possibilitat de 

transportar-lo en vaixell des del port de Rotterdam incloent aquest cost dins el preu 

d’inscripció.  

Així doncs, en el cas d’estudi s’ha de tenir en compte que el cotxe marxarà en vaixell des del 

port de Rotterdam el mes de novembre i tornarà al mateix port durant el més de febrer com 

estableix el calendari de la competició. Per tant, s’haurà de comptabilitzar el lloguer del 

camió per transportar el vehicle i el material del taller al port de Rotterdam i viceversa.  

A més a més, com en la resta de circuits l’equip farà ús de la possibilitat de fer els testos 

addicionals opcionals, en aquest cas, del dimecres pagant un cost extra. Per altra banda, 

també s’hauran de llogar cotxes per facilitar el transport de l’equip del circuit a l’hotel. 

Tot seguit es mostraran en una taula tots els costos de logística detalladament:  
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Concepte Cost unitari (€/u) Unitats Cost Final (€) 

Costos d’entrada 

Inscripció (inclou: transport vehicle i eines 
amb vaixell, 15x tiquets per sopar de 
benvinguda, 1x lloguer d’un cotxe per 
reconeixement del circuit durant 90min, 2x 
cartells de publicitat pel pit box, tiquets 
d’entrada i pàrquing)  

- - 5.400 

Fiança general (es tracta d’una fiança que es 
crea al principi per no haver de pagar petites 
fiances en diferents moments de la cursa per 
alguns serveis o objectes necessaris. És 
obligatòria. Un cop es torna tot en perfecte 
estat, els diners es retornaran durant els 14 
dies pròxims desprès d’acabar la cursa) 

- - 750 

Combustible (inclou tots els costos i serveis 
relacionats amb el combustible durant tot el 
cap de setmana) 

- - 1.600 

Pit Box compartit amb un altre vehicle (en 
aquest cas cada pit box es per 3 cotxes i 
s’escollirà la possibilitat de compartir-lo tan 
sols amb un) 

- - 1.250 

Lloguer material pel Pit Box (material 
d’il·luminació, mobles, baners, i tot el 
necessari per condicionar el Pit Box. 
Proporcionat per Black Motorsport) 

- - 500 

Test addicional opcional de dimecres (de 
13:00 a 17:00 amb combustible inclòs) 

- - 750 

Costos de mobilitat 

Vehicle i material 

Transport del vehicle i del material (es durà 
a terme amb transport marítim des del port de 
Rotterdam al de Dubai. Està inclòs a la 
inscripció i  inclou anada i tornada. Per tant en 
aquesta partida es contarà únicament el cost 
del transport des del taller de Barcelona al 
port de Rotterdam. Tot inclòs.) preu per km 

1,4 3000 4.200 

Peatges (a pagar pel camió durant el trajecte 
fins a Rotterdam i tornar. Extret de la Via 
Michelin (Annex A.3.)) preu anada i tornada 

- - 180 
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Assegurança vaixell (opcional. S’ha de 
valorar el cotxe i l’equipament enviat per 
separat i el cost de l’assegurança serà un 
0,6% d’aquests valors) 

35.000 0,6% 210 

Costos administratius i d’inspecció de 
l’assegurança 

- - 130 

Equip 

Vol + Hotel (inclou el viatge d’anada i tornada 
i les 5 nits d’hotel proposat per l’empresa 
organitzadora) preu per persona 

899 19 17.081 

Càtering complert per tots els dies (àrea de 
càtering dins del circuit per l’empresa 
organitzadora) preu per persona 

250 24 6.000 

Lloguer de cotxes (es llogaran tres cotxes 
per moure l’equip de l’hotel al circuit i 
viceversa. Tot inclòs en el preu per 5 dies. 
Proposat per l’empresa organitzadora) preu 
per cotxe 

149 3 447 

Combustible cotxes de lloguer 
(combustible aproximat pels 5 dies 
d’utilització de cada cotxe) preu per vehicle 

50 3 150 

TOTAL 38.648 

Taula 5.6. Detall dels costos de logística de les 24H Hankook de Dubai 

S’ha de comentar que per estudiar els costos de la carrera de Dubai s’han tingut en compte 

en tot moment les ofertes i preus que donava l’empresa organitzadora de l’esdeveniment ja 

que es disposava del formulari d’inscripció a aquesta, adjuntat a l’annex A.1. Aquest fet, ha 

facilitat el càlcul de gran part dels costos de logística ja que sense ell, hauria estat molt difícil 

poder contactar amb empreses del país aràbic que oferissin tots aquests serveis.  

Per altra banda, per calcular el combustible que es gastarà per cada cotxe de lloguer s’ha 

tingut en compte que no s’utilitzaran per res més que no sigui per anar de l’hotel al circuit i 

del circuit a l’hotel i fins al aeroport. D’aquesta manera, i al trobar-se totes les localitzacions 

molt properes les unes a les altres, no es requerirà d’una gran despesa en combustible.  

Finalment, cal remarcar que els costos finals de logística quedaran subjectes a possibles 

canvis els quals s’espera que d’un any per l’altre no siguin molt significatius. Es per això que 

en la taula resum dels costos agregats a les vint-i-quatre hores de Dubai s’hi tindrà en 

compte el marge de seguretat comentat a l’apartat 5.1.3.2. 
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5.3.2. Costos de manteniment del vehicle 

Com s’ha explicat en l’apartat de Política de costos, per a calcular els costos de 

manteniment del vehicle s’hauran de tenir en compte dos factors. Per una banda els costos 

dels recanvis i consumibles durant la carrera i per altre els costos de posada a punt del cotxe 

un cop acabada la carrera i ja al taller. Aquests últims inclouran el salari dels dos mecànics 

subcontractats per a la tasca durant tota la competició i una partida de recanvis i revisions.  

S’ha de remarcar que els costos en manteniment són els més difícils d’estimar ja que 

depenen molt del cotxe que es condueix, del tipus de circuit, les incidències que puguin 

ocórrer dins d’aquest i del pilot que condueixi el vehicle. És per això que es contractarà una 

assegurança que cobreixi possibles xocs per una banda, i que s’ha calculat el percentatge 

d’imprevistos amb el conseqüent sobre cost agregat per poder controlar i planificar el 

pressupost de la millor manera possible. 

Tots els costos s’han calculat de manera aproximada segons l’experiència prèvia de l’equip 

B_FS a la cursa de Barcelona i la de l’equip BMS en molts altres esdeveniments. 

  

Concepte Cost unitari (€/u) Unitats Cost Final (€) 

Manteniment del cotxe durant la cursa 

Jocs de pastilles de fre preu per joc 350 4 1.400 

Pneumàtics 240/640R18 preu per pneumàtic 300 50 15.000 

Consumibles (oli, valvulines, líquid de fre, 
aigua refrigerant, brides, cinta americana, 
paper de cel·lulosa, etc.)  

- - 3.000 

Assegurança per danys del vehicle (es 
contractarà una assegurança per danys al 
xassís exterior i a la part mecànica) 

- - 3.000 

Posada a punt del cotxe al taller 

Salari mecànic de 1era (els dos mecànics 
cobraran un salari mensual que es repartirà 
per les sis carreres. És a dir, 2.420€ · 12 
mesos / 6 curses) preu per mecànic 

4.840 2 9.680 

Recanvis o revisions (inclou els possibles 
recanvis o revisions necessàries com ara dels 
amortidors, el braç de suspensió, la ròtula, 
etc.) 

- - 1.500 

TOTAL 33.580 

 Taula 5.7. Detall dels costos de manteniment de les 24H Hankook de Dubai 
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Els preus dels pneumàtics estan estipulats per l’empresa Hankook que és la que 

proporciona els pneumàtics a tots els cotxes de la competició. En el cas d’estudi, el Nissan 

Juke Nismo utilitzarà els pneumàtics 240/640R18 en sec i pluja els quals tenen el mateix 

preu (veure l’annex G.4.). Comentar que l’empresa només cobrarà a l’equip aquells 

pneumàtics que hagin estat utilitzats. Per establir el numero de pneumàtics necessaris s’ha 

tingut en compte també l’opinió de diferents experts com ara la del senyor Francesc 

Gutiérrez. Ell comenta que el fet de que el cotxe tingui tracció davantera fa que es gastin 

menys pneumàtics ja que, en aquest cas, els pneumàtics de darrera només fa falta canviar-

los cada tres relleus. En cas que el vehicle tingués tracció a les rodes del darrera si que 

seria bo canviar els quatre pneumàtics a cada relleu i això faria augmentar molt el numero 

final de gomes necessàries.  

Els salaris dels dos mecànics es comptabilitzen des d’un principi com als costos que 

representaran aquests per l’empresa. Al tractar-se de treballadors autònoms, el seu salari es 

tractarà com una factura i per tant s’haurà de comptabilitzar-ne l’IVA. 

5.3.3. Salaris 

En aquest apartat s’hi inclouen els salaris que tots i cadascun dels membres de l’equip 

cobraran per donar els seus serveis a la carrera de Dubai. Es pot observar que hi ha 

diferents nivells salarials segons la importància del càrrec de cada treballador. Aquest salaris 

es tractaran com a factures al tractar-se tots de treballadors autònoms. Per tant, s’haurà de 

comptabilitzar l’IVA. 

 

Rang 
Salari Facturat 

(€/pers) 
IVA 
(€) 

Nº pers. 
Cost total per 

l’equip (€) 

Team manager 1.500 315 1 1.815 

Caps de mecànics  1.200 252 1 1.452 

Mecànic oficial de 1era 800 168 4 3.872 

Mecànic oficial de 2ona, Cap de 
Cronometradors, 
Cronometradors, Gasoliners, 
Canviador de rodes 

500 105 11 6.655 

RRPP 200 42 1 242 

TOTAL 14.036 

Taula 5.8. Detall dels costos de salaris de les 24H Hankook de Dubai 
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5.3.4. Taula resum 

A la taula resum s’observen les partides dels tres costos estudiats per a la carrera de Dubai. 

Pel que fa als costos de logística s’hi aplica el marge de seguretat del 5% (explicat a l’apartat 

5.1.3.2.) i en el cas dels costos de manteniment del vehicle un possible sobre cost per 

imprevistos de 4.200€ el qual ha estat calculat a l’apartat d’estudi d’imprevistos. Com s’ha 

comentat anteriorment, sempre es situarà l’estudi en el pitjor dels casos. 

 

Concepte Cost Final (€) 

Costos de logística 38.648 

      Marge de seguretat (5%) 1.932,40 

Costos de manteniment del vehicle 33.580 

      Sobre cost per imprevistos 4.200 

Salaris 14.036 

TOTAL 92.396,40 

Taula 5.9. Resum dels costos agregats a les 24H Hankook de Dubai 

 

5.4. Costos agregats a les 12H Hankook d’Itàlia-Mugello 

Pel que fa a l’any 2015, la carrera de les 12H Hankook d’Itàlia-Mugello tindrà lloc els dies 13 

i 14 de març. Així doncs, es suposarà que com fins ara, sempre es dura a terme en 

aquestes dates, principis de març. 

5.4.1. Costos de logística 

Pel que fa als costos de logística, variaran força en comparació als de la cursa de Dubai. 

Primer de tot, en tractar-se d’una carrera de dotze hores i no de vint-i-quatre, els preus 

d’entrada seran majoritàriament inferiors. 

Per altra banda, els costos de mobilitat també canviaran ja que per transportar el cotxe i 

l’equip es llogarà un camió i tres furgonetes respectivament. A més a més, s’haurà de tenir 

en compte el cost que suposa el fet de tenir el camió parat al circuit.  

