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RESUM I PARAULES CLAU 

Aquest Treball Fi de Grau té per finalitat l’elaboració d’un pla d’empresa (o business plan en 

anglès) pel projecte de creació d’una agència immobiliària amb serveis de PSI (Personal 

Shopper Immobiliari) a Girona que anomenarem Oliveras Real Estate i que tindrà com a 

mercat les comarques gironines. 

Al llarg de tot el present document s’exposarà tota la informació que es considera important 

per tal d’avaluar la viabilitat o no d’aquest projecte d’empresa. Així doncs, es farà un anàlisi 

del mercat actual, de les característiques del projecte i de tot allò necessari per tal de crear 

i posar en marxa l’empresa. 

 

Paraules clau: Personal Shopper Immobiliari, Girona, Arquitecte Tècnic, Agent de la 

Propietat Immobiliària, Pla d’empresa, Claus en mà. 

 

 

 

 

 

SUMMARY AND KEYWORDS 

The goal of this Bachelor Thesis is to elaborate a business plan for the creation of a Real 

Estate company that will also offer Exclusive Buyer Agent services in Girona, which will have 

the commercial name Oliveras Real Estate and operate in the Girona area market. 

This document contains all the information that is considered important in order to evaluate 

the viability or not of this business project. Therefore, an analysis of the market, the 

characteristics of the project and the requirements to start up and run the business will be 

made. 

 

Keywords: Exclusive Buyer Agent, Accredited Buyer Representative, Girona, Construction 

Manager, Real Estate, Business Plan, Turnkey.  
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0. INTRODUCCIÓ 

 

A dia d’avui, el sector immobiliari és un dels mercats amb més dinamisme, fortament 

influenciat per la situació econòmica general i alhora un indicador clau de l’estat en que 

l’economia es troba a cada moment al país. El sector immobiliari, depèn de molts altres 

sectors com per exemple el turisme o les matèries primeres, i té un importantíssim pes en 

el mercat laboral. 

Si parem a fer un cop d’ull als agents que intervenen al mercat immobiliari ens adonem que 

es tracta d’un sector molt ampli: tècnics, constructores, promotors, usuaris (particulars o 

empreses), immobiliàries, inversors, entitats financeres, administració pública, 

assegurances, societats de taxació, contractistes... i a dins de cadascun d’aquests agents, 

multitud de rols diferents. 

Com hem mencionat anteriorment, el turisme, ens agradi o no, té un pes important dins de 

l’àmbit immobiliari. Vivim en un entorn privilegiat, amb una costa única, un pla meravellós i 

ple de ramaderia, cultura i indústria, unes muntanyes envejables on viure, fer esport o 

simplement gaudir d’una natura impressionant, i ciutats i viles plenes de història, 

arquitectura i llocs famosos arreu del món. Aquest escenari fa del país un lloc desitjat 

internacionalment, molta gent ens visita i també molta gent s’hi queda a viure. Amb això, es 

genera un moviment intens d’immobles: construcció i renovació d’hotels i apartaments, 

adaptació de pisos per a lloguer turístic, lloguer i venda d’habitatges que abans pertanyien 

a autòctons i ara passen a mans de nouvinguts o turistes, obertura de locals comercials...  

Per una altra banda, desgraciadament, el mercat immobiliari també va molt lligat a les 

anades i vingudes, que semblen cada cop més freqüents, de l’economia global. Així, entre 

els anys 2008 i 2014 es va pràcticament destruir tot el teixit empresarial del sector, amb una 

davallada dràstica que va deixar la construcció de habitatge gairebé a zero durant molts 

anys. Ara, immersos en una crisi sanitària (i amb ella econòmica) mundial, sembla que el 

sector ha resistit millor, poder motivat pel fet que hi ha una tendència molt marcada de gent 

que vol deixar les grans ciutats per anar a viure a entorns més rurals o gent que vol canviar 

un pis per un amb terrasses grans, accés a l’exterior i molta llum natural o directament per 

una casa. 

