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Resum 

Aquest Treball de Fi de Grau consisteix en l’anàlisi i disseny d’una empresa de lloguer de 

pistes de pàdel a la població de Begur: BePadel. 

La idea s’enfoca des del reaprofitament d’un espai públic en el qual actualment hi ha dues 

pistes de pàdel abandonades.  

En una primera part del treball, es fa una definició del negoci proposat, en la que s’explica 

l’empresa i el seu core business, els seus valors, missió, visió i la imatge proposada.  

Seguidament, es du a terme un anàlisi estratègic de la seva activitat, tenint en compte 

l’organització i l’entorn en el qual opera l’empresa per poder definir a continuació les bases 

d’actuació del negoci. 

A continuació es realitzen els plans de màrqueting, d’operacions, d’organització i RRHH, 

mitjançant els quals es defineixen aspectes com l’estratègia de RRHH o la promoció de les 

instal·lacions a nivell de màrqueting. 

Finalment, s’exposen les projeccions financeres de l’empresa mitjançant el pla financer i es 

presenten les conclusions del treball, així com la planificació temporal que s’ha dut a terme, 

els costos associats a aquest mateix i el seu impacte socioambiental. 
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1. Glossari 

GETI Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 

TFG Treball de Fi de Grau 

TIC Tecnologies de la Informació i Comunicació 

IVA Impost Valor Afegit 

km Quilòmetre 
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2. Prefaci 

2.1. Motivació 

Al llarg dels estudis del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials (GETI) he despertat un 

interès en diversos àmbits enumerats a continuació:  

- Administració d’empreses 

- Organització industrial 

- Emprenedoria 

D’aquesta manera, aquest projecte engloba diferents competències i temàtiques, de manera 

multidisciplinària. Totes elles atractives a nivell personal. 

D’altra banda, amb aquest model de negoci tinc una relació personal. Les pistes de pàdel 

sobre les que es basa el projecte han format part de la meva infància i de la meva vida en 

general. Sent jo mateixa estiuejant de la cala d’Aiguafreda, he fet ús d’aquestes pistes tot i 

estar abandonades; fins fa uns anys que es va fer massa complicat la pràctica de l’esport per 

tota la vegetació que ha envaït els voltants de la pista i l’estat d’aquesta mateixa. Des de fa 2 

anys, em plantejo de tant en tant si valdria la pena reflotar-les i muntar el negoci restaurant les 

pistes; i amb aquest TFG he trobat la manera perfecta per poder-ho plantejar seriosament. 

2.2. Requeriments previs 

El requeriments previs per al desenvolupament d’aquest projecte són els obtinguts a diferents 

matèries cursades al llarg del GETI, sobre tot les que tenen un vessant més empresarial, com: 

- Economia 

- Gestió de Projectes 

- Organització i Gestió 

A més a més, ha sigut necessària una amplia recerca per aprendre quin es el 

desenvolupament normal i els passos a seguir com a guia per al disseny d’una empresa i el 

seu anàlisi. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del present projecte és el disseny d’una empresa de lloguer de pistes de 

pàdel per hores a la localitat de Begur. El govern municipal disposa d’una concessió en estat 

d’abandonament, la qual en cas de voler reflotar es concediria de forma gratuïta els primers 

20 anys. Els principals trets diferencials de l’empresa son la restauració de les pistes i 

implementació d’un negoci, alhora que es reaprofita un espai existent. 

Els objectius que deriven del principal son: 

- Definició del projecte i resum executiu. 

- Estudi estratègic i de mercat. 

- Estudi i definició dels diferents plans per definir el funcionament de l’empresa a nivell 

general. 

- L’impacte social i ambiental. 

3.2. Abast del projecte 

Aquest projecte pretén concretar el negoci en aquells aspectes que no impliquin consens amb 

terceres persones ni requereixin coneixements avançats de dret tributari (com pot ser l’estudi 

de la fiscalitat i tributació), així com la recerca de finançament, al ser un projecte que es 

planteja de dur a terme i no es vol demanar finançament a cap institució ni persona.  

Tampoc s’entrarà en el tema del tipus de pistes de pàdel i els beneficis dels diferents models, 

es demanarà pressupost per una restauració normal per una pista de característiques 

estàndards. 
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4. Definició del negoci 

4.1. Missió, visió, valor i cultura d’empresa 

Missió: Facilitar la pràctica del pàdel oferint serveis als clients, fent-ho possible per tots els 

segments de la població. 

Visió: Fer de la reserva de les pistes i la seva utilització una experiència senzilla i relaxada 

alhora que BePadel es posiciona com a un referent en instal·lacions esportives per la pràctica 

del pàdel a la Costa Brava. 

Valors: 

- Excel·lència: BePadel persegueix la qualitat portada al seu màxim nivell. L’exigència, 

l’autocrítica i la constant recerca de la millora són les principals característiques de 

l’empresa. 

- Passió: es busca compartir emocions entre BePadel i els seus clients. La passió per 

l’esport i el treball són la font d’energia i la motivació per al constant creixement del 

negoci. 

- Responsabilitat: tant en el sentit ecològic com social. L’empresa persegueix la millora 

progressiva de la vida al municipi i de l’aprofitament d’espais públics.  

4.2. Imatge 

Respecte a la imatge de l’empresa, es vol que estigui relacionat amb el poble de Begur, al 

igual que el nom. Per aquesta raó s’han escollit els mateixos colors que es fan servir en el 

logotip del poble de Begur, com es pot veure a continuació. 

 

 

 

 

 
Il·lustració 1. Imatge de l'empresa 
BePadel. (Font: elaboració pròpia) 

Il·lustració 2. Imatge de 
l'oficina de turisme de 
Begur [1]. 



Aquí pot anar el títol del vostre PFC  Pág. 17 

 

5. Anàlisi estratègic 

Es realitza un anàlisi estratègic de l’empresa, avaluant l’organització i entorn en el que opera, 

amb la finalitat de definir les bases d’actuació de l’empresa. D’aquesta manera, es du a terme 

un anàlisi extern i un anàlisi intern del negoci, així com un anàlisi dels stakeholders (o grups 

d’interès). Seguidament, amb la informació anterior ja processada, es procedeix a realitzar un 

anàlisi de diagnòstic amb la matriu DAFO. A continuació es formula l’estratègia de l’empresa 

amb l’elaboració de la matriu CAME. Finalment, s’exposa de forma resumida i compacte el 

model de negoci resultant mitjançant l’eina del Business Model Canvas.  

5.1. Anàlisi extern 

L’anàlisi extern, també anomenat anàlisi de l’entorn, consisteix en avaluar i identificar l’entorn 

del negoci i les seves tendències, els canvis i els esdeveniments que tenen lloc i estan fora 

del control de l’organització. Així, es poden preveure i preparar les amenaces i les oportunitats 

que puguin aparèixer al llarg del temps.  

5.1.1. Anàlisi de l’entorn general (macro-entorn) 

Hi ha nombrosos factors externs que poden condicionar el funcionament i l’empresa com a 

tal. És per això que aquest anàlisi del macro-entorn és fonamental per conèixer les futures 

tendències i definir prèviament l’estratègia a seguir. L’instrument que ens permet aconseguir 

aquest objectiu és un anàlisi anomenat PESTEL, emprat en essència per primer cop pel 

consultor nord-americà Francis Aguilar a l’any 1967 [2]. L’anàlisi es caracteritza per definir el 

macro-entorn del negoci mitjançant diversos factors que defineixen les sigles PESTEL: entorn 

polític, econòmic, social, tecnològic, mediambiental i legal. 

5.1.1.1. Entorn Polític 

Espanya és un estat pertanyent a la Unió Europea que està organitzat en forma de monarquia 

parlamentària. El panorama polític és dispers i variant, amb clares herències del bipartidisme 

que hi ha hagut durant molts anys. Actualment hi ha un govern socialista format amb una 

escassa majoria inestable.  

Catalunya és una de les comunitats autònomes més pròsperes d’Espanya. És governada per 

dos partits, un de centre i l’altre d’esquerra; i la situació política territorial és convulsa i afectada 

pel moviment independentista. Destaca que des de la segona meitat de l’any 2017, algunes 

empreses han traslladat la seu social fora de Catalunya.  
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El panorama polític del municipi de Begur és de gran interès donat que les instal·lacions de 

BePadel formaran part d’una concessió pública depenent d’aquet mateix ajuntament. Tot i la 

inestabilitat política general al país, la política municipal s’ha mantingut molt constant els últims 

anys.  