A continuació es mostra la taula amb tots els costos detallats:  

 

Concepte Cost unitari (€/u) Unitats Cost Final (€) 



Estudi de la viabilitat econòmica d’un equip per competir al campionat mundial de les 24H SERIES Pàg. 39 

 

 

Costos d’entrada 

Inscripció (a pagar abans del dia que es 
tanquin les inscripcions anticipades. En cas 
contrari la inscripció valdrà 4.000€. Inclou 
WIFI, entrades per tot l’equip i pàrquing)  

- - 3.000 

Fiança general (ídem Dubai) - - 500 

Combustible (inclou tots els costos i serveis 
relacionats amb el combustible durant tot el 
cap de setmana) 

- - 1.220 

Pit Box exclusiu (es pagarà un extra per 
poder disposar d’un pit box exclusiu per 
l’equip des de dimecres) 

- - 1.200 

Lloguer material pel Pit Box (material 
d’il·luminació, mobles, baners, i tot el 
necessari per condicionar el Pit Box. 
Proporcionat per Black Motorsport) 

- - 500 

Test addicional opcional de dijous (quatre 
hores al llarg del dia amb combustible inclòs) 

- - 1.050 

Costos de mobilitat 

Vehicle i material 

Transport del vehicle i del material (inclou 
el cost de transport del vehicle, material i 
eines amb camió des del taller al circuit de 
Mugello i viceversa) preu per km 

1,4 2.260 3.164 

Peatges (a pagar pel camió durant el trajecte 
fins a Mugello i tornar. Extret de la Via 
Michelin) preu anada i tornada 

- - 213,20 

Camió parat (cost agregat per l’empresa de 
transport per tenir el camió parat al circuit) 
preu per dia 

350 5 1.750 

Equip 

Hotel (inclou les 4 nits d’hotel o apartament 
amb esmorza) preu per habitació de dos 
persones 

360 10 3.600 

Càtering complert per tots els dies (àrea de 
càtering dins del circuit per l’empresa 
organitzadora) preu per persona 

142,5 24 3.420 

Lloguer de furgonetes (es llogaran tres 
furgonetes de 9 persones per mobilitzar 
l’equip des de Barcelona a Mugello i de l’hotel 
al circuit. Tot inclòs en el preu: assegurança i 
dipòsit ple. IVA inclòs) preu per cotxe 

700 3 2.100 
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Combustible (combustible necessari 
aproximat per anar fins a Mugello i tornar i 
transportar l’equip de l’hotel al circuit cada dia. 
Extret de la Via Michelin) preu per vehicle  

300 3 900 

Peatges (peatges a pagar durant el trajecte. 
Extret de la Via Michelin) preu per vehicle 

213,20 3 639,60 

TOTAL 23.256,8 

Taula 5.10. Detall dels costos de logística de les 12H Hankook d’Itàlia-Mugello 

Els costos d’entrada a les dotze hores Hankook de Mugello s’han obtingut a traves del 

formulari d’inscripció que s’ha demanat a l’empresa organitzadora (adjuntat a l’annex B.1). 

En aquest,  també es detallen alguns dels serveis extres opcionals com ara el càtering dins 

del circuit que també s’ha decidit que es contractaria a través de CREVENTIC per facilitar 

els tràmits a l’equip. 

En quant a els costos de mobilitat de l’equip, s’ha realitzat una recerca en els buscadors 

més coneguts de la xarxa per tal de trobar els millors preus tant pel que fa a l’allotjament a 

prop del circuit (veure annex B.4) com referent al lloguer de furgonetes i de la despesa 

d’aquestes durant el trajecte (veure annex B.3). 

Tots els costos de logística quedaran totalment subjectes a possibles canvis que en aquest 

cas podrien ser més elevats depenent del moment en que es contractessin els serveis, 

sobretot pel que fa al hotel i les furgonetes. Es per això que en la taula resum dels costos 

agregats a les dotze hores de Mugello es tindrà en compte també el marge de seguretat del 

5%. 

5.4.2. Costos de manteniment del vehicle 

En aquest cas, els costos de manteniment s’han diferenciat una mica amb els de Dubai ja 

que s’ha suposat que al tractar-se d’una carrera de dotze hores, la despesa en pneumàtics, 

consumibles i reparacions serà inferior. 

Els resultats són els següents: 

 

Concepte Cost unitari (€/u) Unitats Cost Final (€) 

Manteniment del cotxe durant la cursa 

Jocs de pastilles de fre preu per joc 350 3 1.050 

Pneumàtics 240/640R18 preu per pneumàtic 300 30 9.000 
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Consumibles (oli, valvulines, líquid de fre, 
aigua refrigerant, brides, cinta americana, 
paper de cel·lulosa, etc.)  

- - 2.000 

Assegurança per danys del vehicle (es 
contractarà una assegurança per danys al 
xassís exterior i a la part mecànica) 

- - 3.000 

Posada a punt del cotxe al taller 

Salari mecànic de 1era (els dos mecànics 
cobraran un salari mensual que es repartirà 
per les sis carreres. És a dir, 2.420€ · 12 
mesos / 6 curses) preu per mecànic 

4.840 2 9.680 

Recanvis o revisions (inclou els possibles 
recanvis o revisions necessàries com ara dels 
amortidors, el braç de suspensió, la ròtula, 
etc.) 

- - 1.500 

TOTAL 26.230 

Taula 5.11. Detall dels costos de manteniment de les 12H Hankook d’Itàlia-Mugello 

Com en el cas de Dubai, als costos de manteniment se’ls hi sumarà un sobre cost per 

imprevistos calculat per tenir en compte els imprevistos que puguin ocórrer durant 

l’esdeveniment. Aquest apareixerà a la taula resum.  

5.4.3. Salaris 

Tot seguit es mostren els salaris que es pagaran als membres de l’equip per la cursa de 

Mugello, tots ells en forma de factura amb el seu IVA corresponent: 

 

Rang 
Salari Facturat 

(€/pers) 
IVA 
(€) 

Nº pers. 
Cost total per 

l’equip (€) 

Team manager 1.500 315 1 1.815 

Caps de mecànics  1.200 252 1 1.452 

Mecànic oficial de 1era 800 168 4 3.872 

Mecànic oficial de 2ona, Cap de 
Cronometradors, 
Cronometradors, Gasoliners, 
Canviador de rodes 

500 105 11 6.655 

RRPP 200 42 1 242 

TOTAL 14.036 

Taula 5.12. Detall dels costos de salaris de les 12H Hankook d’Itàlia-Mugello 
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5.4.4. Taula resum 

En aquest apartat s’hi engloben tots els costos relacionats amb les 12H Hankook de 

Mugello. En el cas dels costos de logística i manteniment, s’hi aplica un marge de seguretat i 

un sobre cost per imprevistos respectivament per tal de tenir el pressupost més ben 

planificat.  

 

Concepte Cost Final (€) 

Costos de logística 23.256,8 

      Marge de seguretat (5%) 1.162,84 

Costos de manteniment del vehicle 26.230 

      Sobre cost per imprevistos 4.200 

Salaris 14.036 

TOTAL 68.885,64 

Taula 5.13. Resum dels costos agregats a les 12H Hankook d’Itàlia-Mugello 

 

5.5. Costos agregats a les 12H Hankook de Zandvoort 

Les dotze hores Hankook de Zandvoort tindran lloc els dies 29 i 30 de maig aquest 2015 i 

l’estudi de costos d’aquest esdeveniment es durà a terme tenint en compte que les futures 

dates no canviaran molt.  

5.5.1. Costos de logística 

Pel que fa als costos de logística, la direcció de l’equip ha establert que tots aquells viatges 

que suposin més de 1.300 quilometres i 15 hores, l’equip es mobilitzarà al circuit mitjançant 

transport aeri. Aquest fet provocarà que un cop allà, s’hagin de llogar cotxes per facilitar la 

mobilitat de l’hotel al circuit i viceversa. L’entrada al circuit només és permesa a partir del 

dijous així que l’equip s’estalviarà els costos de logística d’arribar un dia abans com 

habitualment, que s’arriba el dimecres. 

Com en el cas de d’Itàlia, es comptabilitzaran també els costos de transport del vehicle i tot 

el material amb camió i el de tenir el camió parat al circuit durant els cinc dies que durarà la 

competició.   

Tots els costos descrits detalladament es troben a la taula següent: 
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Concepte Cost unitari (€/u) Unitats Cost Final (€) 

Costos d’entrada 

Inscripció (a pagar abans del dia que es 
tanquin les inscripcions anticipades. En cas 
contrari la inscripció valdrà 4.500€. Inclou 
WIFI, entrades per tot l’equip i pàrquing)  

- - 3.500 

Fiança general (ídem Dubai) - - 500 

Combustible (inclou tots els costos i serveis 
relacionats amb el combustible durant de tot 
el cap de setmana) 

- - 1.200 

Pit Box compartit amb un altre vehicle (en 
aquest cas cada pit box es per 3 cotxes i 
s’escollirà la possibilitat de compartir-lo tan 
sols amb un) 

- - 500 

Lloguer material pel Pit Box (material 
d’il·luminació, mobles, baners, i tot el 
necessari per condicionar el Pit Box. 
Proporcionat per Black Motorsport) 

- - 500 

Test addicional opcional de divendres (dos 
hores i 30 minuts al matí amb combustible 
inclòs) 

- - 875 

Costos de mobilitat 

Vehicle i material 

Transport del vehicle i del material (inclou 
el cost de transport del vehicle, material i 
eines amb camió des del taller al circuit de 
Zandvoort i viceversa. Tot inclòs.) preu per 
km 

1,4 3.160 4.424 

Peatges (a pagar pel camió durant el trajecte 
fins al circuit de Zandvoort i tornar. Extret de 
la Via Michelin) preu anada i tornada 

- - 175,4 

Camió parat (cost agregat per l’empresa de 
transport per tenir el camió parat al circuit) 
preu per dia 

350 4 1.400 

Equip 

Vol (Vols d’anada i tornada Barcelona-
Amsterdam. Operador: Vueling) preu per 
persona 

189,98 19 3.609,62 

Hotel (3 nits d’hotel amb esmorzar a prop del 
circuit de Zandvoort) preu per habitació doble 

240 10 2.400 



Pàg. 44  Memòria 

 

Càtering complert per tots els dies (àrea de 
càtering dins del circuit per l’empresa 
organitzadora) preu per persona 

225 24 5.400 

Lloguer de furgonetes (es llogaran tres 
furgonetes per a  facilitar la mobilitat de 
l’equip entre aeroport, hotel i circuit. Tot inclòs 
en el preu. Dipòsit ple) preu per cotxe 

411 3 1.233 

Combustible (Combustible que es gastarà 
durant l’estança a Holanda) preu per vehicle 

70 3 210 

TOTAL 25.927,02 

Taula 5.14. Detall dels costos de logística de les 12H Hankook de Zandvoort 

Una vegada més, els costos d’entrada han estat proporcionats per l’empresa organitzadora 

mitjançant el formulari d’inscripció a l’esdeveniment (adjuntat a l’annex C.1). Cal recordar 

que, en aquest, s’hi poden trobar costos addicionals que en algunes situacions 

extraordinàries poden ser de molta utilitat i els quals no s’han comptabilitzat en la taula 

anterior. El preu del càtering també s’ha extret d’aquest formulari.  

Pel que fa als costos de mobilitat de l’equip, com s’observa a la taula i s’ha comentat 

anteriorment, s’han hagut de buscar vols, hotels i furgonetes en els principals distribuïdors 

de la xarxa (veure annexes C.3 i C.4).  

Com en els casos anteriors, s’aplicarà un marge de seguretat del cinc per cent als costos 

finals de logística dins la taula resum. 

5.5.2. Costos de manteniment del vehicle 

Tot seguit es mostraran els costos de manteniment del vehicle calculats pel circuit de 

Zandvoort. En aquest cas, s’han tractat de la mateixa manera que els de Mugello ja que es 

tracta també d’una cursa de dotze hores. 

 

Concepte Cost unitari (€/u) Unitats Cost Final (€) 

Manteniment del cotxe durant la cursa 

Jocs de pastilles de fre preu per joc 350 3 1.050 

Pneumàtics 240/640R18 preu per pneumàtic 300 30 9.000 

Consumibles (oli, valvulines, líquid de fre, 
aigua refrigerant, brides, cinta americana, 
paper de cel·lulosa, etc.)  

- - 2.000 
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Assegurança per danys del vehicle (es 
contractarà una assegurança per danys al 
xassís exterior i a la part mecànica) 

- - 3.000 

Posada a punt del cotxe al taller 

Salari mecànic de 1era (els dos mecànics 
cobraran un salari mensual que es repartirà 
per les sis carreres. És a dir, 2.420€ · 12 
mesos / 6 curses) preu per mecànic 

4.840 2 9.680 

Recanvis o revisions (inclou els possibles 
recanvis o revisions necessàries com ara dels 
amortidors, el braç de suspensió, la ròtula, 
etc.) 

- - 1.500 

TOTAL 26.230 

Taula 5.15. Detall dels costos de manteniment de les 12H Hankook de Zandvoort 

Cal recordar que el preu dels pneumàtics el fixa l’empresa Hankook i és el mateix per a tots 

els circuits (veure annex G.4.). Només s’hauran de pagar els pneumàtics que s’utilitzin. A la 

taula resum s’hi adjuntarà la partida de sobre costos per imprevistos de 4.200€.  

5.5.3. Salaris 

Els salaris per la carrera de Zandvoort seran els mateixos que per la resta de curses i es 

tractaran de la mateixa manera.  