Així doncs, tot i que hi ha molts més factors i agents que influeixen directament al mercat 

immobiliari, veient dos dels principals ja podem anticipar que es tracta d’un entorn complex, 

relativament inestable i de vegades cíclic. Hem parlat des del punt de vista “empresarial”, 

però, quina opinió deuen tenir les persones usuàries? 

La notòria complexitat del mercat immobiliari fa que els clients es trobin en un entorn en 

certa forma hostil, amb poca informació i amb molts tràmits desconeguts pel públic en 

general. Davant d’això, els clients no solen sentir-se còmodes front a un canvi de domicili 

(bé sigui en operacions de compra o bé de lloguer) i determinades pràctiques vistes en 

alguns agents immobiliaris fan que tampoc hi dipositin plena confiança en els professionals 

del sector. 
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Quan pensem en, per exemple, deixar un pis de lloguer i buscar-ne un altre, ens venen al 

cap un seguit de preocupacions o aspectes a tenir en compte: trobar un bon preu, ubicació 

adequada, incertesa sobre els veïns, la mudança, les reparacions que s’hagin de fer al pis 

que es deixa o al pis al que s’hi arriba, el canvi de titular o l’alta/baixa dels subministraments, 

garanties, fiances, impostos i comissions d’agència, entre d’altres. Si pensem en comprar un 

pis les incerteses no son menors, doncs estem invertint una gran suma de diners i 

probablement demanant una hipoteca a molts anys. Com poden els clients sentir-se segurs 

del lloguer o compra que tenen intenció de signar? Hi ha formes d’alleugerir el pes que 

suposa un canvi de domicili? Es pot protegir a totes les parts equitativament, assegurant-

nos que tant client, propietat i agents mediadors juguen en igualtat de condicions? 

Aquest pla d’empresa (o Business Plan) gira entorn a totes aquestes preguntes i dificultats, 

amb la intenció de crear un nou actor al sector, neutre, honest i facilitador, enfocat a fer la 

vida dels clients molt més senzilla a la hora de cercar una nova llar. Partirem de la idea de 

Personal Shopper Immobiliari i l’adaptarem cap allà on volem arribar: ser Agents de la 

Propietat Immobiliària (API) clarament enfocats al client (sigui quin sigui el seu rol) donant 

un servei integral, personalitzat i al detall. La idea es fer d’una operació immobiliària una 

experiència agradable i fàcil, equivalent a anar a comprar a la teva botiga de barri de tota la 

vida. 

 

La idea d’aquest Business Plan és respondre a les següents preguntes:  

- És viable emprendre un negoci d’Agent de la Propietat Immobiliària a Girona? 

- Hi ha mercat suficient o és potencialment factible desplaçar el mercat? 

- Cap a quin mercat ens enfocarem? 

- Què podem oferir per diferenciar-nos? Com ho farem? 

- Quin serà el procés de prestació de serveis?  

- Quina serà la inversió necessària i en quant de temps la recuperarem? 
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INTRODUCTION 

 

Currently, the real state business it’s one of the more volatile markets, strongly influenced 

by the general economic scenario and also a key indicator for the big economies that says a 

lot about every historic situation. The real state have multiple dependencies with other 

markets such as tourism or the raw materials and it’s has a huge weight within the labor 

market, especially in Spain. 

If we take a moment and we dive deep into the real state sector we will notice that there’s 

plenty of different agents playing around the same thing: buildings. Let’s just make a quick 

brainstorm, how many different players do you recognize? Technicians, construction 

companies, promoters, end users (for personal or business use), real state agents, investors, 

banks, public administrations, insurance companies, appraisal societies, contractors… and 

inside each one of these agents, lots of roles. 