5.1.1.2. Entorn Econòmic 

El país es troba en una etapa de recuperació després de la forta crisi econòmica que es va 

iniciar durant l’any 2007. El salari mitjà anual és de 26.923€ anuals, corresponents a 2.244€ 

mensuals i el PIB el 2018 va arribar a la xifra de 1.208.248M€, el que es tradueix en un PIB 

per Càpita de 25.900€. De la mateixa manera, destaca una elevada taxa d’atur del 14,5%, 

que augmenta fins al 32,6% en menors de 25 anys [3]. 

Catalunya mostra els seus macro-indicadors lleugerament millors que el conjunt d’Espanya. 

L’economia catalana és una de les més dinàmiques del país, amb un fort teixit empresarial. 

5.1.1.3. Entorn Social / Cultural 

Espanya és un país del sud d’Europa, plurinacional, aconfessional i de parla hispana. Algunes 

regions parlen a més la seva pròpia llengua. En el cas de Catalunya, les llengües oficials són 

el català, l’aranès i el castellà. La societat en general mostra una tendència a augmentar la 

conscienciació contra el sedentarisme i la falta d’activitat física.  

5.1.1.4. Entorn Tecnològic 

Espanya és una potència científica mundial pel que fa a l’ús de les tecnologies. En l’àmbit de 

les tecnologies TIC i de telecomunicació, Espanya és el 5é país d’Europa en volum de 

facturació. També és el 1r país d’Europa en l’ús d’smartphones. En el camp de les tecnologies 

de les infraestructures, Espanya es troba en un absolut lideratge del sector. Així mateix, és un 

país pioner en tecnologies de les energies. Finalment, Espanya mostra també excel·lents 

competències en els àmbits de la sostenibilitat i el medi ambient, sent pionera en les 

tecnologies referents a la gestió de l’aigua, del reciclatge i de l’aprofitament de residus.  

5.1.1.5. Entorn Mediambiental 

El clima d’Espanya està fortament marcat per la seva situació geogràfica, a latituds mitjanes 

a la zona temperada del hemisferi Nord. Tot el país i en especial la Costa Brava rep una forta 

influència del mar Mediterrani. Begur mostra un clima relativament suau durant tot l’any, tot i 

que fora de la temporada d’estiu hi ha alguns temporals forts.  
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5.1.1.6. Entorn Legal 

En l’àmbit legal, es sobreposen la legislació local, la regional, la nacional i la internacional, 

corresponent a la pertinença a la Unió Europea i a la zona Euro, entre altres. De entre els 

impostos destaca l’IVA (21%) i l’impost de societats [4]. D’aquest última cal remarcar que tot i 

que el tipus general es un 25%, hi ha bonificacions per empreses emprenedores, destacant 

una rebaixa fins al 15% durant els dos primers exercicis.  

5.1.2. Anàlisi de l’entorn específic (micro-entorn) 

Conèixer i definir l’entorn específic del negoci permet reaccionar a temps en els canvis que es 

produeixen en aquest. Així, s’aconsegueix crear i mantenir avantatges competitives. Es 

procedeix llavors, a definir i posicionar els següents elements i actors: els clients, la 

competència directa i els serveis substitutius. 

5.1.2.1. Les cinc forces de Porter 

Es realitza l’anàlisi de les cinc forces de Porter. Aquest fou desenvolupat per Michael Porter, 

professor de la Universitat de Harvard, l’any 1979 [5]. L’anàlisi permet determinar la 

competitivitat del negoci estudiant les cinc forces que operen en l’entorn immediat de 

l’organització. 

Clients i el seu poder de negociació 

El primer pas per dur a terme un estudi del mercat, és entendre el client potencial de l’empresa. 

Aquest punt és essencial, ja que permet fixar la direcció i els esforços de l’empresa, així com 

marcar uns objectius i unes metes realistes.  

Durant els últims anys s’han realitzat estudis per determinar el perfil de jugadors de pàdel a 

Espanya.  

Un primer factor a tenir en compte és l’edat dels possibles clients. A la taula presentada a 

continuació es pot observar els rangs d’edat des dels 15 anys fins als 75. Primerament es pot 

veure en la part esquerra de la taula el percentatge de la població (i la estimació respecte a la 

població total de la franja) que practica algun tipus d’activitat física. A la part dreta, es troben 

les dades de quina quantitat de la població pràctica aquest esport en concret, el pàdel. Tot i 

que la franja d’edats de la taula va dels 15 als 75 anys, considerarem que el gruix de clients 

potencials es troba entre els 15 i els 65 anys. 
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Taula 1. Distribució i estimació del nombre de persones que practiquen esport o pàdel per rangs d’edat [6]. 

Per altra banda, s’ha trobat que un 81% dels aficionats a jugar a pàdel pertanyen a una classe 

social mitja-alta o alta [7]. Donada la localització de les instal·lacions (una zona residencial 

d’estiueig exclusiva), aquest valor es pot considerar inclús més elevat. 

Així doncs, queda definida una veta de mercat (o com es diu en anglès niche market) que 

engloba un percentatge important estiuejants de la zona, tot i que no dels residents del 

municipi. 

En una segona part d’aquest punt s’estudiarà el poder de negociació que poden tenir els 

clients i per quins factors es pot veure afectat. 

Factors que augmenten el poder de negociació dels clients: 

- El consumidor es sensible al preu. 

- Serveis substitutius i competència al mercat. 

Factors que disminueixen el poder de negociació dels clients: 

- La alta relació habitatges/instal·lacions de pàdel que hi ha a la zona més propera a les 

instal·lacions de BePadel. 

Així doncs, es pot concloure que el poder de negociació dels clients és considerable i 

d’important consideració.  

 

Poder de negociació dels proveïdors 

L’empresa BePadel gairebé no necessitarà proveïdors per el desenvolupament de la seva 

activitat. Donat que només s’ofereix el servei de lloguer de pistes de pàdel, els únics 

Edat 
(anys) 

Practica activitat física Practica pàdel 
% Estimació % Estimació 

15 a 19 87,00 1.873.367 15,90 342.273 

20 a 24 78,20 1.813.693 20,00 463.860 

25 a 34 72,60 4.290.808 16,00 945.633 

35 a 44 64,60 5.112.895 12,80 1.013.081 

45 a 54 53,20 3.777.203 7,50 532.500 

55 a 64 44,50 2.441.364 3,90 213.962 

65 a 74 30,00 1.291.962 0,60 25.839 

75 o més 10,90 467.116 0,30 12.856 
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proveïdors seran l’empresa subministradora d’energia elèctrica, l’empresa de manteniment de 

les pistes i l’empresa proveïdora del servei web i l’aplicació per la gestió de reserves. 

Els proveïdors disposaran d’un baix poder de negociació ja que:  

- Les empreses subministradores d’energia elèctriques tenen unes tarifes molt 

marcades i amb poca flexibilitat a l’hora de negociar amb un client concret.  

- Hi ha múltiples empreses de manteniment de pistes que es poden traslladar a les 

nostres instal·lacions. 

- El manteniment de les pistes s’ha de fer entre dues i quatres vegades a l’any. 

 

Amenaça de nous entrants 

És important consolidar l’empresa en el mercat per crear barreres d’entrada a noves possibles 

empreses. L’amenaça de la creació de nova competència quedaria diluïda per: 

- Menor flexibilitat de preus i marge de benefici, ja que haurien de construir des de l’inici 

les instal·lacions i BePadel ja compta amb les dues pistes i només les ha de restaurar. 

- Fidelització dels clients a BePadel. 

 

Amenaça de serveis substitutius 

La principal amenaça de producte substitutiu es troba en la pràctica del tennis i del frontó, per 

la seva similitud de metodologia i el fet de que tots tres siguin esports de raqueta. Només 

analitzarem el cas del tennis, ja que el frontó no és tant popular i no es considera una amenaça 

real o considerable.  

Per tal d’estudiar la força d’amenaça que podria tenir el tennis, s’han realitzat uns petits 

sondejos tant a instal·lacions de pàdel com de tennis1. S’ha pogut observar que la majoria de 

jugadors de pàdel enquestats o provenien del tenis (una àmplia majoria) o s’han iniciat 

directament en el pàdel com a primer esport de raqueta. Per contra, els jugadors de tennis 

enquestats en una gran i important majoria havien començat directament pel tennis.  

 

                                                

1 Els sondejos s’han realitzat als següents clubs o instal·lacions: Artós Sports Club, Highlands School, 

Real Club de Tennis Barcelona i Club Tennis Barcino. 
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El resultat reflecteix que és segur considerar que els esports substitutius tenen poca força en 

la industria del pàdel. Tot i haver arribat a aquesta conclusió, sempre s’haurà d’estar alerta 

davant de possibles canvis en les tendències actuals. 