 

Rang 
Salari Facturat 

(€/pers) 
IVA 
(€) 

Nº pers. 
Cost total per 

l’equip (€) 

Team manager 1.500 315 1 1.815 

Caps de mecànics  1.200 252 1 1.452 

Mecànic oficial de 1era 800 168 4 3.872 

Mecànic oficial de 2ona, Cap de 
Cronometradors, 
Cronometradors, Gasoliners, 
Canviador de rodes 

500 105 11 6.655 

RRPP 200 42 1 242 

TOTAL 14.036 

Taula 5.16. Detall dels costos de salaris de les 12H Hankook de Zandvoort 

5.5.4. Taula resum 

Tot seguit es mostra la taula resum de les 12H Hankook de Zandvoort: 
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Concepte Cost Final (€) 

Costos de logística 25.927,02 

      Marge de seguretat (5%) 1.296,35 

Costos de manteniment del vehicle 26.230 

      Sobre cost per imprevistos 4.200 

Salaris 14.036 

TOTAL 71.689,37 

Taula 5.17. Resum dels costos agregats a les 12H Hankook de Zandvoort 

 

5.6. Costos agregats a les 24H Hankook del Circuit Paul 

Ricard 

Tornant a les carreres de vint-i-quatre hores de les 24H SERIES, durant els dies 10, 11 i 12 

del mes de juliol de 2015 tindran lloc les 24H Hankook del circuit Paul Ricard. Junt amb la 

cursa de Barcelona, serà una de les que requerirà menys pressupost gràcies a la poca 

distància que separa el circuit del taller.  

5.6.1. Costos de logística 

En aquest apartat, es tindran en compte tots els costos relacionats en la logística de l’equip. 

Al tractar-se d’una competició de vint-i-quatre hores, la tarifa d’entrada tornarà a augmentar 

considerablement en comparació a les dues carreres anteriors. S’agafarà com a referència 

el formulari d’inscripció de Dubai ja que l’empresa organitzadora encara no té preparat el del  

circuit Paul-Ricard i ha comunicat (veure annex H) que s’assimilarà al de la carrera insígnia 

de les 24H SERIES. 

Per altra banda, i com s’ha comentat anteriorment, el fet que el circuit estigui situat 

relativament a prop del taller permetrà que l’equip no hagi de pagar tant pel transport del 

vehicle i material. El transport de l’equip es realitzarà mitjançant tres furgonetes les quals es 

llogaran a Barcelona.  

Els costos estan detallats a continuació:  

 

Concepte Cost unitari (€/u) Unitats Cost Final (€) 

Costos d’entrada 
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Inscripció (a pagar abans del dia que es 
tanquin les inscripcions anticipades. En cas 
contrari la inscripció valdrà 1.000€ més. 
Inclou WIFI, entrades per tot l’equip i 
pàrquing)  

- - 4.900 

Fiança general (ídem Dubai) - - 750 

Combustible (inclou tots els costos i serveis 
relacionats amb el combustible durant de tot 
el cap de setmana) 

- - 1.600 

Pit Box exclusiu (es pagarà un extra per 
poder disposar d’un pit box exclusiu per 
l’equip des de dimecres. S’estima que el preu 
serà semblant al del circuit de montmeló) 

- - 1.600 

Lloguer material pel Pit Box (material 
d’il·luminació, mobles, baners, i tot el 
necessari per condicionar el Pit Box. 
Proporcionat per Black Motorsport) 

- - 500 

Test addicional opcional de dijous (al llarg 
del dia amb combustible inclòs) 

- - 800 

Costos de mobilitat 

Vehicle i material 

Transport del vehicle i del material (inclou 
el cost de transport del vehicle, material i 
eines amb camió des del taller al circuit Paul 
Ricard i viceversa. Tot inclòs.) preu per km 

1,4 1.130 1.582 

Peatges (a pagar pel camió durant el trajecte 
fins al circuit Paul-Ricard i tornar. Extret de la 
Via Michelin) preu anada i tornada 

- - 92,60 

Camió parat (cost agregat per l’empresa de 
transport per tenir el camió parat al circuit) 
preu per dia 

350 5 1.750 

Equip 

Hotel (inclou les 4 nits d’hotel amb esmorzar) 
preu per habitació doble 

350 10 3.500 

Càtering complert per tots els dies (àrea de 
càtering dins del circuit per l’empresa 
organitzadora) preu per persona 

250 24 6.000 

Lloguer de furgonetes (es llogaran tres 
furgonetes de 9 persones per mobilitzar 
l’equip des de Barcelona al circuit i de l’hotel 
al circuit. Tot inclòs en el preu: assegurança i 
dipòsit ple. IVA inclós) preu per cotxe 

460 3 1.380 
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Combustible (combustible necessari 
aproximat per anar fins al circuit Paul-Ricard i 
tornar i transportar l’equip de l’hotel al circuit 
cada dia. Extret de la Via Michelin) preu per 
vehicle  

150 3 450 

Peatges (peatges a pagar durant el trajecte. 
Extret de la Via Michelin) preu per vehicle 

92,60 3 277,80 

TOTAL 25.182,4 

Taula 5.18. Detall dels costos de logística de les 24H Hankook del circuit Paul-Ricard 

Tots els detalls relacionats amb els costos d’entrada a l’esdeveniment es poden trobar en el 

formular d’inscripció a les 24H Hankook de Dubai (adjuntat a l’annex A.1). En aquest cas el 

càtering s’estimarà a cinquanta euros al dia per persona, preu aproximat que es paga en 

cada circuit. Com s’ha comentat anteriorment, alguns costos d’entrada s’han assimilat als de 

les carreres de Dubai i Barcelona degut a que no s’ha pogut aconseguir el formulari 

d’inscripció a la cursa del circuit Paul-Ricard.  

Per altra banda, els costos de mobilitat de l’equip s’han aconseguit comparant varies 

alternatives entre els millors buscadors de la xarxa (veure annexes D.2 i D.3). 

5.6.2. Costos de manteniment del vehicle 

Desprès de competir a Mugello i Zandvoort dues carreres de dotze hores, a França els 

costos de manteniment tornaran a augmentar considerablement al tractar-se d’una cursa de 

vint-i-quatre hores. Els costos s’han estimat igual que els de la cursa de Dubai. 

 

Concepte Cost unitari (€/u) Unitats Cost Final (€) 

Manteniment del cotxe durant la cursa 

Jocs de pastilles de fre preu per joc 350 4 1.400 

Pneumàtics 240/640R18 preu per pneumàtic 300 50 15.000 

Consumibles (oli, valvulines, líquid de fre, 
aigua refrigerant, brides, cinta americana, 
paper de cel·lulosa, etc.)  

- - 3.000 

Assegurança per danys del vehicle (es 
contractarà una assegurança per danys al 
xassís exterior i a la part mecànica) 

- - 3.000 

Posada a punt del cotxe al taller 
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Salari mecànic de 1era (els dos mecànics 
cobraran un salari mensual que es repartirà 
per les sis carreres. És a dir, 2.420€ · 12 
mesos / 6 curses) preu per mecànic 

4.840 2 9.680 

Recanvis o revisions (inclou els possibles 
recanvis o revisions necessàries com ara dels 
amortidors, el braç de suspensió, la ròtula, 
etc.) 

- - 1.500 

TOTAL 33.580 

Taula 5.19. Detall dels costos de manteniment de les 24H Hankook del circuit Paul-Ricard 

5.6.3. Salaris 

Els costos relacionats amb els salaris per la cursa del circuit Paul-Ricard seran els següents: 

 

Rang 
Salari Facturat 

(€/pers) 
IVA 
(€) 

Nº pers. 
Cost total per 

l’equip (€) 

Team manager 1.500 315 1 1.815 

Caps de mecànics  1.200 252 1 1.452 

Mecànic oficial de 1era 800 168 4 3.872 

Mecànic oficial de 2ona, Cap de 
Cronometradors, 
Cronometradors, Gasoliners, 
Canviador de rodes 

500 105 11 6.655 

RRPP 200 42 1 242 

TOTAL 14.036 

Taula 5.20. Detall dels costos de salaris de les 24H Hankook del circuit Paul-Ricard 

5.6.4. Taula resum 

En la següent taula es poden observar els costos totals als quals haurà de fer front l’equip si 

vol competir a les 24H Hankook del circuit Paul-Ricard. Com es pot observar, pugen 

considerablement respecte a les dues carreres anteriors, Mugello i Zandvoort.  

 

Concepte Cost Final (€) 

Costos de logística 25.182,40 

      Marge de seguretat (5%) 1.259,12 

Costos de manteniment del vehicle 33.580 
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      Sobre cost per imprevistos 4.200 

Salaris 14.036 

TOTAL 78.257,52 

Taula 5.21. Resum dels costos agregats a les 24H Hankook del circuit Paul-Ricard 

 

5.7. Costos agregats a les 24H Hankook de Barcelona 

La carrera de Montmeló serà, definitivament, a la que es tindrà més facilitat per assistir. 

Primer de tot perquè l’any passat ja s’hi va córrer i ja es té l’experiència que aquest fet 

proporciona i segon per la situació tant propera on es troba el circuit. L’esdeveniment te lloc 

sempre durant el mes de setembre la qual cosa facilitarà molt la planificació a l’equip. Aquest 

any concretament es dura a terme durant els dies 4,5 i 6.  

5.7.1. Costos de logística 

Com s’ha comentat anteriorment, les 24H Hankook de Barcelona són les que representen 

una despesa logística inferior a l’equip. La situació del circuit permetrà als membres de 

l’equip utilitzar els seus vehicles particulars per anar al circuit i evidentment els seus domicilis 

per dormir. D’aquesta manera, només s’hauran de comptabilitzar els costos de càtering per 

una banda i els del transport del vehicle i material del taller al circuit per l’altra. Com 

s’observarà, aquests últims seran molt petits en comparació als altres circuits.  

Pel que fa als costos d’entrada al circuit, per primera vegada s’inclourà a la inscripció tot els 

costos relacionats amb el servei de combustible. En aquests s’hi inclouran la gasolina pels 

entrenaments lliures, les qualificacions i la carrera. Cal comentar que no hi entrarà però la 

gasolina dels testos addicionals de dijous i divendres que l’equip farà.  

La següent taula detalla tots els costos de logística agregats a les 24H Hankook de 

Barcelona: 

 

Concepte Cost unitari (€/u) Unitats Cost Final (€) 

Costos d’entrada 
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Inscripció (a pagar abans del dia que es 
tanquin les inscripcions anticipades. En cas 
contrari la inscripció valdrà 1.000€ més. 
Inclou pit box compartit amb un altre equip, 
WIFI, entrades per tot l’equip, pàrquing i el 
combustible per tot el cap de setmana. IVA 
inclós)  

- - 5.929 

Fiança general (ídem Dubai) - - 750 

Pit Box exclusiu (es pagarà un extra per 
poder disposar d’un pit box exclusiu per 
l’equip des de dimecres. S’estima que el preu 
serà semblant al de l’edició de l’any passat on 
l’equip ja va participar. IVA inclós) 

- - 1.815 

Lloguer material pel Pit Box (material 
d’il·luminació, mobles, baners, i tot el 
necessari per condicionar el Pit Box. 
Proporcionat per Black Motorsport) 

- - 500 

Test addicional opcional de dijous (mig 
dia) i divendres (11:00 a 13:00) (quatre 
hores al llarg del dia sense combustible 
inclòs. Entrada de divendres inclosa en la 
inscripció. IVA inclós) 

- - 370 

Combustible pels testos addicionals - - 400 

Costos de mobilitat 

Vehicle i material 

Transport del vehicle i del material (inclou 
el cost de transport del vehicle, material i 
eines amb camió des del taller al circuit de 
Montmeló i viceversa. Tot inclòs.) preu per km 

1,4 100 140 

Equip 

Càtering complert per tots els dies (àrea de 
càtering dins del circuit per l’empresa 
organitzadora) preu per persona 

250 24 6.000 

TOTAL 15.904 

Taula 5.22. Detall dels costos de logística de les 24H Hankook de Barcelona 

Com es pot observar clarament, s’està parlant de la carrera que suposarà una menor 

inversió pel que fa a costos de logística. Només ha estat necessari donar una ullada al 

formulari d’inscripció del darrer any de la cursa (adjuntat a l’annex E.1) per poder extreure’ls 

tots.  