As we mentioned before, tourism, whether we like it or not, is a big part of the real estate 

market, like it is in general through the Spanish economy. We live in a very unique place, 

with a top rated coast, an amazing flat interior area with farming, culture and industry, and 

cities and villages full of history, architecture and places well known around the world. All of 

this makes our country an internationally desired place to visit and live, causing lots of 

movements inside the real estate market: new developments, refurbishments, rentals and 

buying and selling. 

On the other hand, unfortunately, the real state market it’s also strongly dependent to the 

global economy fluctuations, that are every time more usual. As an example, in between 

2008 and 2014 almost all the business around construction was destroyed and left the new 

building constructions almost at a zero level for years. Now, fully immersed in one of the 

biggest ever worldwide health (and economic) crisis, looks like the market is still doing well, 

probably because of the new city escape movement or the people that wants to find a home 

with more light, better exterior views or bigger terraces or even to switch to a big house. 

Therefore, although there are many more factors and agents that directly influence the real 

estate market, just by seeing two of the main ones we can already anticipate that this is a 

complex environment, relatively unstable and sometimes cyclical. We've talked about the 

"business" point of view, but what do end users think about the market? 

The well-known complexity of the real estate market means that customers are in a very 

hostile environment, with not a lot of information and many procedures that are totally 

unknown to someone who’s not used to it. With that said, clients do not usually feel 

comfortable facing a moving situation (whether purchasing or renting a new apartment) and 

certain practices seen in some real estate agents doesn’t help customers confidence. 

When we think about, for example, leaving a rental flat and we start looking for a new one, 

a big number of concerns or issues come to our mind: finding a fair price, a good location, 

will the neighbors be okay?, moving, repairs to be made to the flat you leave or to the flat 

you arrive at, the supplies transmittals, guarantees, deposits, taxes and agency fees, among 

others. Now, let’s just imagine we want to buy a flat, uncertainties aren’t less than with a 
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rental operation, in this case we are about to invest a large amount of money and probably 

we are going to need a mortgage for many years to come. How can customers feel confident 

in the rental or purchase operation that they are intended to sign? Are we, the professionals, 

able to reduce the pressure on the customers? Is it possible to protect all the parties in the 

same way, making sure that we are all playing under the same terms? 

This business plan revolves around all these questions and difficulties, with the focus on 

creating a new player in the industry, neutral, honest and facilitator, focused on making 

customers life easier when they are looking for a new home. We will start from the idea of 

a Real Estate Personal Shopper (also known as Accredited Buyer Representative) and adapt 

it to where we want to go: to be Real Estate Agents (in Spain, APIs) clearly focused on the 

customer (whatever their role is) providing a comprehensive, personalized and detailed 

service. The idea is to make of a real estate transaction a pleasant and easy experience, the 

equivalent of going shopping in your neighborhood stores. 

 

With this Business Plan we are going to try to answer the following questions: 

- Is it feasible to start a Real Estate Agent business in Girona? 

- Is there enough market or is it potentially feasible to push the current market? 

- Which market will we focus on? 

- How can we be different? How will we do it? 

- What will be the path when providing our services? 

- What will be the necessary investment and how long until we get it back? 
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1. MODEL DE NEGOCI 
 

1.1. Presentació de l’equip promotor 
 

 

La idea és constituir l’empresa com a soci fundador i inversor únic. A mesura que 

arrenquin les operacions es veurà si es factible contractar altres professionals o si s’opta 

per la externalització. 

 

Així doncs, l’impulsor del projecte seria jo mateix, Emmanuel Oliveras Luna, nascut a 

Barcelona i actualment residint a Girona, tinc 31 anys i estic finalitzant els meus estudis 

del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació a la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

Des del 2012 que vaig començar a treballar, tota la meva trajectòria professional ha estat 

lligada a la logística, així doncs, he treballat en bona part dels rols que conformen el 

procés de distribució de materials. Amb el temps he tingut la oportunitat de créixer, 

impulsat també pel meu esperit inquiet i inconformista, i de treballar en algunes de les 

empreses més importants a nivell global del sector: DHL, Decathlon, Amazon i ara 

Vanderlande. 