 

Rivalitat entre competidors 

Als voltants de la ubicació hi ha diverses instal·lacions que es podrien considerar competència 

directa. A continuació les analitzem una per una, avaluant la distància a la que estan del nucli 

de població d’Aiguafreda.  

Centre Localitat Distància Pistes Lloguer Abonat 
C. Tennis Costa Brava Mont-ras 15,8 km 7 

  

Pàdel Indoor Dluxe Begur 10,7 km 5 
  

C. Tennis Llafranc Llafranc 13,7 km 6 
  

La Nau Gym Palafrugell 11,9 km 1 
  

C. Esportiu Ses Falugues Begur 10,3 km 3 
  

Club Pàdel Begur Begur 10,7 km 5 
  

Pavelló Municipal Palafrugell Palafrugell 12,7 km 2 
  

Taula 2. Comparativa competència dels voltants de Begur. (Font: elaboració pròpia) 

Com es pot observar en la taula anterior, si que hi ha competència a la zona dels voltants. Tot 

i així, al sector més proper no hi ha cap instal·lació d’aquest tipus, ja que la més propera es 

troba a 16 minuts en transport privat.  

5.2. Anàlisi intern 

L’anàlisi intern consisteix en identificar i avaluar els recursos i competències de l’empresa, 

amb la finalitat d’adquirir les eines necessàries i oportunes per poder-se desenvolupar i 

defensar de la competència, potenciant les fortaleses i corregint les debilitats de l’empresa. 

5.2.1. Situació actual i anàlisi respecte els serveis substitutius 

BePadel és una empresa amb la salut i el medi ambient que neix per aprofitar un espai públic 

prèviament dedicat a aquesta activitat, el qual actualment està en estat d’abandonament. La 

cultura de l’empresa busca l’excel·lència en la feina per tal d’aconseguir la satisfacció del client 

i un servei de qualitat. 
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Els punts positius respecte els diferents serveis substitutius són els següents: 

- Preus econòmics 

- Bona localització 

- Ja consta de certa popularitat 

5.2.2. Matriu DAFO 

Analitzant els factors interns i externs del negoci (fortaleses, debilitats, oportunitats i 

amenaces) i fent la seva valoració es pot fer un diagnòstic de la viabilitat empresarial i 

començar a definir una estratègia a partir d’aquesta matriu DAFO. 

Debilitats: 

- Concessió pública, dependència de l’administració local. 

- Curta temporada dels residents més propers a les instal·lacions. 

Amenaces: 

- Ocupació laboral inestable, risc de que canvií la demanda. 

Fortaleses: 

- Ubicació privilegiada i diferent. 

- Menor inversió necessària que la competència. 

- Instal·lacions ja conegudes pels residents de la zona. 

Oportunitats: 

- Esport amb component d’oci amb alta popularitat actualment. 

- No es necessita una gran inversió per començar a jugar. 

- Disponibilitat de diversos proveïdors. 

- Barreres d’entrada per als nous competidors. 

- Noves edificacions planejades a la zona. 

5.2.3. Matriu CAME 

Cal definir unes estratègies i tàctiques que, juntament amb DAFO, puguin corregir les 

debilitats, orientant les accions en busca d’expansions, de partners i de millores. També s’han 

d’afrontar les amenaces, coneixent les limitacions i mantenint els possibles danys el més 

controlats possibles. De la mateixa manera, convé defensar-se i mantenir les fortaleses, així 

com explorar i potenciar les oportunitats. Així doncs, es realitza l’anàlisi CAME. 
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Corregir les debilitats: 

- Mantenir bones relacions amb l’ajuntament. 

- Arribar a un públic resident durant tot l’any a la població de Begur, generant tarifes 

socials atractives que diferenciïn BePadel de la competència. 

Afrontar amenaces: 

- Aplicar tarifes socials a les persones que es trobin en situació d’atur o dificultats 

econòmiques justificades. 

Mantenir fortaleses: 

- Treure partit i promocionar els avantatges d’estar al costat del mar i de l’entorn natural 

en el que es troben les instal·lacions. 

Explotar oportunitats: 

- Facilitar l’accés de gent interessada en conèixer altra gent jugant a pàdel oferint el 

servei de posar-los en contacte. 

- Es faran promocions per les primeres reserves dels clients per incentivar l’inici en 

aquest esport. 

- Es negociarà amb tots els proveïdors existents a la zona relacionats amb el 

manteniment de pistes de pàdel per tal d’obtenir la col·laboració més rentable possible. 

- Aprofitar la limitada competència inicial a la zona per fidelitzar els clients i facilitar si en 

un futur apareixen instal·lacions que facin la competència a BePadel. 
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5.3. Model de negoci 

 
Il·lustració 3. Business Model Canvas. (Font: elaboració pròpia) 
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6. Pla de màrqueting 

6.1. Marketing mix 

Per arribar a l’objectiu establert mitjançant l’anàlisi CAME i aconseguir les nostres fites 

utilitzarem un marketing mix diferenciat, també conegut com 4P (product, price, place i  
promotion), donat que el públic objectiu és molt ampli. Això és degut a les característiques 

d’aquest esport i la baixa inversió necessària per practicar-lo.  

L’objectiu no és només facilitar la pràctica del pàdel, sinó també que la seva pràctica satisfaci 

les necessitats dels clients per complet.  

Per tant, s’opta per diferenciar els segments del públic objectiu i dissenyar diferents serveis o 

productes per cadascun d’ells. 

6.1.1. Producte ofert per BePadel 

En aquest punt es portarà a terme la descripció de diferents serveis per la pràctica de pàdel 

orientats a cada segment de clients. 

- Reserves i lloguer de pistes. És el principal producte de BePadel. El públic objectiu, 

com s’ha comentat anteriorment en l’anàlisi de les cinc forces de Porter, són homes i 

dones de entre 15 i 65 anys. El principal servei de la empresa està orientat a persones 

residents o habituals de la zona que vulguin practicar pàdel a prop de casa seva, en 

un lloc privilegiat i amb una bona qualitat de pistes.  

Þ Reserves per socis: els clients que siguin socis es beneficiaran d’una reducció 

de preus a l’hora de fer reserves de les pistes, a més a més de poder realitzar 

reserves amb més antelació que els no socis.  

Þ Reserves per no socis: aquest tipus de clients tindran uns preus lleugerament 

més elevats que els socis, donat que no pagarien la quota anual. A part, tindran 

limitada l’antelació amb la qual poder realitzar les reserves de pistes. 

Þ Lloguer social: aquestes quotes estan enfocades a un segment concret: 

aturats, jubilats i residents del municipi. La quota de soci per aquest tipus de 

clients serà gratuïta, i a més a més podran gaudir d’uns preus lleugerament 

més reduïts que els socis sense el sobre cost i compromís que implica la quota 

anual. També se’ls oferirà una reducció de preu durant les hores vall. 

Totes les reserves es faran de manera telemàtica i es pagaran de la mateixa manera. 

A través de la pàgina web de l’empresa, i només en cas d’incidència amb la pàgina 

web s’acceptaran reserves de manera telefònica. En cap cas es realitzaran les 

reserves o el pagament de manera presencial. 
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- Lligues per empreses. Actualment és una pràctica estesa mundialment que les 

empreses organitzin activitats d’oci amb els empleats per tal de fomentar la pràctica 

esportiva entre la plantilla i així repercutir en un bon ambient de treball i el benestar 

dels treballadors. D’aquesta manera es fomenten valors com el treball en equip, la 

competitivitat i l’obtenció d’objectius a base d’estratègies. Aquest servei es podrà 

contractar de manera continuada en el temps o puntual. 

Þ Lliga puntual: aquesta lliga consistirà en una jornada completa on s’organitzarà 

una competició, podent ser aquesta mixta entre varies empreses o tancada als 

empleats d’una mateixa empresa, i s’oferirà servei de barra d’entrepans, 

begudes de tot tipus i altres activitats a definir pels clients.  

Þ Lliga continuada: s’establirà en el moment de contractació del servei el temps 

durant el qual s’allargarà la lliga. Aquesta versió està enfocada a organitzar 

partits setmanals/mensuals entre treballadors i allargar la competició durant el 

que es considerarà una temporada. Com amb l’altre versió de lliga, aquest 

servei es pot contractar per una sola empresa o per diverses empreses. 