Serà l’única carrera a la que no s’hi afegirà el marge de seguretat ja que no hi ha costos de 

mobilitat per l’equip.  
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5.7.2. Costos de manteniment del vehicle 

Com s’observarà a continuació els costos de manteniment seran els mateixos a Barcelona 

que a França i Dubai ja que són les tres curses de vint-i-quatre hores que hi ha dins del 

campionat del món de les 24H SERIES. 

 

Concepte Cost unitari (€/u) Unitats Cost Final (€) 

Manteniment del cotxe durant la cursa 

Jocs de pastilles de fre preu per joc 350 4 1.400 

Pneumàtics 240/640R18 preu per pneumàtic 300 50 15.000 

Consumibles (oli, valvulines, líquid de fre, 
aigua refrigerant, brides, cinta americana, 
paper de cel·lulosa, etc.)  

- - 3.000 

Assegurança per danys del vehicle (es 
contractarà una assegurança per danys al 
xassís exterior i a la part mecànica) 

- - 3.000 

Posada a punt del cotxe al taller 

Salari mecànic de 1era (els dos mecànics 
cobraran un salari mensual que es repartirà 
per les sis carreres. És a dir, 2.420€ · 12 
mesos / 6 curses) preu per mecànic 

4.840 2 9.680 

Recanvis o revisions (inclou els possibles 
recanvis o revisions necessàries com ara dels 
amortidors, el braç de suspensió, la ròtula, 
etc.) 

- - 1.500 

TOTAL 33.580 

Taula 5.23. Detall dels costos de manteniment de les 24H Hankook de Barcelona 

Cal recordar que els salaris dels dos mecànics de primera que s’encarregaran del 

manteniment del vehicle entre curses es tractarà com a salari per autònoms. Per tant, hi 

haurà 2.000€ de  salari net pels mecànics i els 420€ restants seran els que pagarà l’empresa 

en concepte d’IVA.  

5.7.3. Salaris 

Els salaris que es pagaran als membres de l’equip per les 24H de Barcelona són els 

següents: 

 



Estudi de la viabilitat econòmica d’un equip per competir al campionat mundial de les 24H SERIES Pàg. 53 

 

 

Rang 
Salari Facturat 

(€/pers) 
IVA 
(€) 

Nº pers. 
Cost total per 

l’equip (€) 

Team manager 1.500 315 1 1.815 

Caps de mecànics  1.200 252 1 1.452 

Mecànic oficial de 1era 800 168 4 3.872 

Mecànic oficial de 2ona, Cap de 
Cronometradors, 
Cronometradors, Gasoliners, 
Canviador de rodes 

500 105 11 6.655 

RRPP 200 42 1 242 

TOTAL 14.036 

Taula 5.24. Detall dels costos de salaris de les 24H Hankook de Barcelona 

5.7.4. Taula resum 

A la taula resum de Barcelona es pot observar clarament com es tracta de la carrera amb 

menys costos de logística. Si no es tractes d’una cursa de vint-i-quatre hores, seria de llarg 

l’esdeveniment amb un menor cost agregat. En aquest cas, s’ha suprimit el marge de 

seguretat en els costos de logística.  

 

Concepte Cost Final (€) 

Costos de logística 15.904 

Costos de manteniment del vehicle 33.580 

      Sobre cost per imprevistos 4.200 

Salaris 14.036 

TOTAL 67.720 

Taula 5.25. Resum dels costos agregats a les 24H Hankook de Barcelona 

 

5.8. Costos agregats a les 12H Hankook de Brno 

La última carrera de les 24H SERIES tindrà lloc al mític circuit de Brno, a la República 

Checa durant els dies 9 i 10 d’octubre del 2015. Es tractarà d’una cursa de dotze 

quilometres que, desprès de la de Dubai, serà la més llunyana i que suposarà un cost més 

elevat. Junt amb Zandvoort seran les úniques a les que s’arribarà dijous i no dimecres.  
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5.8.1. Costos de logística 

Els costos de logística agregats a la cursa de Brno es tractaran de la mateixa manera que 

els de Zandvoort degut a la llunyania del circuit respecte el taller de l’equip. D’aquesta 

manera, l’equip viatjarà al circuit amb avió i el vehicle i el material es transportarà amb 

camió. Un cop a la República Checa s’hauran de llogar vehicles per facilitar la mobilitat de 

l’equip entre l’aeroport el circuit i l’hotel.  

Per poder calcular els costos d’entrada, al no disposar del formulari d’inscripció a 

l’esdeveniment, s’assimilaran aquests als de les carreres de Zandvoort i Mugello ja que així 

ho ha comunicat l’empresa organitzadora. 

A continuació es detallen tots els costos de logística de les 24H Hankook de Brno:  

 

Concepte Cost unitari (€/u) Unitats Cost Final (€) 

Costos d’entrada 

Inscripció (a pagar abans del dia que es 
tanquin les inscripcions anticipades. En cas 
contrari la inscripció valdrà 4.000€. Inclou pit 
box compartit amb un altre equip, WIFI, 
entrades per tot l’equip i pàrquing)  

- - 3.000 

Fiança general (ídem Dubai) - - 500 

Combustible (inclou tots els costos i serveis 
relacionats amb el combustible durant de tot 
el cap de setmana) 

- - 1.200 

Pit Box exclusiu (es pagarà un extra per 
poder disposar d’un pit box exclusiu per 
l’equip des de dimecres) 

- - 1.200 

Lloguer material pel Pit Box (material 
d’il·luminació, mobles, baners, i tot el 
necessari per condicionar el Pit Box. 
Proporcionat per Black Motorsport) 

- - 500 

Test addicional opcional de dijous (horaris 
per determinar al llarg del dia amb 
combustible inclòs) 

- - 1.000 

Costos de mobilitat 

Vehicle i material 

Transport del vehicle i del material (inclou 
el cost de transport del vehicle, material i 
eines amb camió des del taller al circuit de 
Brno i viceversa. Tot inclòs.) preu per km 

1,4 3.860 5.404 
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Peatges (a pagar pel camió durant el trajecte 
fins al circuit de Brno i tornar. Extret de la Via 
Michelin) preu anada i tornada 

- - 174 

Camió parat (cost agregat per l’empresa de 
transport per tenir el camió parat al circuit) 
preu per dia 

350 4 1.400 

Equip 

Vol (Vols d’anada i tornada Barcelona-Praga) 
preu per persona aprox. 

150 19 2.850 

Hotel (inclou 3 nits d’hotel amb esmorzar a 
prop del circuit) preu per habitació doble 

160 10 1.600 

Càtering complert per tots els dies (àrea de 
càtering dins del circuit per l’empresa 
organitzadora) preu per persona 

150 24 3.600 

Lloguer de furgonetes (es llogaran tres 
furgonetes per a  facilitar la mobilitat de 
l’equip de aeroport i hotel al circuit i viceversa. 
Tot inclòs en el preu. Dipòsit ple) preu per 
cotxe 

265 3 795 

Combustible (Combustible que es gastarà 
durant l’estança a la República Checa) preu 
per vehicle 

150 3 450 

TOTAL 23.673 

Taula 5.26. Detall dels costos de logística de les 12H Hankook de Brno 

Com a últim esdeveniment de la competició, les dotze hores de Brno són les que, juntament 

amb Dubai, portaran més problemes a l’hora de gestionar la logística. Al tractar-se de la 

primera edició de la carrera i realitzant-se a finals d’any, encara no s’ha proporcionat el 

formulari d’inscripció d’aquesta. Així doncs, s’ha hagut de fer una estimació molt propera a 

les altres dues curses de dotze hores pel que fa als costos d’entrada.  

En quant a la mobilitat de l’equip, s’ha hagut de tornar a buscar vols, hotels i furgonetes per 

a garantir-la (veure annexes F.2 i F.3). A més a més, el circuit es troba molt lluny de 

l’aeroport principal del país i això farà que els costos de combustible augmentin 

considerablement.  

Finalment, es tornarà a contar amb el marge de seguretat del 5% ja que gairebé tots els 

costos calculats han estat estimats al no tenir referències d’edicions passades.  

5.8.2. Costos de manteniment del vehicle 

A continuació es mostra la taula amb els costos de manteniment calculats per a les 12H 

Hankook de Brno: 
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Concepte Cost unitari (€/u) Unitats Cost Final (€) 

Manteniment del cotxe durant la cursa 

Jocs de pastilles de fre preu per joc 350 3 1.050 

Pneumàtics 240/640R18 preu per pneumàtic 300 30 9.000 

Consumibles (oli, valvulines, líquid de fre, 
aigua refrigerant, brides, cinta americana, 
paper de cel·lulosa, etc.)  

- - 2.000 

Assegurança per danys del vehicle (es 
contractarà una assegurança per danys al 
xassís exterior i a la part mecànica) 

- - 3.000 

Posada a punt del cotxe al taller 

Salari mecànic de 1era (els dos mecànics 
cobraran un salari mensual que es repartirà 
per les sis carreres. És a dir, 2.420€ · 12 
mesos / 6 curses) preu per mecànic 

4.840 2 9.680 

Recanvis o revisions (inclou els possibles 
recanvis o revisions necessàries com ara dels 
amortidors, el braç de suspensió, la ròtula, 
etc.) 

- - 1.500 

TOTAL 26.230 

Taula 5.27. Detall dels costos de manteniment de les 12H Hankook de Brno 

5.8.3. Salaris 

Com en totes les altres carreres, els salaris a pagar als membres de l’equip s’han tramitat 

com a factures ja que es tracta de treballadors autònoms. 

 

Rang 
Salari Facturat 

(€/pers) 
IVA 
(€) 

Nº pers. 
Cost total per 

l’equip (€) 

Team manager 1.500 315 1 1.815 

Caps de mecànics  1.200 252 1 1.452 

Mecànic oficial de 1era 800 168 4 3.872 

Mecànic oficial de 2ona, Cap de 
Cronometradors, 
Cronometradors, Gasoliners, 
Canviador de rodes 

500 105 11 6.655 

RRPP 200 42 1 242 

TOTAL 14.036 

Taula 5.28. Detall dels costos de salaris de les 12H Hankook de Brno 
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5.8.4. Taula resum 

Tot seguit es mostra la taula resum amb tots els costos als quals haurà de fer front l’equip 

per competir a Brno: 

 

Concepte Cost Final (€) 

Costos de logística 23.673 

      Marge de seguretat (5%) 1.183,65 

Costos de manteniment del vehicle 26.230 

      Sobre cost per imprevistos 4.200 

Salaris 14.036 

TOTAL 69.322,65 

Taula 5.29. Resum dels costos agregats a les 12H Hankook de Brno 

 

5.9. Costos d’infraestructura 

En aquest apartat es recolliran els costos relacionats amb la recerca de la infraestructura 

necessària per a poder realitzar aquest projecte de manera optima.  

Una vegada més, per aconseguir un taller on poder treballar amb el cotxe i guardar-lo entre 

cursa i cursa s’ha procedit a contactar amb l’equip Black Motorsport per negociar un preu de 

lloguer d’una part de la seva nau.  

A més a més, al tenir una estreta relació de col·laboració des d’un principi amb l’empresa 

Black Motorsport, en aquest preu de lloguer de la nau, hi entrarà també el permís d’utilització 

de les eines i maquinària de la pròpia empresa.  

El preu a pagar serà de: 1.000€ mensuals. Tenint en compte que la competició és anual 

s’haurà de pagar un total de 12.000€ cada any. 

 

5.10.  Resum de la totalitat dels costos 

A continuació es procedirà a unir els costos totals finals que englobarien la competició de les 

24H SERIES de principi a fi.  
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Concepte Cost Final (€) % 

Costos extres inicials 22.911,6 4,7 

24H Hankook Dubai 92.396,40 19,1 

      Logística 40.580,40 43,9 

      Manteniment 37.780 40,9 

      Salaris 14.036 15,2 

12H Hankook Mugello 68.885,64 14,3 

      Logística 24.419,64 35,4 

      Manteniment 30.430 44,2 

      Salaris 14.036 20,4 

12H Hankook Zandvoort 71.689,37 14,8 

      Logística 27.223,37 38 

      Manteniment 30.430 42,5 

      Salaris 14.036 19,5 

24H Hankook Paul-Ricard 78.257,52 16,2 

      Logística  26.441,52 33,8 

      Manteniment 37.780 48,3 

      Salaris 14.036 17,9 

24H Hankook Barcelona 67.720 14 

      Logística 15.904 23,5 

      Manteniment 37.780 55,8 

      Salaris 14.036 20,7 

12H Hankook Brno 69.322,65 14,4 

      Logística 24.856,65 35,9 

      Manteniment 30.430 43,9 

      Salaris 14.036 20,2 

Infraestructures  12.000 2,5 

TOTAL 483.183,18 100 

Taula 5.30. Resum dels costos totals de les 24H SERIES 

Com es pot observar, s’està parlant d’un projecte per el qual es necessitarà una gran 

inversió econòmica. Aquest fet es degut a que en aquests tipus de disciplines els costos de 

manteniment solen ser molt elevats ja que suposen més del quaranta per cent dels costos 

totals de cada esdeveniment. Dins dels costos de manteniment i de logística de la taula ja 
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s’hi han sumat tant la partida de sobre costos per imprevistos com el marge de seguretat 

respectivament. 