 

Principalment he treballat com a responsable d’equips de magatzem, gestionant 

operacions logístiques i persones i al meu lloc de treball actual com a coordinador de 

logística i qualitat dins d’una multinacional d’enginyeria com és Vanderlande. 

 

Amb aquests anys d’experiència he après a treballar per objectius, de forma organitzada, 

a gestionar equips altament productius (i treballar en equip), a ser proactiu i autònom i 

sobretot a no conformar-me mai amb res, aspirar cada dia a ser millor que l’anterior i 

no rendir-me davant de cap adversitat. 

 

Bé però, per què ara voldria dedicar-me a la immobiliària? Amb els anys de universitat 

he arribat a la conclusió que la obra no m’atrau massa, però que m’encanta 

l’arquitectura, l’enginyeria i la construcció i que també m’apassiona ajudar a la gent i la 

cerca d’immobles. Soc una persona molt i molt atenta al més mínim detall, d’aquells que 

es llegeixen la lletra petita dels contractes que ningú té valor de llegir o dels que no paren 

fins que no troben el que volen, i això crec que, sumat al meu coneixement com a 

Arquitecte Tècnic, pot fer de mi un excel·lent assessor immobiliari. 

 

Als annexos podreu trobar el meu Currículum Vitae. 
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BUSINESS MODEL 

 

Founder presentation 

 

 

The idea is to set up the company as a single founder and investor. Depending on how 

the business runs during the first months we will decide if it’s appropriate to hire 

employees or if we outsource some processes or departments. 

 

As mentioned, the founder is going to be myself, Emmanuel Oliveras Luna, born in 

Barcelona and currently living in Girona. I am 31 years old and I am about to graduate 

from my Bachelors degree in Architectural Technology and Building Construction in the 

Polytechnical University of Catalunya (UPC). 

 

Since I started working in 2012, my entire professional career has been linked to 

logistics, so I have worked in many of the roles that conform the material distribution 

flow. Over time, I have had the opportunity to grow, also driven by my restless and 

nonconformist spirit, and to work in some of the most important global companies: DHL, 

Decathlon, Amazon and currently for Vanderlande. 

 

I have mainly worked as a warehouse team manager, leading logistic operations and big 

teams, and in my current job as a supply chain and quality coordinator within an 

engineering company such as Vanderlande. 

 

With these years of experience I have learned to work for goals, in an organized way, to 

manage highly productive teams (and work as a team), to be proactive and autonomous 

and above all to never settle for anything, to aspire every day to be better than the 

previous one and not give up facing any adversity. 

 

But the question is, why would I want to work in real estate now? With my university 

years I have come to the conclusion that the construction site environment does not 

appeal to me too much, but that I love architecture, engineering and construction and 

that I am also passionate about helping people and finding real estate. I am always very 

focused on the smallest details, I am also one of those who read the fine print of 

contracts that no one has the courage to read or those who do not stop until they find 

what they want, and I think that with this, added to my knowledge as a Technical 

Architect, can make of me an excellent real estate consultant. 

 

Please find my Curriculum Vitae with the additional documentation at the end of this 

document. 
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1.2. Característiques generals del projecte 

 

L’objectiu d’aquest Business Plan és analitzar la viabilitat de l’empresa que pretenem crear: 

Oliveras Real Estate, que serà bàsicament una societat destinada a la intermediació en 

operacions immobiliàries a la zona de la província de Girona, o el que és més conegut com a 

API (Agent de la Propietat Immobiliària). 

Tot i això, la idea és anar més enllà d’aquesta funció o servei ja molt explotat i conegut i 

oferir als nostres clients un servei integral, amb multitud d’opcions i productes de valor 

afegit, esdevenint doncs una empresa més enfocada a la personalització dels serveis al client 

que a una simple intermediació comercial tradicional. 