- Escola de pàdel. Aquesta opció està orientada a qualsevol persona que vulgui o bé 

iniciar-se en la pràctica d’aquest esport o perfeccionar-la, o a altres persones que 

vulguin exercir de professors no professionals de pàdel. Aquest servei oferirà la 

posada en contacte entre professors i alumnes donant unes mínimes garanties de 

qualitat, serietat i compromís. Tots els professors hauran de passar per un mínim de 

proves on puguin demostrar les seves aptituds per realitzar aquest tipus de lliçons. De 

la mateixa manera, es podran organitzar grups de nens o adults per compartir un 

mateix professor. L’empresa no rebrà cap ingrés fora del preu de reserva de les pistes. 

- Lligues de socis. Lligues internes per socis amb rankings per nivells. Hi haurà una 

lliga d’estiu i caps de setmana i una lliga durant el curs escolar. S’avisarà amb antelació 

a les parelles dels propers partits per tal de que elles mateixes puguin organitzar-se 

els horaris i dates que més convinguin a tothom. El preu de la pista es cobrarà com 

normalment es cobra als socis, depenent de l’horari i la temporada.  

- Esdeveniments. El públic objectiu d’aquest servei serà homes i dones d’entre 15 i 65 

anys, com s’ha determinat de manera global per tot el projecte. Es podran llogar les 

instal·lacions per a la realització d’esdeveniments amb diferents temàtiques i finalitats. 

En el cas de que es vulgui realitzar un esdeveniment amb una finalitat solidària o 

social, es realitzarà un descompte en els preus per tal de col·laborar amb les diferents 

causes. 

6.1.2. Preus 

Al analitzar la força que feien els clients en la industria mitjançant l’anàlisi de les cinc forces 

de Porter, s’ha considerat que el mercat del pàdel té una demanda elàstica i sensible al preu. 
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Per la fixació del preu han sigut considerats diversos factors: 

- Factors externs: principalment l’estudi de preus de la competència, tot i que també es 

relaciona amb els costos interns de l’empresa. 

- Factors interns: els preus com a estratègia de màrqueting tendeixen a ajudar a complir 

els objectius marcats. Diferents productes estan enfocats a diferents segments, i per 

tant, el preu variarà.  

Centre Socis No socis Preu soci/any 
C. Tennis Costa Brava 0 € 7,50 € 325 € + 100 € de matrícula 
Pàdel Indoor Dluxe 

 
7,50 € No existeix opció de soci 

C. Tennis Llafranc 0 € 6 €2 550 € + 500 € acció del club 
La Nau Gym 0 € 8 € 624 € + 25€ matrícula 
C. Esportiu Ses Falugues 0 € 

 
No es pot accedir sense ser soci 

Club Pàdel Begur 
 

7,50 € No existeix opció de soci 
Pavelló Municipal Palafrugell 3 € 5 € 350 € + 50 € matrícula 

Taula 3. Anàlisi de preus de la competència. (Font: elaboració pròpia) 

Un cop analitzats els preus de la competència es decideix fixar els preus en funció del dia de 

la setmana i de l’hora del dia, alhora que es tindrà en compte la temporada de l’any. Els rangs 

de preus s’exposen a les taules presentades a continuació:  
Temporada alta (abril-set) Temporada baixa (oct-març) 

Hores puntes 
9:00 - 12:00 

6 € 17:00 - 21:00 5 € 
17:00 - 21:00 

Hores vall 12:00 - 17:00 4 € 9:00 - 17:00 3 € 
Taula 4. Tarifes per socis abonant una quota de 25€/any. (Font: elaboració pròpia) 

 
Temporada alta (abril-set) Temporada baixa (oct-març) 

Hores puntes 
9:00 - 12:00 

7 € 17:00 - 21:00 5,50 € 
17:00 - 21:00 

Hores vall 12:00 - 17:00 5,50 € 9:00 - 17:00 4,00 € 
Taula 5. Tarifes per no socis. (Font: elaboració pròpia) 

Com s’ha comentat en l’apartat de clients, les persones que compleixin les condicions podran 

optar a les tarifes de lloguer social, tenint la quota anual gratuïta i un descompte en les hores 

valls. S’exposa a continuació:  
Temporada alta (abril-set) Temporada baixa (oct-març) 

Hores puntes 
9:00 - 12:00 

6 € 17:00 - 21:00 5 € 
17:00 - 21:00 

Hores vall 12:00 - 17:00 3 € 9:00 - 17:00 2,5 € 
Taula 6. Tarifes de lloguer social. (Font: elaboració pròpia) 

                                                

2 En temporada alta com juliol i agost l’accés pot quedar restringit als socis. 



Aquí pot anar el títol del vostre PFC  Pág. 29 

 

6.1.3. Promoció 

Un cop establerts els productes i els preus de BePadel, s’ha de comunicar als clients objectiu. 

Utilitzarem diferents canals de comunicació amb aquesta finalitat. 

Per començar, tal com indiquen els anàlisi DAFO i CAME, tenim una gran necessitat de donar-

nos a conèixer i atreure clients. En aquest aspecte partim amb l’avantatja que les pistes, tot i 

estar en estat d’abandonament, estaven sent utilitzades, molta gent s’adonarà de que les ha 

rescatat BePadel.  

Per tal de començar a captar clients, es llançarà una promoció de lloguer de pistes a 5€ l’hora 

independentment de l’horari escollit, a més a més d’oferir una reducció en la quota anual. 

Aquesta promoció temporal tindrà dos objectius clars: 

- Donar a conèixer les nostres instal·lacions restaurades en el menor temps possible. 

- Fer captació de socis i començar a fidelitzar els clients. 

6.1.3.1. Com fer publicitat de la promoció d’inauguració? 

Per tal de donar-se a conèixer, la primera estratègia promocional consistirà en el disseny d’uns 

flyers senzills en els quals apareix el nom de l’empresa, els serveis que s’ofereixen, dades de 

contacte i promoció inaugural. Aquesta propaganda es deixarà a les bústies de tota la 

població, tant de residències com d’empreses. A més a més, s’arribarà a tractes amb locals 

de la zona per tal de que en reparteixin també als seus clients o ho tinguin anunciat en un 

taulell, i es promocionarà a les escoles i instituts de la zona. Per part de l’ajuntament, al ser 

una concessió pública, posaran a la disposició de BePadel els taulells de la oficina de turisme 

i informació de Begur i faran una menció a la pàgina web de l’ajuntament.  

A través de internet farem ús de les xarxes socials per donar-nos a conèixer al públic més 

jove. Crearem perfils de Facebook i Instagram on anirem penjant tot tipus de contingut 

relacionat. Des de fotos de les instal·lacions, com podria ser una comparativa d’abans de la 

restauració i després o de clients que ens transmetin el seu consentiment per que se’ls pugui 

fotografiar i publicar a internet; fins a articles relacionats amb la pràctica d’aquest esport.  

6.1.3.2. Metodologia de reserva 

- Telemàticament: les reserves de manera telemàtica es podran fer a través de la pàgina 

web o la aplicació on els clients s’hauran de registrar i on també es realitzarà el 

pagament del servei de reserva. De manera excepcional es podran realitzar reserves 

per telèfon o correu electrònic, només quan s’hagi registrat una incidència en la pàgina 

web o aplicació. 
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6.1.3.3. Màrqueting després de la inauguració 

Un cop finalitzada la promoció de inauguració s’utilitzaran altre eines de promoció descrites a 

continuació. 

- Mail. Donat que totes les reserves es realitzaran a través d’un registre a la pàgina web 

amb un correu electrònic, tindrem una amplia base de dades per poder informar de 

les últimes novetats i esdeveniments. 

- Propaganda. Cada inici de temporada d’estiu es distribuirà propaganda per tota la 

zona informant dels nostres serveis disponibles i condicions. 

- Publicitat en el punt de venda. Així mateix, a les instal·lacions estarà disponible tota la 

informació detallada en taulells.  

- Publicitat a la pàgina web i xarxes socials. 

6.1.4. Localització 

Donada la naturalesa del projecte, basant-se en unes instal·lacions existents, no hi ha opció 

a escollir la localització. Això limita una característica de gran importància estratègica. 

S’estudiarà la localització amb els seus avantatges i desavantatges. 

El municipi on es troben les instal·lacions és Begur, el qual pertany a la zona de la Costa 

Brava, concretament a la cala d’Aiguafreda. És un poble on la quantitat d’habitants augmenta 

considerablement durant els períodes de vacances.  