Es poden diferenciar tres grups en els quals s’hi situen les sis carreres. Un grup on hi trobem 

les curses de Mugello, Zandvoort, Brno i Barcelona de les quals cada una suposa un 14% 

aproximat de les despeses totals de la competició, fet que s’explica ja que les tres primeres 

són les úniques carreres de 12 hores i Barcelona més propera al taller i que per tant suposa 

un cost menor de logística. El sobre cost que suposa la mobilitat en les altres tres carreres 

es compensa amb el de manteniment que diferència les curses de 24 hores amb les de 12. 

Els dos altres grups seran els compostos per Dubai i Paul-Ricard, les altres dues carreres de 

24 hores de la competició les quals representen un 19,1 i 16,2 per cent del total final. En 

aquest cas, la diferència entre elles és deguda a la localització dels circuits amb la 

corresponent despesa en mobilitat de l’equip i el cotxe.     

Les partides de costos extres i infraestructures no suposen un gran percentatge dins del 

total final, però també s’han de contemplar ja que fan incrementar els costos de manera 

substancial al estar-se parlant de gairebé 35.000€.    

Per acabar cal comentar que l’empresa organitzadora proporciona un 10% de descompte 

als preus d’inscripció en cas de que un equip s’inscrigui a la totalitat de les carreres des d’un 

principi. Aquest fet no es contempla en el cas d’estudi degut a que aquesta diferència 

suposaria tan sols estalviar-se uns 3.000€ dins dels costos totals finals, que són 

d’aproximadament 500.000€. 
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6. Anàlisi de la viabilitat econòmica del projecte 

Aquesta és la ultima parada per completar el projecte sobre l’estudi de la viabilitat perquè 

l’equip pugui competir al campionat mundial de les 24H SERIES. Fins ara, s’ha realitzat una 

recerca i estudi de tots els costos als que qualsevol equip que vulgui competir en aquesta 

competició haurà de fer front i per tant, ja només queda analitzar les diferents opcions que 

existiran per poder finançar el projecte.  

Avui en dia tothom sap que aquests tipus de projectes del món del motor van estretament 

lligats al patrocini esportiu. És molt normal veure els logotips de grans empreses del sector 

del consum acompanyant tota classe d’equips i pilots en els millors circuits del món i, per 

tant, en el cas d’estudi es voldrà seguir el mateix guió. 

Per tal de realitzar una anàlisi més precisa s’ha decidit contemplar el finançament en dos 

escenaris diferents: 

 

 Escenari A: situació en la que els pilots que correran per l’equip pagaran i la resta 

de diners necessaris s’aportaran mitjançant patrocinadors. 

 

 Escenari B: situació en la qual els pilots seran famosos i/o professionals d’alt 

nivell i la totalitat de la despesa l’assumiran aquells patrocinadors interessats en el 

projecte. En alguns casos podrien ser els propis sponsors que patrocinen els 

pilots que acabessin patrocinant l’equip.  

Primerament s’explicaran els conceptes més bàsics del patrocini esportiu per tal de poder 

adquirir els coneixements necessaris per crear un pla de patrocini. Tot seguit es crearà el pla 

de patrocini i és farà un estudi de mercat on es buscarà totes aquelles empreses que a dia 

d’avui participen com a sponsors en projectes del món del motor. Ja per acabar s’analitzarà 

la viabilitat el del projecte en el marc dels dos escenaris comentats.  

 

6.1. El Patrocini Esportiu: Marc Teòric 

No es pot parlar d’esdeveniment esportiu sense fer menció als patrocinadors, empreses i 

organitzacions que fan possible la celebració de l’esdeveniment en qüestió. El patrocini 

esportiu consisteix en el lloguer d’un actiu esportiu durant un temps determinat. El concepte 

“actiu esportiu” pot referir-se tant a una competició, com a un equip, un esportista o inclús un 

estadi. 



Estudi de la viabilitat econòmica d’un equip per competir al campionat mundial de les 24H SERIES Pàg. 61 

 

 

Per a moltes empreses, el patrocini esportiu s’ha convertit amb una eina de màrqueting 

perfecte per crear una unió emocional entre la marca i el seu públic objectiu. A la societat en 

la que vivim, potser no existeix cap manifestació més potent que l’esport, capaç de generar 

tant interès i despertar tantes passions. A més a més, en un panorama on els mitjans de 

comunicació comencen a mostrar senyals d’esgotament, el patrocini esportiu es converteix 

en un aliat perfecte per concretar els interessos de la marca amb els del seu públic.  

Per altra banda, també és important destacar que els valors de tot esdeveniment o 

manifestació esportiva sol encaixar molt be amb aquells atributs que defineixen la 

personalitat d’una marca. L’afany de superació, la competitivitat, l’esforç, la companyonia, el 

treball, la constància, el sacrifici... són elements definitoris del món de l’esport, i que les 

marques poden aprofitar per reforçar la seva personalitat. 

En el panorama de crisis en el que vivim, sembla que el patrocini esportiu està resistint be, i 

fins i tot evidenciant símptomes de creixement. De fet, el 2014 la inversió mundial en 

patrocini va continuar augmentant entorn al 5%. No obstant, s’ha de comentar que la 

tendència ha estat la signatura de contractes de menor duració. 

6.1.1. Tipus de patrocini esportiu 

Lògicament, no es el mateix organitzar unes olimpíades d’abast mundial, que una carrera 

d’àmbit local. Tot i això, el procediment per atraure patrocinadors potencials pot ser més o 

menys similar, podem distingir diferents tipus de patrocini esportiu tenint en compte diferents 

variables: 

 

 El públic objectiu. Cada esdeveniment esportiu es dirigeix a un tipus de públic o 

públics específics. Quan es parla de públics no es refereix estrictament a els 

participants sinó també a aquells agents que hi participen activament. Per això, un 

gran esdeveniment, no només s’ha de tenir en compte els esportistes que 

competeixen sinó també els mitjans de comunicació, voluntaris, espectadors, etc. 

Aquest punt pot ser clau a l’hora de definir la proposta de patrocini.  

 

 Duració. No es el mateix patrocinar un esdeveniment esportiu puntual (per 

exemple, un campionat o una carrera) que convertir-se en el patrocinador oficial 

d’un equip o un esportista. Lògicament, la segona alternativa sol ser més exigent, 

ja que obliga a la marca a agafar un compromís a llarg termini amb l’actiu esportiu 

patrocinat. 

 

 Naturalesa del patrocini. Es pot distingir entre tres tipus de programes de 

patrocini esportiu: 

 

- Patrocini exclusiu: la marca adquireix els drets de representació de 

l’actiu, excloent la participació de qualsevol altra empresa. 
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- Patrocini conjunt: Succeeix quan hi ha un grup de marques que 

adquireixen la representació de l’actiu, normalment cada un agafant 

protagonisme en el seu àmbit d’acció. Aquest tipus de patrocini es veu 

clarament en grans esdeveniments esportius, com Campionats 

Mundials i Olimpiades. 

 

- Patrocini compartit: suposa una associació normalment de dues 

marques que s’uneixen per compartir en exclusiva la presencia en un 

actiu esportiu. 

 

 Abast. Com s’ha dit anteriorment, la cobertura és una cosa a tenir en compte a 

l’hora d’establir un programa de patrocini esportiu. Es distingirà entre aquests 

tipus d’abast: 

 

- Patrocini local: l’impacte de l’esdeveniment es redueix al municipi o 

ciutat. És el cas de les curses populars que estan molt ben 

posicionades dins l’abast de la seva localitat. 

 

- Patrocini autonòmic o regional: tenen un major abast i es solen 

posicionar a nivell autonòmic. Seria el cas de la Carrera Nike-Bombers. 

 

- Patrocini nacional: en aquest cas, l’esdeveniment esportiu es planifica 

perquè hi hagi una repercussió nacional, i sol involucrar a participants i 

aficionats del país en qüestió. La Lliga Espanyola de futbol (ara, Lliga 

BBVA) seria un clar exemple.  

 

- Patrocini internacional: L’abast es mundial i te repercussió per part 

de tots els països. Aquest tipus de patrocini és el més exigent, tant per 

les condicions del patrocinador com també per les garanties que s’han 

de donar per part de l’organització. 

 

 Objecte del patrocini. Es pot parlar de patrocini individual o grupal segons si el 

patrocini correspongui a un esportista en particular o be a un equip. Observem un 

exemple: Puma és la marca patrocinadora de l’equip de velocistes de Jamaica a 

on s’hi troben figures com Bolt i Fraser-Pryce; en canvi, Soul Electronics té un 

acord amb Usain Bolt per desenvolupar la seva pròpia línia d’audiòfons, així com 

també Nissan Motors va tancar un multimilionari contracte l’any passat per 

treballar amb ell en les seves campanyes globals de promoció. 

 

 Objectiu del patrocini. Evidentment una marca te un objectiu molt concret quan 

decideix patrocinar un esdeveniment. Entre ells, es destaquen: 

 

- Notorietat: bàsicament, es tracta de donar a conèixer la marca entre 

els seguidors de l’esdeveniment. 
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- Posicionament: moltes marques patrocinen esdeveniments esportius 

amb l’objectiu d’associar la seva marca amb els valors de l’esport. Es 

pot citar, per exemple, el cas de Red Bull que patrocina a esportistes i 

esdeveniments extrems, molt relacionats amb els seu lema “et dona 

ales”. 

 

- Credibilitat: Segur que si Veri et diu “quan més alt, més pur”, no 

sorgeix el mateix efecte que si t’ho diu en Kilian Jornet, la llegenda de 

la muntanya. Això és perquè precisament la marca utilitza la credibilitat 

intrínseca a un esportista o esdeveniment, per reforçar i potenciar la 

promesa de la marca. 

 

 Tipus de contraprestació. Es diferencien dos tipus de contraprestacions: 

econòmica o en especia. La primera fa referencia al pagament d’una quantitat en 

base al tipus de patrocini que s’hagi establert, mentre que el segon tipus es 

refereix a l’aportació de material o altres bens per fer possible l’objectiu de l’actiu 

esportiu. També es pot arribar a un acord mixta per combinar-les totes dues. 

En definitiva, a l’hora d’establir una proposta de patrocini esportiu s’ha de tenir clara la seva 

tipologia per orientar-la be i aportar un valor clar al patrocinador.  

6.1.2. Com realitzar un Pla de patrocini 

En les activitats de patrocini, tant el patrocinat com el patrocinador, busquen l’establiment 

d’una relació estable. I es que la duració sostinguda de l’acord entre les dues parts al llarg 

del temps és mutualment beneficiosa: per una banda, aporta a l’agent patrocinat una 

estabilitat per poder desenvolupar la seva activitat al llarg del temps; per l’altra, garanteix al 

patrocinador la associació de la seva marca amb aquella activitat esportiva, així com també 

la identificació amb els valors que la caracteritzen.  

Tot i això, no es pot perdre de vista que el patrocini esportiu es una altra activitat més dins 

del màrqueting i, per tant, el patrocinador sempre pot optar per altres formulacions de 

comunicació que també garanteixin la difusió de missatges comercials. Així doncs, per 

garantir un patrocini eficient, la proposta de valor ha de ser clara, rellevant i diferencial. 

6.1.2.1. Continguts del pla de patrocini esportiu 

A l’hora de formular un pla de patrocini, s’han de tenir en compte els següents passos: 

 

1. Descriure detalladament l’objecte de patrocini: l’activitat, esdeveniment o 

subjecte constitueix el nucli bàsic del patrocini. Per tant, una descripció detallada 

es imprescindible per que el patrocinador tingui una idea clara de la magnitud de 

l’activitat i l’impacte que es busca. Aquesta descripció hauria de tenir com a mínim 

els següents aspectes: 
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- Tipus de patrocini: definir la tipologia de patrocini en funció de quin 

sigui l’objecte a patrocinar: esdeveniment, esportista, equip, etc. 

 

- Desenvolupament temporal i geogràfic: inclou dates, duració i el 

marc geogràfic en el qual tindrà lloc l’activitat. 