 

1.2.1. Definició d’API 

No podem començar a definir el nostre projecte sense veure de forma resumida què és un 

API i quines son les seves funcions tal i com el coneixem a dia d’avui. Així doncs, un API: 

- Son les sigles d’Agent de la Propietat Immobiliària. També veiem de vegades les 

sigles Aicat (Agents Immobiliaris de Catalunya). Cada agent té un número de 

col·legiat que ha d’estar sempre visible per als clients de forma que quedi constància 

de la seva afiliació i per tant que ofereix les garanties d’un servei adient. 

- Un API és un agent qualificat que opera al mercat immobiliari i es l’encarregat de 

mediar, assessorar i gestionar operacions de compra i venda, permuta o cessió de 

béns immobles, així com també de dictaminar valors de venda, cessió o traspàs 

d’immobles i assessorar en qüestions de concessió d’hipoteques. 

Tradicionalment un Agent de la Propietat Immobiliària situa la seva cartera de serveis dins 

de la pròpia definició del títol, limitant-se a fer de simple mediador entre parts i esdevenint 

només un mer tràmit per a un procés de transacció immobiliària. Així, la majoria d’Agents 

s’encarreguen de posar al mercat els immobles, realitzar les visites amb els clients 

interessats, fer un filtratge de clients de cara a la propietat o d’immobles de cara al 

comprador o arrendatari potencial i gestionar la documentació requerida per a cada 

operació. 

Quins son els requeriments i les exigències d’un API? 

- Disposar d’un establiment obert al públic, a no ser que prestin serveis de forma 

telemàtica o electrònica. 

- Estar en possessió de la titulació universitària que els capacita per a exercir com a 

API o bé el certificat del curs equivalent. 

- Estar compromesos amb les bones pràctiques en la prestació dels serveis 

immobiliaris mitjançant la signatura de la declaració responsable. 

- Disposar d’una assegurança de caució o garantia amb una entitat financera o 

asseguradora autoritzada (60.000€) i a més d’una assegurança de responsabilitat 

civil (600.000€), ambdues per agent, establiment obert al públic i any de cobertura. 
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- Han d’actuar amb independència, imparcialitat, prevalença de l’interès del client, 

prudència i subjecció a la legalitat vigent, a més d’informar als seus clients sobre la 

normativa i els principis deontològics. 

- Si se’ls requereix, han de signar una nota d’encàrrec. 

- Complir a la publicitat i l’oferta amb el principi de veracitat. 

- Ser transparents en el càlcul d’honoraris. 

- Ser coneixedors de la normativa vigent i comprometre’s a actualitzar coneixements. 

 

1.2.2. Definició de personal shopper 

Segurament tots hem escoltat el terme “personal shopper” alguna vegada i quasi sempre el 

relacionem amb les compres de moda. Un personal shopper o assessor de compres personal 

no es més que una persona que ajuda una altre persona a escollir i comprar objectes de 

diferents tipus. Normalment, l’assessor de compres personal acompanya els clients a 

diferents botigues i suggereix determinats models o colors o talles adaptats a cada persona, 

d’altres vegades el client fa l’encàrrec i l’assistent fa la compra basant-se en les preferències 

personals de qui li encarrega la compra.  

Aquest terme va sorgir els anys 80 als Estats Units de la mà de personalitats que duien una 

agenda molt atrotinada i que contractaven altres persones que s’encarreguessin de fer per 

ells determinades compres. A dia d’avui, el terme ha evolucionat molt i en el món de la moda 

un personal shopper no només acompanya un client a diferents botigues i l’aconsella 

diferents peces sinó que també l’assessora a nivell d’imatge personal. En altres casos, 

algunes firmes de roba contracten els seus propis assessors per tal que ajudin els seus clients 

a decidir i a nivell més general, alguns establiments anomenen assessors als seus empleats 

quan ofereixen una atenció més enllà del cobrament dels articles i ajuden els clients a 

prendre les millors decisions basades en els seus requeriments (com per exemple El Corte 

Inglés o Apple, on els dependents son molt més que les persones que ens cobren i també 

ens donen tota la informació que necessitem o fins i tot ens poden impartir classes sobre un 

producte). 