 
Il·lustració 4. Mapa zona Cala d'Aiguafreda. (Font: GoogleMaps) 
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A continuació es pot veure un resum del tipus d’habitatges que hi ha i com afecta això a la 

població:  
Habitatges Percentatge Habitants 

Principals 1.680 34% 3.934 
Secundaris 3.327 66% 7.7913 

Taula 7. Nombre d'habitatges i estimació d'habitants [8] 

Com es pot observar en la primera taula, la majoria d’habitatges del municipi són secundaris, 

essent de cap de setmana o només d’estiueig. Una part important d’aquestes cases queden 

tancades durant tota la temporada d’hivern, raó per la qual es considerarà un negoci amb un 

fort impacte estacional. 

A les nostres instal·lacions s’arriba principalment en transport privat (cotxe o moto), tot i que 

també es pot anar del centre del poble a la cala de Sa Tuna amb autobús i després fer un tros 

de camí de ronda per arribar a la cala d’Aiguafreda. 

Begur està dividit en diverses zones, les quals es podrien dividir entre zona d’interior i zona 

costera. Les nostres instal·lacions estan a la zona costera, quedant a la cala d’Aiguafreda, 

molt a prop de la cala de Sa Tuna i la urbanització de Cap Sa Sal, Sa Riera i la urbanització 

de La Borna, entre altres nuclis més petits.  

Durant l’any 2018 es va aprovar l’edificació a la zona d’Aiguafreda, justament on estan les 

pistes, d’unes 400 cases i 2 hotels nous; de manera que les dades d’habitants i habitatges 

que consten en aquest treball es podrien veure modificades favorablement al llarg dels propers 

anys. 

La oferta de pistes de pàdel en aquesta zona més propera és nul·la. Només hi ha dues pistes 

de propietat privada, les quals no afecten a la competència d’aquest negoci. 

A l’annex es poden trobar fotografies detallades de la localització de les pistes de pàdel, de la 

il·lustració 6 a la 9. 

6.1.4.1. Anàlisi dels factors de localització 

- Distància al públic objectiu. Molt bona distància. Una bona part del públic podria anar 

a peu a les instal·lacions, i els que no, no estan a més de 10 minuts en cotxe (els que 

estan més lluny). 

- Accessibilitat. L’accessibilitat a les instal·lacions es bona. Consta d’un pàrquing per als 

clients. No es òptim accedir amb transport públic, s’ha de caminar una estona. 

                                                

3 Estimació en funció dels percentatges calculats amb els habitatges. 
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- Distància dels competidors. Com s’ha pogut veure a la Taula 2, les instal·lacions més 

properes es troben a 10,3 km. 

- Preu metre quadrat. Al ser una concessió pública que porta molts anys abandonada, 

l’ajuntament en un principi oferiria la concessió de manera gratuïta segons el pla de 

negoci que es volgués dur a terme. Aquest es un gran avantatge, ja que llavors només 

s’ha d’invertir en la restauració de les pistes i no en el terreny. 

Com a resum d’aquest anàlisi de la localització es podria considerar que a termes generals 

és bastant òptima, exceptuant l’accessibilitat pel fet de que no és recomanable accedir-hi 

mitjançant el transport públic. 

6.2. Costos de màrqueting 
 

Any 1 
Impressió propaganda 200 € 
Repartir propaganda 1 cop/any 300 € 
Publicitat a pàgines webs locals 0 € 
Total 500 € 

Taula 8. Costos de màrqueting per al primer any. (Font: elaboració pròpia) 
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7. Pla d’operacions 

7.1. Capacitat 

Donat que aquest projecte es basa en la reutilització d’un espai abandonat, la capacitat és 

una característica que ve imposada per les bases de les instal·lacions existents. Les 

instal·lacions compten amb dues pistes de pàdel. 

Per poder fer un càlcul aproximat de l’ocupació de les instal·lacions de BePadel s’ha fet un 

estudi de l’ocupació de la competència segons la temporada, tenint en compte que el principal 

públic de BePadel seran estiuejants; per aquesta raó es fan unes previsions mes aviat 

pessimistes. A continuació es fa un petit resum de les condicions i situacions que es preveuen 

durant cada mes de l’any: 

- Gener. Es preveu una ocupació nul·la durant tot el mes. Es la temporada més baixa 

junt amb els últims dos mesos de l’any.  

- Febrer. Després de les vacances de Nadal i el més de gener durant el qual la gent 

comença a organitzar el nou any, la gent de la zona juga de manera puntual a pàdel. 

S’estima que s’ocuparà un mòdul4 d’hora i mitja en horari de tarda entre setmana en 

horari de tarda o cap de setmana en horari de matí. 

- Març. Comença a millorar el clima i augmenta l’ocupació durant el cap de setmana de 

manera progressiva. S’estima un mòdul en horari de tarda entre setmana i dos mòduls 

durant el cap de setmana en horari de matí. 

- Abril. Tot i que durant aquest mes baixen lleugerament les temperatures i és comú la 

pluja, es té en compte que aquest any la Setmana Santa ha sigut durant aquest mes. 

Donades les característiques de la zona, durant aquesta setmana es pot preveure una 

ocupació típica de temporada alta, ja que els estiuejants inauguren les cases i es 

marca l’inici de la temporada passant tota la setmana a Begur. La resta del mes es 

preveu de manera similar a març. Durant la Setmana Santa es calcula una ocupació 

de 14 mòduls, equivalent a una mitja de dos partits per dia, i la resta del mes un mòdul 

entre setmana en horari de tarda i dos el cap de setmana en horari de matí. 

- Maig. Comencen a pujar les temperatures i els caps de setmana augmenta l’ocupació 

dels habitatges de la zona. És important el fet de que els joves de les famílies que fan 

ús de les cases del voltant de la ubicació de BePadel són en la seva majoria 

universitaris que tenen període d’exàmens entre maig i juny i no faran us de les 

instal·lacions. Per altra banda, els joves professionals aprofiten els caps de setmana 

                                                

4 Mòdul: la majoria de reserves de pistes de pàdels als clubs es fan per franges d’una hora i mitja.  
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per sortir de la ciutat i gaudir de la Costa Brava i les seves activitats. Es calculen dos 

mòduls en horari de tarda entre setmana i 4 mòduls de matí el cap de setmana. 

- Juny. S’accentua la visita a la zona en caps de setmana i la sensació d’estiu a la zona. 

S’estimen 3 mòduls entre setmana i 5 durant el cap de setmana. 

- Juliol. Donat que ha finalitzat el curs escolar i universitari, l’ocupació de les vivendes 

durant el cap de setmana es considera del 100% pràcticament. Això es tradueix en 

una ocupació de 5 mòduls entre setmana en horari de tarda i 7 mòduls en cap de 

setmana. 

- Agost. Ocupació total de la zona durant tot el mes de manera indiferent entre setmana 

i durant el cap de setmana. S’estima un 40% d’ocupació. Al tenir lesinstal·lacions 

obertes tantes hores, s’ha de restar les hores de massa calor i les hores de dinar, per 

això queda un percentatge tant petit. 

- Setembre. La primera quinzena d’aquest mes es manté la ocupació del mes d’agost, 

donat que encara no ha començat el curs escolar i per la presencia de la gent que 

agafa les vacances al setembre. També cal remarcar que la primera setmana són les 

festes del municipi de Begur. Durant aquests primers 15 dies es segueix mantenint la 

ocupació del 40% com durant el mes d’agost. La segona quinzena es redueix 

considerablement i es queda al nivell del mes de març, de manera proporcional als 15 

dies. 

- Octubre. La població torna a la rutina laboral i tanquen les cases d’estiu 

progressivament durant aquest mes. S’estima una ocupació de 2 mòduls en horari de 

tarda entre setmana i 5 durant el cap de setmana.  

- Novembre. S’estima ocupació nul·la degut a la forta temporada baixa pròpia de la 

zona. 

- Desembre. Així com novembre i gener, s’estima una ocupació nul·la.  

A continuació es presenta una taula amb un resum en percentatges de la ocupació durant 

cada mes. Es posarà en una mateixa columna els mesos de gener, novembre i desembre, 

donat que tots tres tenen una estimació d’ocupació nul·la.  

Mesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ocupació 0% 0,9% 2,4% 4,9% 4,8% 6,7% 9,7% 40% 21,3% 5,6% 

Taula 9. Estimació d'ocupació en percentatges de les hores totals disponibles per mesos. (Font: elaboració pròpia) 

Com es pot observar en els resultats de la taula, els únics mesos amb un percentatge elevat 

d’ocupació son agost i setembre. De totes maneres, al ser unes instal·lacions automatitzades, 

el cost és el mateix si estan obertes una hora o dotze. Per aquesta raó s’ha pres la decisió de 

que l’horari d’apertura sigui tan ampli, com s’ha comentat anteriorment, de 9 a 21 hores. 
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7.2. Recursos necessaris 

7.2.1. Recursos immobilitzat immaterial 

- Propietat industrial. Cost de 150€ 

Registre i patent del nom comercial 

- Pàgina web i aplicació per smartphones. Tarifa mensual 95€ / 1.140€ anuals 

Per tal d’abaratir els costos es contractarà una empresa que ofereix una plataforma tant 

online com aplicació per dispositius mòbils mitjançant la qual es pot fer tot el procés, des 

de la reserva de les pistes i el seu pagament, fins l’accés a les instal·lacions. Aquesta 

plataforma també compta amb una part de comunitat amb la qual es podran posar en 

contacte tant professors i alumes, com usuaris que busquin companys per jugar o partits 

oberts. També permet l’organització de campionats i lligues entres les persones 

registrades que ho desitgin.  

L’empresa amb la que treballarà BePadel és ReservaPlay. 

7.2.2. Recursos immobilitzat material 

- Terreny. Cost de 0€ els primers 20 anys 

Al ser una concessió que porta anys abandonada, l’ajuntament ofereix la concessió de 

manera gratuïta, ja que s’han de restaurar totes les instal·lacions i per incentivar la nova 

posta en marxa de l’activitat. Això es d’un gran valor, ja que durant els mesos d’hivern 

l’ocupació de les pistes es veu molt reduïda. 

- Instal·lacions tècniques. Cost total de la restauració i habilitació domòtica de 22.000€ 

Es restauraran les dues pistes de pàdel existents i s’habilitaran els voltants, on hi ha bancs 

de pedra coberts per la vegetació que ha anat creixent durant tots els anys, per convertir-

ho en un entorn agradable, fàcil i natural. La restauració de les pistes la durà a terme la 

mateixa empresa a la qual es contractarà el servei de reserves i gestió de les instal·lacions: 

ReservaPlay. La raó per la qual es pren aquesta decisió és perquè habiliten les pistes i les 

seves portes de manera que l’usuari hi pugui accedir amb un codi que se li dona al cient 

en el moment de reservar i així evitar la necessitat de tenir un empleat durant tota la 

jornada. 

- Equip informàtic. Cost total de 750€ 
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L’equip informàtic necessari es basa en un smarthpone i un ordinador de taula pels 

gerents de les instal·lacions. A més a més, també s’instal·laran dues càmeres que 

funcionin per wifi per poder controlar les instal·lacions de manera remota. 

7.2.3. Costos operatius 

7.2.3.1. Costos de manteniment 

- Manteniment de les pistes. Aquest servei es contractarà de manera externa. La 

Federació Nacional de Pàdel recomana un tipus de manteniment concret que 

consisteix en la verificació de les juntes, la neteja profunda i la descompactació. Es 

contractarà una empresa especialitzada. El cost d’aquest manteniment es de 500€ a 

l’any, incloent 3 manteniments anuals. 

- Manteniment d’aplicació i pàgina web. Com s’ha detallat anteriorment, el cost serà de 

95€ mensuals, 1.140€ anualment.  

- Fibra òptica i tarifa mòbil. Per tal de poder connectar la domòtica de les pistes a internet 

i les càmeres de seguretat, es contracta una tarifa plana de fibra. 420€ anuals. 
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8. Pla d’organització i RRHH 

Desenvolupar el pla d’organització i RRHH té molta importància per la viabilitat de qualsevol 

tipus de projecte empresarial. La funció dels RRHH té com a finalitat aportar a la organització 

la força laboral de manera eficient i sempre sota el principi de la economicitat.  

Tenint en compte les característiques del negoci, s’estructura tot de manera que no cal que hi 

hagi cap persona al centre, per tal de reduir costos. Tenint en compte que hi pot haver 

incidències tant a les reserves com amb altres aspectes, el mòbil d’atenció al client el tindran 

els gerents de les instal·lacions, per torns. D’aquesta manera sempre hi haurà algú disponible 

sense tenir la necessitat de contractar a ningú perquè estigui permanentment a les 

instal·lacions.  

De totes maneres, es realitzarà el pla de RRHH de manera que si s’ha de contractar algú, 

s’hagi estipulat per avançat, per exemple, si ha de rebre formació o els valors que es vol 

transmetre als empleats.  

8.1. Naturalesa jurídica 

Al ser BePadel una empresa petita, no necessitarà grans desemborsaments de capital. Per 

aquesta raó, es decideix constituir la societat com una Societat Limitada constituïda per quatre 

socis. Els costos de constitució inicial ascendiran a 1.000€ per cada soci, arribant així als 

3.000,06€ de capital mínim per la constitució de la Societat Limitada i la resta pels costos de 

notari per fer la escriptura pública. 

A continuació s’exposaran les raons per les quals s’ha escollit aquest tipus de societat: 

- És la forma jurídica més senzilla i la que menys formalitats exigeix en la seva 

organització. 

- La responsabilitat dels socis davant de els deutes està limitada al capital aportat a 

l’empresa. 

- Els òrgans de govern son democràtics. 

8.2. RRHH necessaris 

Com s’ha comentat en apartats anteriors, l’estructura i característiques de les instal·lacions 

permet que no hi hagi necessitat de tenir un empleat de manera presencial i continuada.  
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Recordem que la única activitat del projecte es oferir unes instal·lacions per practicar pàdel 

llogant les pistes per hores o fraccions. Tenint en compte això, determinarem les funcions 

necessàries a realitzar: 

- Atenció al client, incidències i altres.  

Þ Revisió i manteniment preventiu 

- Manteniment de pistes.  

Þ Neteja amb una periodicitat setmanal 

Þ Redistribució de la sorra amb una periodicitat quinzenal 

Þ Eliminació de fongs amb una periodicitat semestral 

- Gerència. Serà l’encarregada de definir els objectius i planificar les estratègies per 

aconseguir-los; així com d’identificar els valors i la filosofia de l’empresa. 

Þ Establirà les estratègies necessàries per la consecució dels objectius comuns. 

Þ Elaborarà nous serveis, així com programes i esdeveniments esportius. 

Þ Representarà a l’empresa en les labors comercials. 

Þ Portarà la funció de RRHH. 

Þ Realitzarà qualsevol altra funció que pugui sorgir. 

8.3. Organigrama 

En qualsevol plantejament de negoci o d’empresa s’ha de dibuixar un organigrama; en aquest 

cas s’ha trobat la situació que al no haver-hi empleats no té gaire sentit. L’empresa estarà 

formada per quatre socis amb el mateix càrrec de gerència.  

Tot i així, s’ha volgut fer menció a aquest apartat per tenir present que si hi hagués cap empleat 

en un futur, s’hauria de dibuixar i a posterior modificar segons els canvis. 

8.4. Política estratègica de RRHH 

La política estratègica de RRHH ha de posar en comú l’estratègia empresarial, la gestió de 

RRHH i l’organització empresarial. 

El més important en una empresa és que tots els seus component entenguin la seva filosofia 

i defensin i lluitin per uns valors i objectius comuns. Aquesta funció, de vegades complicada, 

serà feina dels gerents, que seran els encarregats de transmetre aquesta filosofia i els valors 

de l’empresa. 

S’evitarà la confrontació i s’inculcarà el treball en equip. La motivació es veurà recolzada per 

les responsabilitats que haurà d’assumir cada persona que formi part de la organització. 
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S’intentarà que tot el relacionat amb l’empresa a nivell professional, no només empleats, sinó 

també proveïdors i col·laboradors, desenvolupi sentit de fidelitat cap a la marca. 

8.5. Plans de formació 

La formació en l’àmbit del servei que presta BePadel serà indispensable pel bon funcionament 

de l’empleat, i en conseqüència, de l’empresa. En el procés de formació també es tindrà en 

compte la filosofia de l’empresa, que com s’ha comentat anteriorment, és una base important 

de la organització i els RRHH.  

En aquest sentit, els empleats que pugui tenir l’empresa rebran una formació sobre el 

funcionament de les instal·lacions i sobre tot, de manteniment preventiu de les pistes. 

8.6. Costos de RRHH 

En aquest cas els costos de RRHH seran nuls, donat que no es contractarà cap treballador. 

La gerència no tindrà un sou establert, ja que son els mateixos propietaris de l’empresa. En 

cas de començar a obtenir beneficis com a societat, es repartirien beneficis entre els quatre 

socis, sempre deixant una quantitat prudent per qualsevol despesa inesperada que pugui 

sorgir durant l’exercici següent.  
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9. Pla financer 

En aquest apartat s’analitzaran les inversions a tenir en compte per a la realització del present 

projecte, així com les necessitats de finançament derivades i el tipus d’aquest mateix. 