  

- Finançament: ingressos i despeses previstos. 

 

- Impacte mediàtic: previsió de la cobertura mediàtica, assistència de 

personatges famosos, repercussió prevista, etc. En aquest apartat, 

s’ha d’especificar els medis de comunicació amb els que s’ha establert 

un acord per donar cobertura a l’esdeveniment així com també els 

esforços que realitzarà l’organització per tenir presencia a l’actualitat 

informativa, ja sigui abans, durant o desprès de l’esdeveniment. 

 

- Públic objectiu: per als patrocinadors aquest es un aspecte essencial 

ja que el públic de l’esdeveniment ha d’encaixar amb el seu target 

group per que aquest patrocini sigui eficient i el missatge arribi als 

stakeholders desitjats. Aquí, per tant, s’haurà d’especificar tant les 

variables sociodemogràfiques (edat, gènere, professió, etc.) com les 

psicogràfiques (estil de vida, aficions, interessos, etc.) 

 

- Credencials de la organització: sens dubte, és imprescindible donar 

a conèixer les credencials de l’equip que hi ha darrera de qualsevol 

activitat de patrocini esportiu. En aquest punt, és interessant posar el 

currículum dels responsables, centrant-se especialment en aquells 

coneixements o experiències que acreditin la seva experiència.  

 

- Formular l’objecte de patrocini: l’oferta de patrocini ha de plantejar-

se de manera suficientment clara per que el patrocinador pugui 

identificar clarament el funcionament del mateix. 

 

2. Definir categories de patrocini: es pot optar per un patrocini únic o compartit en 

funció de les necessitats de l’activitat. Normalment, quan es requereix d’un 

pressupost elevat, es sol optar per el patrocini col·lectiu ja que permet ajuntar els 

recursos de diferents empreses, que es complementen entre sí. Tot i això, el 

principal inconvenient d’aquest tipus de patrocini és que sol conduir a la saturació 

de missatges publicitaris i, per tant, el nivell d’impacte de les empreses 

col·laboradores disminueix. 

 

3. Establir el preu del patrocini: representa l’aportació que els patrocinadors fan en 

funció de les necessitats de finançament de l’objecte patrocinat. A l’hora d’establir 

aquest valor, l’organització ha de mirar al seu voltant i veure les ofertes existents 

perquè la seva proposta sigui suficientment competitiva com per ser valorada. A 

més a més, tenint en compte que el patrocini es sol inscriure com a part del 

pressupost de màrqueting de les empreses, la oferta s’haurà de formular en 
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termes de: audiència (tant en el pla quantitatiu com qualitatiu); repercussió 

mediàtica; abast i cobertura geogràfica; i prestacions tangibles. 

Arribats a aquests punt, també s’ha de considerar que el preu pot ser fixe i variable i, en 

aquest segon cas, la variació condicionarà el grau de les prestacions que rebrà el 

patrocinador. Tanmateix, també es pot considerar la aportació “en especies” total o parcial, 

que ajudarà al desenvolupament de l’activitat. 

 

4. Definició de les contraprestacions: en aquest punt, s’han d’incloure totes 

aquelles prestacions que l’objecte patrocinat ofereix al patrocinador com a valor 

del seu patrocini. Es pot diferencial entre les prestacions tangibles (presencia de 

suports publicitaris en l’esdeveniment, entrades gratuïtes; espais gratuïts en els 

medis de comunicació oficials...) i intangibles (dret del ús publicitari de logotips i 

emblemes de l’esdeveniment, condicions preferencials en la compra d’espais 

publicitaris, drets de venda en exclusiva dels seus productes durant 

l’esdeveniment...). 

 

5. Justificació de despeses i valoració conjunta d’oportunitats: s’haurà 

d’incloure un apartat en el que es concretin a on es destinaran els recursos que 

inverteix el patrocinador per justificar els diners invertits. 

 

6. Determinació del marc d’acció i regulador del programa de patrocini: aquesta 

part no te perquè estar implícita en el dossier de patrocini però si que el 

patrocinador ha de tenir una visió molt clara d’ella. Amb això, es vol dir que s’ha 

de contemplar un marc regulador en el que operi el patrocinador i on es puguin 

incloure detalls com: nº de patrocinadors del programa, màxim d’aportació per 

patrocinador, exclusió de sectors, pautes per convertir-se en patrocinador, 

determinació dels pagaments, etc. 

6.1.3. Difusió i venta del patrocini 

Una vegada definit el programa de patrocini, s’ha de començar la fase de venta. I es diu 

venta perquè, realment, no deixa de ser un procés purament comercial en el que s’ha 

d’intentar que els patrocinadors comprin i, per tant, apostin per el patrocini que se’ls hi 

ofereix en comptes d’invertir en altres de la competència o complementaris. En aquest punt, 

s’ha d’entendre que els recursos d’una empresa són limitats i, per això, s’ha de destacar el 

valor inherent de l’actiu esportiu que se’ls hi ofereix permetent així diferenciar-lo i donant-los-

hi una proposta de valor única. 

Perquè aquest procés sigui exitós, s’han de tenir en compte els següents punts: 

 

 Identificar els destinataris del programa: abans de començar a “disparar”, s’ha 

de segmentar i definir quin és el perfil de l’empresa o organització interessada en 

la oferta. Per això, s’han de considerar diferents aspectes: 
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- Cobertura geogràfica: coherència entre l’abast de l’esdeveniment i 

l’interès de cobertura del patrocinador.  

 

- Temàtica: la tipologia d’esdeveniment ha d’encaixar amb la imatge de 

marca del patrocinador i els hi ha de permetre la difusió dels missatges 

estratègics. 

 

- Públic: convergència entre el públic objecte de l’esdeveniment i el de 

la marca. 

 

- Oportunitats de comunicació: el patrocinador ha de veure els 

formats de comunicació i màrqueting de l’esdeveniment com una 

oportunitat per a la seva marca. Això és, valorar el grau d’oportunitat 

que suposa per al patrocinador.  

 

 Configuració del dossier de patrocini: es tracta de la manifestació física de la 

relació comercial entre el patrocinador i el patrocinat. Recull tota aquella 

informació i dades que son fonamentals per definir l’acord entre ambdós agents. 

Per tant, en aquest, no pot faltar informació de l’esdeveniment, descripció del 

programa de patrocini (tipus de patrocini, contraprestacions, etc.), justificació de 

les despeses, característiques i marc de l’acord, així com altres elements que 

serveixin per donar suport a l’esdeveniment i destacar la seva proposta de valor 

respecte a altres opcions (vídeos d’anteriors esdeveniments, resultats d’altres 

edicions, testimonials, etc.). 

 

6.2. Creació del Pla de Patrocini 

En aquest apartat es crearà el que seria el pla de patrocini del projecte utilitzant la majoria 

de conceptes tractats en els apartats anteriors. D’aquesta manera, un cop acabat el pla, 

l’equip podrà buscar totes aquelles empreses que cregui que puguin estar interessades a 

patrocinar el projecte. 

6.2.1. Objecte de patrocini 

En el cas que ens ocupa l’objecte de patrocini és l’equip Beyond Formula Student. L’objectiu 

d’aquest projecte és el de tenir un cotxe de competició que pugui córrer en carreres de 

resistència i estigui dissenyat, modificat i mantingut per joves enginyers que hagin tingut 

experiències anteriors en projectes universitaris com ara la Formula SAE, Formula Student, 

SmartMoto Challenge, i que, un cop dins del mercat laboral, encara tinguin la mateixa passió 

per la competició automobilística. 
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La intenció de l’equip és la de poder competir al campionat del món de les 24H SERIES el 

qual esta compost per sis carreres d’entre dotze i vint-i-quatre hores. Aquesta competició té 

una durada aproximada de deu mesos ja que ha començat al gener amb les 24 hores de 

Dubai i acabarà a l’octubre amb les dotze hores de Brno, aquest 2015. Aquestes són les 

carreres que hi ha programades fins al moment: 

 

 12H Hankook de Zandvoort (29-30 de Maig de 2015) 

 

 24H Hankook del circuit Paul-Ricard (10-11-12 de Juliol de 2015) 

 

 24H Hankook de Barcelona (4-5-6 de Setembre de 2015) 

 

 12H Hankook de Brno (9-10 d’Octubre de 2015) 

 

 24H Hankook de Dubai (14-15-16 de Gener de 2016) 

 

 12H Hankook d’Itàlia-Mugello (18-19 de Març de 2016) 

Les despeses previstes per a córrer tot el campionat són d’aproximadament 490.000€ com 

s’ha calculat en l’apartat d’estudi de costos. De totes maneres, hi haurà la possibilitat de 

patrocinar les carreres per separat tenint aquestes un cost aproximat de 70.000€ pel que fa 

a Montmeló, Mugello, Zandvoort i Brno, de 80.000 per córrer al circuit Paul-Ricard i de 

90.000 per competir a Dubai.  

El ingressos que tindrà l’equip provindran dels patrocinadors i del que pagaran els pilots que 

vinguin a córrer. La tarifa perquè un pilot pugui córrer per l’equip és de 9.000€. Contant cinc 

pilots per carrera, els ingressos serien de 45.000€. 

Pel que fa a l’impacte mediàtic de l’equip i la competició, es poden considerar dues opcions 

les quals es podran complementar per assolir el màxim benefici del patrocini. En primer lloc 

l’equip haurà de buscar certs personatges famosos o pilots professionals de gran impacte 

mediàtic per pilotar el cotxe i/o convidar-los al pàdoc gràcies als contactes del Team 

Manager. Alguns d’aquests personatges podrien ser la Laia Sanz o els germans Espargaró 

entre altres. A més a més, per tal de crear més ressò mediàtic es podrà pensar en dur a 

terme activitats especials amb el públic aprofitant la presència d’icones mediàtiques d’aquest 

calibre. 

En segon lloc, l’equip aconseguirà acords amb els mitjans de comunicació locals i nacionals 

més importants per cobrir els esdeveniments o fer algun reportatge a l’equip, fet que ajudarà 

a crear aquest impacte que els patrocinadors volen com a recompensa al patrocini. Alguns 

d’aquests mitjans seran les televisions com TV3 i Esport3 a Catalunya i els canals de 

Mediaset a nivell estatal. Finalment, les revistes del món del motor i els diaris esportius 

també cobriran els esdeveniments de la competició abans, durant i desprès d’aquests. 
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El públic objectiu que envolta tot aquests tipus de competicions de resistència sol ser d’un alt 

nivell adquisitiu ja que és evident que són esdeveniments que mouen molts diners. De totes 

maneres, els stakeholders poden ser des d’aficionats a l’automobilisme que arriben a cada 

circuit per gaudir d’un cap de setmana de competició fins a tots els enginyers, mecànics i 

pilots que formen part dels diferents equips així com aquelles empreses involucrades en el 

desenvolupament de la competició. Aquest grup de persones pot ser de totes les edats ja 

que no és un estil de vida que vingui marcat per grans diferències en aquest aspecte encara 

que és clar que el nucli fort estarà compost per homes i dones d’entre 22 i 60 anys. L’interès 

comú que unirà al públic objectiu es la passió pel motor i les carreres de resistència.  

Pel que fa a les credencials que presenta l’equip envers els seus patrocinadors, aquest 

estarà compost principalment per un Team Manager de molta experiència i extens 

currículum així com també de mecànics de primera amb un gran recorregut en el sector. Pel 

que fa als enginyers recent llicenciats amb experiència en projectes universitaris dins el mon 

del motor, aquests hauran de passar un seguit de proves per passar a formar part de l’equip 

per tal d’assegurar un gran nivell tan personal com tècnic dins l’equip. Per acabar, els pilots 

es voldrà que siguin professionals i amb experiència per tal de garantir el bon paper de 

l’equip en cara cursa. 

6.2.2. Categories del patrocini  

El patrocini serà compartit ja que es tracta d’un projecte que necessita una quantitat de 

diners molt elevada i seria molt difícil trobar una sola empresa que pugues assumir totes les 

despeses que comporta. 

Les categories s’inclouran en el pla de patrocini seran: Master, Platinum, Gold, Silver, 

Bronze i Friends for ever. Cada una d’elles tindrà un preu establert i unes contraprestacions 

agregades. 

6.2.3. Preu del patrocini 

En aquest apartat es detallen els preus que s’assignaran a cada categoria de patrocini. 