Enfocant-nos al sector immobiliari, fa pocs anys que s’ha començat a utilitzar el terme 

personal shopper immobiliari o PSI, i el terme prové també dels Estats Units a on se’ls 

anomena Exclusive Buyer Agent o Accredited Buyer Representative. En aquest cas, l’assistent 

personal s’encarrega de trobar el millor producte immobiliari basant-se en les necessitats i 

motivacions de cada client i d’aconseguir les millors condicions. 

 

1.2.3. Definició del projecte 

La idea de projecte neix de l’experiència pròpia d’haver canviat d’habitatge de lloguer tres 

vegades en dos anys i de les traves que m’he anat trobant en cada moment i allò que penso, 

des de la meva humil opinió, que podria ser millor o que s’hi podria afegir a qualsevol 

operació immobiliària.  

Per situar-nos seguiré parlant des de la meva experiència personal i d’aquesta forma ens 

centrarem en l’exemple de llogar un pis, però la idea general del projecte és aplicable a 
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qualsevol operació, ja sigui lloguer, compra o venda i ja sigui un pis, una casa, un xalet, un 

pàrquing, un local comercial...  

Així doncs, a continuació voldria enumerar un seguit de mancances al mercat que crec poden 

solucionar-se a partir de la idea de negoci que presentem en aquest pla d’empresa:  

- Mercat molt difús.  

Surts al carrer camí al forn del barri i quantes agències immobiliàries trobes? Mínim 

una si el forn és a prop, potser dues de seguides o potser si has de caminar cinc 

minuts en trobes tres o quatre. Busques a Google “llogar pis” i quants resultats 

trobes? Exactament 37 milions de resultats segons el famós buscador o 1,36 milions 

si ho fas en català. Quantes webs coneixem de memòria especialitzades en cercar 

immobles? Idealista, Fotocasa, Habitaclia, Pisos... 

Al final, cada propietari o cada representant de propietari decideix llistar l’immoble 

a on més li convé, ja sigui per facilitat, preu, mercat o per coneixement. D’aquesta 

forma, si limitem la cerca a un o dos llocs web estem deixant fora moltes 

oportunitats, passa el mateix si només visitem una o dues agències immobiliàries.  

 

  

 

- Alta demanda.  

Ja hem trobat uns quants immobles que ens interessa visitar i si tot va bé reservar, 

però m’han convidat a una visita juntament amb cinc interessats més, cinc famílies 

que es troben a la mateixa situació i que pagaran la senyal a l’instant si els interessa 

el pis. A més després he d’enviar tota la meva documentació personal i confidencial 

a una persona que no conec de res simplement per a que m’accepti com a inquilí 

d’entre la resta. 

Les grans ciutats pateixen una demanda elevadíssima d’habitatges, sobretot en 

casos de bones oportunitats. Els propietaris i les agències aprofiten això per pujar 

Imatge: Logos de algunes de les moltes plataformes que podem trobar a la xarxa per vendre, 

comprar, llogar o compartir immobles. 
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preus i per exigir més requisits del compte en cas de lloguers. Això a més fa que 

gairebé no es pugui veure el pis i revisar defectes ja que s’ha de fer una paga i senyal 

al moment per tal de reservar l’immoble i que es prengui en consideració a un 

potencial inquilí. 

En resum, l’alta demanda causa angoixa als clients i crea inseguretat, mentre que la 

propietat i les agències prenen un paper dominador del que en treuen profit. 

 

- Preu.  