S’estimaran i analitzaran els ingressos i els costos que previsiblement es produiran durant un 

període de cinc anys. Sota aquestes previsions es determinarà si el projecte proposat és 

viable. 

9.1. Pla d’inversió 

A continuació es detallaran les inversions necessàries per dur a terme el projecte: 

9.1.1. Actiu no corrent 

Són els actius que quedaran en el patrimoni de l’empresa per sempre, no s’adquireixen amb 

la idea de vendre’ls.  

9.1.1.1. Immobilitzat Intangible 

Immobilitzat intangible Import Anys/amortitzar Quota anual 
Propietat industrial 150 € 5 30 € 

Taula 10. Resum de costos i quota d'amortització de l'immobilitzat intangible. (Font: elaboració pròpia) 

Aquesta partida s’ha detallat anteriorment en l’apartat de recursos necessaris. 

9.1.1.2. Immobilitzat Material 

Són els ele2ments patrimonials com mobles o immobles. S’utilitzen en l’activitat permanent 

de l’empresa i en més d’un exercici econòmic.  

Immobilitzat material Import Anys/amortitzar Quota anual 
Instal·lacions tècniques 22.000 € 10 2.200 € 
Equips informàtics 750 € 5 150 € 
Total 22.750 € 

 
2.350 € 

Taula 11. Resum de costos i quota d'amortització de l'immobilitzat material. (Font: elaboració pròpia) 

Aquestes partides es troben detallades a l’apartat de recursos necessaris. 

9.1.2. Actiu corrent 

En el cas de BePadel, no es comptarà amb actius d’aquest tipus, tot i que s’ha volgut fer-ne 

menció en cas de que en un futur por haver-hi la possibilitat.  
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Aquest tipus d’actius estarien relacionats amb una possible botiga o un bar, sent totes les 

existències com podrien ser pilotes i accessoris a la botiga o refrescs i aperitius al bar. 

9.2. Pla de finançament 

Com s’ha comentat en apartats anteriors, no es recorrerà a finançament extern. Els quatre 

socis aportaran tot el capital necessari per dur a terme el projecte, a parts exactament iguals. 

A continuació es realitza una taula on s’engloba el total de la inversió necessària: 

Immobilitzat intangible 150,00 € 
Immobilitzat material 22.750,00 € 
Tresoreria inicial 3.000,06 € 
Inversió total 25.900,06 € 
Taula 12. Inversió total del projecte. (Font: elaboració pròpia) 

El total de la inversió dóna una suma de 25.900€, en els quals s’inclouen els 3.000,06€ fets 

servir com a capital mínim per constituir una societat i quedaran als comptes bancaris per tal 

de poder afrontar imprevistos el primer any. 

Per fer front a aquesta inversió, com comentat anteriorment, els quatre socis aportaran a parts 

iguals una quantitat de 6.475,60€ els quals provindran dels estalvis individuals que pugui tenir 

cadascú. 

S’ha descartat la possibilitat de demanar un crèdit a una entitat bancària o la col·laboració 

d’altres inversors perquè es considera que la quantitat no és suficientment elevada com per 

compensar els interessos que puguin sorgir d’aquest tipus de finançament, donat que els socis 

poden disposar d’aquesta suma. 

9.3. Anàlisi de costos 

9.3.1. Costos variables 

En aquest cas no hi ha costos variables, que són els que depenen de la producció o dels 

serveis prestats. El típic cost variable en pistes de pàdel seria l’energia elèctrica consumida 

per les llums en l’horari nocturn, però a BePadel no s’instal·laran llums amb aquesta finalitat. 

A l’hora de reservar la pista, serà responsabilitat del client fer-ho en horari de llum. La raó per 

la qual no es dona aquest servei és per una limitació de pressupost; un cop es veiés que 

funciona el negoci, es plantejaria fer aquesta instal·lació. 
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9.3.2. Costos fixos 

En aquest apartat consten tots els costos que no varien en funció de les hores de servei ofert: 

Costos Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 
Manteniment 500 € 505 € 510,05 € 515,15 € 520,30 € 
Amort. Immobilitzat 2.350 € 2.350 € 2.350 € 2.350 € 2.350,00 € 
Subministres 240 € 242,40 € 244,82 € 247,27 € 249,74 € 
Assegurança 300 € 303 € 306,03 € 309,09 € 312,18 € 
Web i aplicació 1.140 € 1.151,40 € 1.162,91 € 1.174,54 € 1.186,29 € 
Costos totals 4.530 € 4.551,80 € 4.573,82 € 4.596,06 € 4.618,52 € 

Taula 13. Resum de costos fixos. (Font: elaboració pròpia) 

El cost de manteniment, servei web i aplicació, màrqueting, assegurances i subministres 

s’estima amb un increment anual de l’1%. 

9.4. Ingressos 

A continuació, hi ha la taula en la que s’ha fet una estimació dels ingressos dels primers 5 

anys. Després del primer any, per calcular les reserves dels anys posteriors, es calculen les 

reserves tenint en la variació poblacional dels últims 10 anys a la població de Begur5 [9]. Cal 

remarcar que aquesta ha sigut negativa i per la qual raó els ingressos disminuiran els propers 

anys. 

Tot i que a part del servei de reserva de pistes s’ofereix la opció de reservar les instal·lacions 

per realitzar esdeveniments i tornejos; els quals també aporten ingressos, s’ha decidit fer 

l’estudi de manera conservadora i no tenir en compte aquests ingressos, de manera que en 

cas de tenir-los siguin un ingrés extra. La raó per la qual s’ha pres aquesta decisió es per la 

poca informació de la que es disposa per fer una estimació de quants esdeveniments es 

podrien fer a l’any. 

Ingressos Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 
Reserves   16.416,41 €    16.275,28 €    16.135,37 €    15.996,66 €    15.859,14 €  
Quotes 1.025€ 1.016,19 € 1.007,45 € 998,79 € 990,21 € 
Total 17.441,41 € 17.291,47 € 17.142,82 € 16.995,45 € 16.849,35 € 

Taula 14. Estimació d'ingressos pels propers 5 anys. (Font: elaboració pròpia) 

Supòsits que s’han tingut en compte a l’hora de calcular els ingressos segons les dades 

proporcionades per la competència: 

                                                

5 Entre l’any 2008 i 2018 hi ha hagut una disminució del 8,6% d’habitants. 
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- Durant la temporada baixa pràcticament la totalitat de les reserves són realitzades per 

residents de la zona, beneficiaris de la tarifa social. Per això, els mesos entre octubre 

i març (ambdós inclosos) es calculen amb el preu d’aquesta categoria. 

- Durant la temporada alta, es distribueixen les reserves amb un 85-15 entre estiuejants 

i residents respectivament. 

- S’ha aplicat una distribució d’un 70% de reserves en hora punta i un 30% en hores 

valls. 

- Un 30% de les reserves són realitzades per socis, i només un 7% dels clients 

s’apunten amb la modalitat de soci. 

9.5. Compte de pèrdues i guanys 
Pèrdues i guanys Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 
Reserves de pistes 16.416,41 16.275,28 16.135,37 15.996,66 15.859,14 
Quotes socis 1.025,00 1.016,19 1.007,45 998,79 990,21 
Ingressos explotació 17.441,41 17.291,47 17.142,82 16.995,45 16.849,35 
Costos variables 

     

Marge brut 17.441,41 17.291,47 17.142,82 16.995,45 16.849,35 
Manteniment 500,00 505,00 510,05 515,15 520,30 
Màrqueting 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
Assegurances 300,00 303,00 306,03 309,09 312,18 
Web i aplicació 1.140,00 1.151,40 1.162,91 1.174,54 1.186,29 
Costos fixos 2.440,00 2.459,40 2.478,99 2.498,78 2.518,77 
Amortització 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 
Costos fixos + Amort. 4.790,00 4.809,40 4.828,99 4.848,78 4.868,77 
Despeses 
d'explotació 

4.790,00 4.809,40 4.828,99 4.848,78 4.868,77 

BAII 12.651,41 12.482,07 12.313,83 12.146,67 11.980,58 
Despeses financeres 

     

BAIT 12.651,41 12.482,07 12.313,83 12.146,67 11.980,58 
Impost de societats 15% 15% 25% 25% 25% 
BDT 10.753,70 10.609,76 9.235,37 9.110,00 8.985,43 