 

Categoria Preu (€) 

Master 30.000 

Platinum 20.000 

Gold  10.000 

Silver 5.000 

Bronze 2.000 
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Friends for ever (2 anys) 1.000 

Taula 6.1. Detall de les categories i els preus de patrocini 

6.2.4. Contraprestacions i taula de paquets promocionals 

A continuació s’expliquen les contraprestacions que l’equip ofereix als possibles 

patrocinadors com a valor del seu patrocini. Finalment es mostra la taula resum amb els 

diferents paquets promocionals que presentarà el pla de patrocini. Dins la taula s’hi detallen 

la categoria, el preu i les contraprestacions.  

Les contraprestacions s’enumeraran de l’1 al 11 per posteriorment situar-les fàcilment dins la 

taula: 

 

1. Carpa promocional a cada circuit. 

 

2. Visita guiada al esdeveniment amb entrada al pit box de l’equip. 

 

3. Sopar d’equip amb el personal de l’organització durant els esdeveniments de 

cada circuit. 

 

4. Logotip visible durant les entrevistes a cada circuit. 

 

5. Fins a dos logotips promocionals al NISSAN JUKE NISMO. 

 

6. Fins a quatre logotips promocionals al NISSAN JUKE NISMO. 

 

7. Logotips situats a l’apartat de patrocinadors de la pàgina web de l’equip 

vinculats a la pàgina oficial del patrocinador. 

 

8. Logotips petits brodats als polos de tots els membres de l’equip. 

 

9. Logotips a l’inici de la pàgina web de l’equip també amb vincle a la pagina oficial 

del patrocinador. 

 

10. Dues voltes com a copilots en cada circuit. 

 

11. Logotip de l’empresa a la zona de Friends for ever del NISSAN JUKE NISMO. 

 

Categoria Preu (€) Contraposicions 

Master 30.000 
Totes les opcions més un logotip gran 
al polo de tots els membres de l’equip 

Platinum 20.000 2,3,4,6,8,9,10 
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Gold  10.000 2,3,4,5,8,9,10 

Silver 5.000 2,4,5,7,8 

Bronze 2.000 4,5,7 

Friends for ever (2 anys) 1.000 11 

Taula 6.2. Detall dels paquets promocionals del pla de patrocini 

6.2.5. Justificació de les despeses 

Tots els diners que inverteixin els patrocinadors en l’equip s’utilitzaran per finançar tots els 

costos estudiat en l’apartat 5 del treball. Aquests estaran dividits en costos de logística, 

manteniment i salaris. 

Els costos de logística engloben tot el que són costos d’inscripció a cada circuit així com 

totes aquelles despeses que s’hauran de fer per traslladar l’equip, el vehicle i material a cada 

circuit de la competició. Els costos de manteniment comprendran des de peces i 

consumibles fins a reparacions i hores de feina dels mecànics encarregats de tenir el cotxe a 

punt per competir abans de cada competició. Per acabar, també s’hauran de pagar els 

salaris de tots els membres de l’equip.  

6.2.6. Càlcul del benefici concebible pels patrocinadors 

Tot seguit es calcula el benefici que les empreses patrocinadores rebrien com a recompensa 

al seu patrocini. Aquest benefici anirà estretament lligat a l’impacte mediàtic que l’equip i la 

competició tinguin als mitjans de comunicació del país i es calcularà en forma d’estalvi.  

Per a calcular-lo es diferenciarà entre el benefici que s’aconseguirà a traves de la televisió i 

el que s’aconseguirà a traves de la premsa escrita. Als annexes I.1. i I.2. es poden consultar 

totes les tarifes que s’han trobat per a l’estudi. 

6.2.6.1. Televisió 

S’ha suposat que abans i desprès de cada carrera l’equip apareixerà als telenotícies 

d’esports de les principals cadenes de televisió del país al matí i al vespre. Això farà que es 

parli de les empreses patrocinadores en horaris de màxima audiència i que, per tant, 

aquestes s’estalviïn el cost d’anunciar-se a les mitges parts dels telenotícies. Cal recordar 

que s’està parlant d’empreses que solen pagar per col·locar espots publicitaris a les 

televisions durant tot el dia. 

A la taula següent s’hi mostren les cadenes més importants del país al telenotícies de les 

quals apareixerà l’equip, la tarifa que aquestes tenen pels anuncis de vint segons a les 

zones horàries de les noticies del mig dia i la nit, i el número d’anuncis als que equivaldria 
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sortir abans i desprès de la carrera a cada telenotícies. Per acabar es mostra el total 

estalviat per cadena i el total final per una carrera. 

 

Cadena 
Tarifa mig 

dia (€) 
Nº 

d’anuncis 
Tarifa nit 

(€) 
Nº 

d’anuncis  

Total 
estalviat 

(€/carrera) 

TV3 5.100 2 10.000 2 30.200 

Telecinco 7.000 2 17.500 2 49.000 

Cuatro 6.500 2 7.000 2 27.000 

Antena 3 7.200 2 14.500 2 43.400 

La Sexta 4.000 2 7.200 2 22.400 

TOTAL 172.000 

   Taula 6.3. Detall de tarifes d’espots de 20 segons de les diferents cadenes de televisió nacionals 

El total estalviat per una empresa que patrocini l’equip en concepte d’anuncis per tota la 

competició serà de: 

 

Total estalviat per carrera 
(€/carrera) 

Nº de 
carreres 

Total estalviat (€) 

172.000 6 1.032.000 

Taula 6.4. Total estalviat en concepte de publicitat televisiva  

6.2.6.2.  Premsa escrita 

Pel que fa a la premsa escrita l’equip aconseguirà que diferents periodistes esportius 

escriguin articles sobre l’equip en els diaris esportius més coneguts del país així com a 

alguns diaris generalistes a nivell nacional. Per a calcular-lo es considerarà que un article 

d’aquests serà equivalent a un anunci de mitja pàgina. En aquest cas s’ha suposat que 

s’apareixerà un article desprès de cada carrera. 

La taula següent mostra els resultats trobats: 

 

Diari 
Tarifa per anunci de 

mitja pàgina (€/carrera) 

Marca 9.750 

As 8.705 
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Sport 2.958 

El Mundo Deportivo 3.800 

El País 26.370 

La Vanguardia 11.500 

TOTAL ESTALVIAT 63.083 

Taula 6.5. Detall de les tarifes d’anuncis de mitja pàgina dels diferents diaris nacionals 

Els costos que s’estalviaran els patrocinadors en concepte de publicitat a la premsa desprès 

de tota la competició seran de: 

 

Total estalviat per carrera 
(€/carrera) 

Nº de 
carreres 

Total estalviat (€) 

63.083 6 378.498 

6.6. Total estalviat en concepte de publicitat en premsa 

6.2.6.3. Conclusions finals sobre el càlcul de beneficis 

Desprès d’analitzar quins serien els beneficis que obtindrien els patrocinadors en concepte 

d’estalvi en publicitat de televisió i premsa escrita, es pot arribar a la conclusió de que per 

una empresa de gran renom acostumada a pagar grans quantitats de diners en publicitat, el 

fet de patrocinar a un equip d’aquestes característiques li seria altament rentable si es 

complissin els pronòstics d’aparèixer en els diferents mitjans anomenats. Si bé, el total de 

diners a invertir en el projecte no arriba als 500.000€, l’estalvi que obtindrien les empreses 

en concepte de publicitat en televisió i premsa escrita seria de 1.032.000 € i 378.498 € 

respectivament al cap de l’any. Com s’observa, l’estalvi gairebé triplica la inversió realitzada, 

fet molt interessant per a les empreses patrocinadores.   

 

6.3. Estudi de mercat de possibles empreses patrocinadores 

En aquest apartat es farà un recull de totes aquelles empreses que podrien estar 

potencialment interessades a patrocinar esdeveniments d’aquests tipus. Per a fer-ho s’han 

buscat empreses nacionals de tot tipus que ja hagin patrocinat a altres equips o pilots del 

món del motor o que ho estiguin fent actualment. També s’inclouran a la llista aquelles 

empreses que acostumin a mostrar-se properes a projectes d’innovació i talent així com 

aquelles que es mostrin molt actives dins del patrocini esportiu en general del país.  
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Aquestes empreses es mostraran en una taula juntament amb l’actiu esportiu que han estat 

o estan patrocinant: 

  

Empresa Actiu promocionat 

 

Escuderia Ferrari de formula 1. 
Patrocinador oficial de varies carreres 
de la Formula 1 i d’alguns altres equips 
i pilots. 

 

Empresa molt activa dins el marc 
nacional del patrocini esportiu. Ha 
patrocinat i patrocina esdeveniments i 
equips del món del futbol i el pàdel. 

 

Empresa catalana que cada cop esta 
més interessada en el món del 
patrocini esportiu. 

 

Escuderia Honda de motociclisme així 
com als pilots Marc Márquez i Dani 
Pedrosa 

  

Laia Sanz 

 

Patrocinador Oficial de la Copa del 
Món de Bàsquet el 2014. 
Empresa que recolza i dona suport a 
iniciatives en el camp de la innovació i 
el talent. 

 

Ha patrocinat a Lewis Hamilton i a 
l’equip Maclaren de la Formula 1. 
També patrocina varis esdeveniments, 
equips i pilots del WRC. 

 

Ha patrocinat la selecció espanyola de 
futbol i té un equip propi de ciclisme. 
Patrocina l’equip Yamaha de MotoGP i 
l’equip Movistar Estudiantes de 
bàsquet. 

 

Equip propi a la Barcelona World Race 

Taula 6.7. Possibles empreses patrocinadores del projecte 
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Totes les empreses esmentades anteriorment són empreses amb una gran repercussió 

mediàtica a l’estat Espanyol i sobretot molt actives dins l’àmbit de la publicitat en els 

diferents medis de comunicació del país. Aquesta situació, s’utilitzarà per atraure-les gràcies 

a l’estratègia explicada en el pla de patrocini d’aconseguir reportatges i ressò mediàtic dins 

dels medis, abans i desprès de les carreres. A l’annex J s’hi ha adjuntat la carta que es vol 

enviar als patrocinadors creada amb anglès per part de l’equip Beyond Formula Student. 

 

6.4. Escenaris de finançament del projecte 

A continuació s’explicarà quins són els possibles escenaris als que l’equip s’haurà d’ajustar 

per tal de poder finançar el projecte. 

6.4.1. Escenari A: Els pilots pagaran 

Aquest escenari seria el més lògic i fàcil d’aplicar, i és el que contemplen la majoria d’equips 

de la competició. Es tracta d’una situació en la que l’equip busca cinc pilots que vulguin 

córrer amb el seu cotxe i els hi cobra una tarifa igual per cada carrera.  

En el cas que ens ocupa, la tarifa serà de 9.000€ per carrera amb la qual cosa es recaptaran 

45.000€ nets per carrera que ajudaran ja des d’un principi a finançar una part del projecte.  

Així doncs, el finançament del projecte quedaria desglossat d’aquesta manera: 

 

Escenari A 

Concepte Cost % 

Cost total de la competició: 483.183,18 € 100 

Aportació Pilots: 270.000 € 55,88 

Aportació Patrocinadors: 213.183,18 € 44,12 

Taula 6.8. Detall del finançament del projecte segons l’escenari A 

6.4.2. Escenari B: Els pilots no pagaran 

Aquest escenari només seria possible si l’equip aconseguís la col·laboració de pilots d’alt 

nivell i ressò mediàtic que portessin darrera seu patrocinadors disposats a pagar la totalitat 

de la competició. 

Com a exemple podem anomenar el cas de l’equip Monlau Competició 2, que en l’ultima 

edició de les 24 hores de Barcelona es va proclamar guanyador amb només dos pilots entre 
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els quals hi havia la Laia Sanz, que té com a patrocinador l’empresa KH7 i aquesta va 

patrocinar el cotxe assumint-ne totes les despeses. A l’annex K s’hi pot trobar l’entrevista 

que se li va fer a la Laia Sanz explicant una mica les seves experiències a les 24 hores de 

Barcelona. 

En aquest cas, el desglossament del finançament seria el següent: 

 

Escenari B 

Concepte Cost % 

Cost total de la competició: 483.183,18 € 100 

Aportació Pilots: 0 € 0 

Aportació Patrocinadors: 483.183,18 € 100 

 Taula 6.9. Detall del finançament del projecte segons l’escenari B 

6.4.3. Altres escenaris possibles 

En aquest apartat s’explicarà quins podrien ser altres escenaris a contemplar per aconseguir 

el finançament del projecte. Aquests són molt senzills d’entendre ja que es tracta únicament 

de compaginar els dos casos explicats anteriorment. Així doncs, es pot donar el cas que 

dels cinc pilots, alguns paguin i alguns altres no, essent aquests últims els suposats 

personatges mediàtics que donarien el ressò mediàtic necessari per atraure empreses 

patrocinadores al projecte. 