Finalment vam trobat un pis que ens agradava, semblava estar bé i vam donar una 

senyal per a que estudiessin la nostra documentació, un dia després m’escriu la 

immobiliària i em diu que amb els 2100 euros que guanyem plegats al mes no és 

suficient per a aquest lloguer i que a més hauríem d’abonar 3500 euros per entrar 

pel mes en curs, els honoraris i els dos mesos de fiança.  

Per una banda ens trobem en una situació de preus de lloguer i de compra alts, 

accentuada a les grans ciutats, voltants i zones turístiques, d’altra banda, la 

demanda fa que propietaris i agències inflin més el preu sobre el valor de l’immoble, 

esperant sempre que algú accepti el preu fixat. Normalment un client no té els 

coneixements suficients ni la preparació per a negociar en igualtat de condicions 

sobre el preu i les condicions. 

 

- Tràmits.  

Al final ja tenim pis, hem trobat un entresol petit i acollidor al Barri Vell, amb vistes 

a l’Onyar, sense ascensor, sense moblar i amb algunes reparacions a fer, però 

pagarem només 600 euros al mes. 

Signar el contracte no és quasi mai sinònim de tenir una llar i viure-hi: a partir d’aquí 

s’inicia la següent fase, la mudança i tots els tràmits necessaris per entrar a viure a 

un habitatge. 

Canviar els subministres de titular o donar-los d’alta (internet i telèfon, gas, aigua, 

electricitat), fer o contractar la mudança, comprar i muntar mobles, petites 

reparacions que de vegades no son tant petites...  

 

- Incidències.  

Després de la mudança i de fer tota la paperassa ens instal·lem i uns dies després 

netejant ens trobem una humitat enorme darrere del sofà que hi havia, a més el pis 

de dalt és un Airbnb i ja han fet una festa en la setmana que portem aquí. 

Quan tot sembla estabilitzar-se sempre hi ha quelcom més esperant. Les presses a 

les que se sotmet als clients fan que sigui impossible revisar tot correctament i fer 

un anàlisi en profunditat del producte que estan contractant. Una inspecció 

detallada per part d’un expert i un estudi a fons de la zona i l’edifici poden evitar 

molts imprevistos. També hi ajuda haver signat un contracte clar i transparent per 

ambdues parts i una correcta comunicació entre propietat i llogater o comprador. 

 

Partint del llistat anterior (a mode de resum i exemple), la idea de negoci vol fusionar 

l’activitat d’un Agent de la Propietat Immobiliària tradicional amb la d’un PSI (personal 

shopper immobiliari) i la d’una empresa de serveis, donant lloc a un sol agent que pugui 

oferir un servei claus en mà i que pivoti la seva posició en cada cas situant-se sempre del 
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costat del client i defensant els seus interessos o limitant-se a ser un mediador honest en el 

cas de treballar un mateix producte amb més d’un client. 

L’objectiu de l’empresa serà oferir sempre un servei excel·lent, amb els nostres clients al 

centre de tot i assegurant la major transparència possible per a totes les parts. Volem 

esdevenir un referent a les comarques gironines, centrant-nos però no limitant-nos en el 

segment prèmium. 

 

1.3. Dades del projecte 

A nivell legal, el projecte cas d’estudi tindrà les següents característiques: 

Nom comercial Oliveras Real Estate 

Denominació social Oliveras Real Estate 

CIF B-012345678 

Forma jurídica SL (Societat de Responsabilitat Limitada o Societat 
Limitada). 

Definició de l’empresa Agent de la propietat immobiliària. Intermediació en 
tot tipus d’operacions immobiliàries, rehabilitacions i 
serveis de valor afegit. 

CNAE 6831 Agents de la propietat immobiliària. 