Taula 15. Compte de pèrdues i guanys. (Font: elaboració pròpia) 
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9.6. Pla de tresoreria 
Cobraments Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 
Saldo inicial 3.000,06 16.103,76 29.063,52 40.648,89 52.108,89 
+BDT 10.753,70 10.609,76 9.235,37 9.110,00 8.985,43 
+Amortitzacions 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 
-Devolució de 
prèstecs 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo net 13.103,70 12.959,76 11.585,37 11.460,00 11.335,43 
Saldo tresoreria  16.103,76 29.063,52 40.648,89 52.108,89 63.444,33 

Taula 16. Pla de tresoreria. (Font: elaboració pròpia) 

9.7. Balanç previsional 
 

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 
Actiu No Corrent 20.550,00 18.200,00 15.850,00 13.500,00 11.150,00 
I. Immobilitzat 
intangible 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Patent 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
II. Immobilitzat material 20.400,00 18.050,00 15.700,00 13.350,00 11.000,00 
Instal·lacions tècniques 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 
Equips informàtics 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 
A.A. Immobilitzat -2.350,00 -4.700,00 -7.050,00 -9.400,00 -11.750,00       

Actiu Corrent 16.103,76 29.063,52 40.648,89 52.108,89 63.444,33 
I. Tresoreria 16.103,76 29.063,52 40.648,89 52.108,89 63.444,33       

TOTAL ACTIU 36.653,76 47.263,52 56.498,89 65.608,89 74.594,33       

Patrimoni Net 36.653,76 47.263,52 56.498,89 65.608,89 74.594,33 
I. Capital 25.900,06 25.900,06 25.900,06 25.900,06 25.900,06 
II. Reserves 

 
10.753,70 21.363,46 30.598,83 39.708,83 

III. Resultat de l'exercici 10.753,70 10.609,76 9.235,37 9.110,00 8.985,43       

Passiu No Corrent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. Deutes llarg termini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       

TOTAL PASSIU 36.653,76 47.263,52 56.498,89 65.608,89 74.594,33 
Taula 17. Balanç de situació previsional dels primers 5 anys. (Font: elaboració pròpia) 
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10. Planificació temporal i costos del projecte 

10.1. Planificació temporal 

Per tal de poder dur a terme l’elaboració d’aquest treball s’ha fet una planificació prèvia, on es 

programa l’ordre i el temps aproximat dedicat a cada apartat anterior. 

Primerament, es van revisar quins coneixements es requerien per l’execució del projecte i es 

va dur a terme una revisió i ampliació d’aquests mateixos. Es poden englobar dins de la 

següent llista: coneixements de direcció d’empreses, financera, de personal, comercial; així 

com a coneixements d’emprenedoria. 

Un cop interioritzats els coneixements que calien per poder començar el treball, es va definir 

el projecte i l’abast que tindria: com seria el negoci i quina estructura es seguiria en la redacció 

del treball. D’aquesta forma, es va poder començar a elaborar la present memòria, un cop es 

va tenir l’índex clar. 

Seguidament, es va començar a fer els punts que formen el gruix del treball, com poden ser 

l’anàlisi estratègic, el pla de màrqueting, el pla d’organització i RRHH, el pla d’operacions o el 

pla financer. 

Un cop elaborada aquesta part de la memòria, es va procedir a completar els aspectes típics 

de qualsevol projecte com poden ser els impactes ambiental i social, els costos i aquesta 

mateixa planificació. 

A continuació es troba un diagrama de Gantt seguit per l’elaboració d’aquest projecte: 

 
Il·lustració 5. Diagrama de Gantt. (Font: elaboració pròpia) 

 

Revisió dels coneixements 
Definició del projecte 

Anàlisi estratègic 
Pla de màrqueting 

Pla d’operacions 
Pla d’org. i RRHH 

Pla financer 
Elaboració de la memòria 
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10.2. Costos del projecte 

En aquest apartat es procedirà a comptabilitzar els costos derivats de l’elaboració d’aquest 

projecte, el qual hagués sigut real en cas de contractar un enginyer per realitzar aquest estudi. 

Primer de tot es comptarà la feina feta per l’estudiant, marcant el seu sou com el d’un enginyer 

industrial. Si el sou d’un graduat en enginyeria industrial és de 20€/hora, tenint en compte que 

l’estudiant encara no té el títol es marca en 15€/hora. Per una altra banda, es considera que 

les hores dedicades a aquest projecte són les equivalents a 12 crèdits ECTS – cada crèdit es 

considera una mitjana de 27 hores de treball – i per tant 324 hores.  D’aquesta manera el cost 

de l’estudiant és: 4.860€. 

Seguidament, és considera també la feina de supervisió realitzada pel tutor del treball, posant 

un sou d’enginyer sènior. El temps és d’aproximadament 20 hores i el sou d’aquest tipus 

d’enginyer d’uns 90€/hora. Per tant, un valor total de 1.800€. 

A més a més, es comptarà totes les despeses corresponents al material utilitzat per la 

realització del projecte.  

- Llicència de Microsoft Office estudiant. Cost 79,90€/4 anys 

!"#$	&&'()*(')# = 79,90€
4	2*3# ×

1	2*3
12	7)#"# × 4	7)#"# = 6,66€ 

- Ordinador. Cost total de 1.300€ 

!"#$	"9:'*2:"9 = 1.300€
7	2*3# ×

1	2*3
12	7)#"# × 4	7)#"# = 61,90€ 

- Llum, internet i telèfon. 200€ 

- Transport i material d’oficina. 200€ 

D’aquesta manera, el cost total del projecte correspon a la suma de ls costos calculats 

anteriorment: 

!"#$	$"$2& = 4.860 + 1.800 + 6,66 + 61,90 + 200 + 200 = 7.128,56€ 
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11. Impacte ambiental i social 

11.1. Impacte ambiental 

El principal impacte ambiental positiu que tindria aquest projecte seria el reaprofitament d’unes 

instal·lacions existents abandonades com a alternativa a construir unes noves pistes. 

No obstant això, també en deriva un impacte ambiental negatiu: 

- Consum d’energia de la domòtica de les instal·lacions. 

- Efecte ambiental dels residus que generi BePadel (material d’oficina, etc.). 

A més a més, també cal considerar l’impacte ambiental produït durant la realització d’aquest 

treball.  

- El consum energètic d’electricitat que necessita l’ordinador per tal d’estar operatiu. 

- La utilització d’elements de climatització dels llocs on s’ha treballat. 

- L’efecte ambiental dels residus generats durant la realització del treball (material 

d’oficina, etc.). 

 

11.2. Impacte social 

L’impacte social principal de l’empresa serà la promoció de l’activitat esportiva, la qual es 

positiva per la salut de la població. 

A més a més, havent dissenyat les tarifes socials, es busca que la gent resident a Begur pugui 

gaudir de les instal·lacions, sobre tot el temporada alta, quan els preus són més elevats. 
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Conclusions 

Un cop realitzat el pla d’empresa i analitzant el sector des de diferents punts de vista es pot 

considerar que: 

- El sector esportiu, no s’ha vist afectat per la inestabilitat econòmica dels últims anys. 

Durant la millora econòmica del país ha experimentat un fort creixement. 

- En concret, el pàdel és un esport que requereix una baixa inversió per realitzar-lo i per 

aquesta raó el nombre d’aficionats ha augmentat de forma important els últims anys. 

- Al municipi de Begur, tot i que és un negoci amb una temporada marcada, s’ha pogut 

comprovar que al haver-hi poca competència, resulta viable la idea de negoci. 

A nivell estratègic s’ha pogut desenvolupar els plans sense trobar cap impediment a l’hora de 

dur-los a terme. 

A nivell financer, amb el compte de Pèrdues i Guanys dels propers 5 anys es comprova que 

el rendiment és prou satisfactori i es podrà recuperar la inversió en un termini relativament 

curt. Per altra banda, amb el Pla de Tresoreria s’ha vist com evolucionaria la quantitat de 

diners líquids de l’empresa, amb el que es podrien fer front a despeses inesperades o millores 

en les instal·lacions. 
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Agraïments 

En primer lloc voldria agrair al meu tutor d’aquest treball, Oscar Gil, per la seva ajuda i 

dedicació durant la realització d’aquest treball. També a l’hora d’encarar el projecte, ja que el 

projecte va canviar el seu enfoc un cop ja matriculat. 

Agrair també el seu suport a la meva família i a la meva parella. Per últim, també als meus 

amics i companys de l’escola que en alguns moments m’han ajudat a que el treball pogués 

tenir la forma correcta i esperada. 
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