També s’hauria de tenir en compte la possibilitat de trobar patrocinadors individuals per cada 

carrera. Aquesta opció representa una despesa més petita per a ells i possiblement més 

interessant.    
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7. Impacte Mediambiental 

En aquest apartat s’analitzarà l’impacte que generarà l’activitat de l’equip Beyond Formula 

Student sobre el medi ambient. L’estudi consisteix en l’anàlisi dels efectes i resultats 

mediambientals de l’activitat suposant que l’equip participarà a tots els esdeveniments de la 

competició i acabarà totes les carreres. 

 

 Contaminació del cotxe durant les 24H SERIES. 

Segons l’experiència de l’equip al circuit a Montmeló, s’ha previst que l’equip realitzi les 

mateixes voltes que els equips de mitja taula avall de la classe A2 en cada circuit. Així 

doncs, podem calcular el total aproximat de quilometres que l’equip farà observant les voltes 

realitzades per altres equips en edicions passades de cada circuit i multiplicant pel numero 

de quilometres que té el circuit: 

 

Circuit 
Nº de 
Km 

Voltes 
en 

carrera 

Voltes 
abans 
carrera 

Voltes 
totals 

Km 
totals 

24H Hankook de Dubai 5,390 400 50 450 2.425,5 

12H Hankook d’Itàlia-Mugello 5,245 270 50 320 1.678,4 

12H Hankook de Zandvoort 4,307 260 50 310 1.335,2 

24H Hankook del circuit Paul-Ricard 5,861 450 50 500 2.930,5 

24H Hankook de Barcelona 4,655 500 50 550 2.560,3 

12H Hankook de Brno 5,403 250 50 300 1.620,9 

TOTAL 12.550,7 

Taula 7.1. Detall dels quilometres totals que realitzarà el cotxe durant la competició 

Un cop calculats els quilometres totals que farà el Nissan Juke Nismo durant les 24H 

SERIES és podrà dir quines seran les seves emissions i el consum. El cotxe està equipat 

amb un motor de gasolina, tracció davantera i 218cv de potència. Es preveu un consum de 

combustible de 15 litres als 100km, generant unes emissions de CO2 de 165 g/km. 

Per tant, el cotxe consumirà durant tota la competició aproximadament 1.890 litres de 

gasolina i emetrà 2,07 tones de CO2 a l’atmosfera.  

També s’ha de mencionar com es tractaran els residus com ara els pneumàtics que 

s’utilitzaran en cada circuit. Això no suposarà una emissió de residus gran al medi ambient ja 

que la pròpia empresa que proporciona dels pneumàtics els recull un cop acabada la carrera 
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per tal d’aprofitar-los per estudis propis i reciclar-los. La resta de residus que es generaran 

en carrera o al taller també es poden considerar reciclables.  

 

 Contaminació de les furgonetes de transport de l’equip. 

Per facilitar el càlcul de la contaminació de les furgonetes que es llogaran per facilitar la 

mobilitat de l’equip en els diferents circuits es suposarà que en tots els casos s’utilitzarà el 

mateix model de furgoneta. El model de furgoneta escollit és una Ford Transit amb un motor 

dièsel de 2,2 litres, tracció davantera i 100cv de potència. Disposa de nombrosos avanços 

tecnològics per a reduir el consum, com per exemple el sistema Auto-Start-Stop que 

s’encarregarà d’apagar i encendre el motor quan es realitzi una parada. Es preveu un 

consum de combustible de 7 litres als 100km, generant unes emissions de CO2 de 169 

g/km. 

Segons els càlculs realitzats durant el projecte, es necessitaran tres furgonetes per tots els 

circuits menys el de Barcelona. S’ha previst que recorreran uns 4.000 quilometres cada una 

per un total de 12.000 quilometres finals. Així doncs, entre les tres furgonetes consumiran 

840 litres de combustible dièsel i emetran 2,028 tones de CO2 a l’atmosfera.  

 

 Contaminació del camió que transportarà el vehicle i el material a cada circuit. 

Com s’ha explicat durant el treball, el camió es llogarà a l’empresa Black Motorsport durant 

tot l’any. S’han contat els quilometres aproximats que haurà de fer i seran uns 14.000. El 

model de camió es un DAF 480 que consumeix 35 litres als 100km.  

Segons les dades anteriors s’ha previst que consumirà 4.900 litres de combustible dièsel i 

emetrà aproximadament 5 tones de CO2 a l’atmosfera.  
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8. Pressupost i Diagrama de Gantt del projecte 

En aquest apartat s’analitzarà el cost que ha suposat la realització del projecte i com s’ha 

organitzat pel que fa al conjunt d’activitats per dur-lo a terme. Pel que fa al pressupost, s’ha 

tingut en consideració el cost de recursos humans, el de material i les despeses 

ocasionades per les diferents visites realitzades al llarg del projecte. 

 

Concepte Preu unitari Unitats 
Total 

(IVA inclòs) 

Hores d’enginyer 25 €/h 420 h 10.500 € 

Desplaçaments amb cotxe 0,35 €/km 400 km 140 € 

Desplaçaments amb moto 0,15 €/km 500 km 75 € 

Desplaçaments amb tren 13 €/setmana 16 setmanes 208 € 

Sopar amb Laia Sanz - - 20 € 

Connexió a internet i telèfon 50 €/mes 4 mesos 200 € 

Amortització de l’ordinador 250 €/any 0,33 anys 82,5 € 

Despeses d’impressió 0,35 €/pàgina 380 pàgines 133 € 

Despeses de material - - 25 € 

TOTAL 11.383,5 € 

Taula 8.1. Pressupost del projecte 

Els preus unitaris de les hores d’enginyer han estat considerats com els preus de mercat 

d’un enginyer junior recent titulat. 

Els desplaçaments en cotxe i moto inclouen les despeses en combustible, peatges, 

amortització del vehicle, assegurances, pneumàtics i revisions periòdiques. El cotxe ha estat 

utilitzat per anar a Barcelona des de Ripoll alguns dies com els del sopar amb la Laia Sanz i 

la moto s’ha utilitzat per circular per la ciutat i anar a la universitat o al taller de l’empresa 

Black Motorsport a parlar amb alguns dels seus integrants.  

Pel que fa al tren, és el mitja de transport que s’ha utilitzat durant els quatre mesos per anar 

de Ripoll a Barcelona i viceversa. Ripoll es el poble d’on soc originari.  

S’ha cregut necessari comptabilitzar el cost d’internet i telèfon ja que han estat 

imprescindibles per a la realització del projecte, tant pel que fa a la recerca d’informació com 

a l’hora de contactar amb les diferents persones amb qui s’ha col·laborat durant el projecte. 
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L’amortització de l’ordinador s’ha considerat un cost inicial de 1.250€ i un període 

d’amortització de 5 anys. amb un ús dedicat al projecte de quatre mesos. 

Finalment també s’ha tingut en compte el cost d’impressió a color de dos volums del projecte 

i un dels annexes, més el cost de materials tals com la carpeta i els CD amb els que s’ha de 

presentar el projecte. 

Un cop analitzat el pressupost del projecte es procedirà a realitzar el diagrama de Gantt del 

propi projecte en el qual es detallarà la planificació temporal de totes les activitats que s’han 

dut a terme per fer el projecte.  

 

Figura 8.1. Diagrama de Gantt del projecte 

 

 

 

Primera reunió amb el tutor 

Definició i iniciació del projecte

Recerca d'informació

Primera reunió amb el director del BMS 

Estudi de costos de logística

Segona reunió amb el director del BMS 

Estudi de costos de manteniment i salaris

Segona reunió amb el tutor 

Estudi de viabilitat del projecte

Entrevista amb la Laia Sanz 

Tancament del projecte

Contactes esporadics amb el tutor

Contactes esporadics amb el director del BMS

Contactes esporadics amb el Francesc Gutièrrez

S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9 S-10 S-11 S-12 S-13 S-14 S-15 S-16

Abril

                                                               Llegenda:    Fases de realització del projecte   Activitats de suport al projecte

MarçFebrerGenerDesembre

Fites del projecte
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Conclusions 

La realització d’aquest estudi de viabilitat tenia la intenció de definir tots aquells costos que 

l’equip Beyond Formula Student hauria d’assumir quan es decidís a competir al campionat 

mundial de les 24H SERIES per desprès establir quines serien les millors maneres de 

finançar-los.  

Es va decidir seguir amb el guió inicial establert per l’equip d’utilitzar la majoria de recursos 

que li havia ofert fins al moment l’empresa Black Motorsport i, gràcies a la bona relació amb 

el seu director es va poder accedir fàcilment a tota la informació necessària.  

Un cop acotats els aspectes més importants de la competició com ara la localització de les 

carreres i l’estudi de la normativa, i conegut l’equip i el cotxe per al qual es realitzaria l’estudi, 

s’ha procedit a realitzar l’anàlisi de costos.  

Per a realitzar l’estudi de costos s’ha seguit el mateix procediment per totes les carreres que 

formen les 24H SERIES. Des d’un principi s’ha intentat mantenir contacte amb l’empresa 

organitzadora, cosa que ha estat complicat al trobar-nos en mig del campionat del 2015, 

exactament entre les carreres de Dubai i Mugello. S’ha de dir que tota la informació no 

rebuda pel que fa a formularis d’inscripció per part de l’organització s’ha complimentat amb 

l’existent d’altres carreres. Aquest fet podria causar petits errors en forma de variacions en 

els preus de logística reals.  

El finançament del projecte s’ha separat en dos escenaris depenent de l’aportació dels pilots 

a l’equip. Aquest fet permetrà a l’equip jugar amb els costos i barrejar les dues opcions per 

tal d’escollir la més viable. Una debilitat del projecte ha estat la no possibilitat ni temps per 

intentar vendre i difondre la idea a possibles patrocinadors potencials. Per tant, tot i haver 

creat el pla de patrocini, no s’ha pogut observar si aquest hauria reportat bons resultats a 

l’equip. Caldria veure també si oferta que s’ha fet i es presentaria als patrocinadors com a 

recompensa pel seu patrocini realment aportaria l’estalvi en publicitat que s’ha definit al 

treball.  

En el millor dels casos, estaríem parlant d’un projecte altament viable tot i que requereixi una 

gran inversió. Tot i això, no sempre es clar si el retorn d’aquesta serà l’esperat ja que aquest 

dependrà molt del tracte que tinguin els mitjans de comunicació cap a l’equip i la competició.  

Per acabar dir que sempre és complicat començar un equip des de zero i que depèn de les 

actuacions dels primers anys el fet de crear-se un nom dins la competició que permeti 

atraure patrocinadors cada cop més importants que confiïn en el projecte. 
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Agraïments 

M’agradaria acabar el projecte agraint a totes i cadascuna de les persones que d’una 

manera o altre m’han ajudat en l’elaboració d’aquest estudi de viabilitat. 

En primer lloc al director del projecte, el Sr Emili Hernández, per oferir-me la oportunitat de 

realitzar aquest, així com per la seva implicació, orientació i aportació de coneixement durant 

el transcurs del mateix. 

Agrair especialment al Sr. Joaquim Domènech la seva implicació i dedicació al llarg del 

projecte com a director de l’equip Black Motorsport, sempre disposat a compartir el seu 

coneixement del sector, fins al punt d’oferir-me acompanyar-lo en algunes de les 

competicions a les que participa el seu equip enguany per poder veure des de més a prop el 

funcionament d’esdeveniments del món del motor. 

A l’empresa CREVENTIC i els seus treballadors per facilitar-me tota la informació al seu 

abast sobre les 24H SERIES i ajudar-me amb petits dubtes que m’han anat sorgint durant el 

projecte.   

A la Sra. Laia Sanz per permetrem acompanyar-la durant un sopar a un restaurant i per 

contestar a totes les preguntes que vaig fer-li sobre la seva experiència en les curses de 

resistència de Montmeló, així com per donar-me el contacte del Sr. Francesc Gutiérrez.  

Al Sr. Francesc Gutiérrez per els seus inestimables consells relacionats amb el manteniment 

del vehicle i els seus costos per carrera. 

Al meu amic Sergi Farres, per presentar-me a la Laia Sanz i ajudar-me a aconseguir una 

entrevista amb ella. 

Ja per acabar m’agradaria agrair a la meva família, amics i sobretot a la meva parella la 

comprensió i el suport rebut durant aquests quatre mesos, sense ells aquest projecte no 

seria una realitat. 
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