Objecte social L’activitat immobiliària en general entesa a la més 
àmplia accepció, així com la promoció de tot tipus 
d’immobles. Més concretament l’objecte social anirà 
dirigit a l’adquisició i alienació, per compravenda o 
per qualsevol altre títol, i arrendament no financer de 
tota classe d’edificis, terrenys i béns immobles en 
general, per compte propi o aliè de tot tipus de 
terrenys i edificacions. Igualment té per objecte la 
realització de qualsevol tipus d’operacions 
comercials, mobiliàries i immobiliàries, relacionades 
amb l’esmentat objecte i la prestació de qualsevols 
serveis relacionats amb la promoció immobiliària, 
activitats de representació, comissió, agència i 
mediació en el tràfic d’immobles així com la 
planificació i realització d’operacions urbanístiques. 

Localització de l’empresa Girona ciutat. 

Instal·lacions Local comercial d’uns 40m2 en règim de lloguer al 
carrer de la Barca 5, al Barri Vell. 

Personal i estructura Soci fundador i professionals externs autònoms. 

 

 

 



 17 Business Plan Oliveras Real Estate 

 

2. ENTORN D’ACTIVITAT DE L’EMPRESA 

 

 

2.1. Entorn geogràfic 
 

Oliveras Real Estate tindrà la seva seu a la 

ciutat de Girona i centrarà el seu mercat a 

nivell local i molt especialment les zones 

amb immobles de catdegoria mitjana – 

alta donat que el nostre públic objectiu 

serà de nivell adquisitiu alt pel tipus de 

serveis de valor afegit oferts. 

Girona és la capital de la província de 

mateix nom i de la comarca del Gironès, 

situada a la part nord-est de Catalunya a 1 

hora de Barcelona 45 minuts de França. Hi 

resideixen 102.684 habitants (a data d’1 

de gener de 2021). La creuen els rius 

Onyar, Ter, Güell i Galligants i és molt 

coneguda pel seu antic barri jueu, les cases 

i els ponts del riu Onyar, la catedral gòtica 

(amb la nau més ampla del món), les Fires de Sant Narcís, el festival Temps de Flors i el 

Temporada Alta. 

La ciutat està dividida en 9 barris, tot i que a la pràctica es coneix millor pels seus 31 sectors: 

 

Barris Sectors % població (2021) 

Nord 

Pla de Campdorà 0,16 

Muntanya de Campdorà 0,07 

Pont Major 2,83 

Pedret 0,80 

Montjuïc Montjuïc 2,66 

Oest 

Germans Sàbat 0,58 

Taialà 3,82 

Fontajau 2,35 

Domeny Nord 1,38 

Domeny Sud 0,38 

Sant Ponç 0,84 

Est 

Sant Daniel 0,66 

Torre Gironella 0,35 

Pedreres 0,20 

Font de la Pólvora 1,74 

Vila-roja 1,51 

Gavarres 0,01 
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Centre 

Barri Vell 3,20 

Mercadal 2,52 

Carme 3,25 

Eixample 

Eixample Nord 20,86 

Eixample Sud 21,76 

Sant Narcís 1,04 

Santa Eugènia 

Hortes 0,01 

Santa Eugènia 9,68 

Can Gibert del Pla 7,44 

Mas Xirgu Mas Xirgu 0,02 

Sud 

Montilivi 5,18 

La Creueta 0,08 

Palau 4,41 

Avellaneda 0,22 
Font: L’observatori de l’Ajuntament de Girona 

 

 

L’objectiu inicial serà focalitzar els esforços als següents sectors: 

 

2.1.1. Barri Vell 

Probablement la zona més coneguda de Girona, pel seu 

conjunt monumental, pel riu Onyar, per la multitud de 

bars i restaurants que hi allotja, pels seus carrerons amb 

llambordes o pel rodatge de Joc de Trons. El Barri Vell és 

la seu d’un bon grapat de museus i de galeries d’art i 

també és el lloc triat per moltes personalitats per viure-

hi, d’entre elles molts ciclistes professionals. 

La poquíssima disponibilitat de sòl edificable, l’alta 

demanda, la situació i les vistes de molts dels habitatges 

d’aquesta zona fan que sigui el sector amb els preus 

mitjans més alts de la ciutat. 

 

Indicadors econòmics Barri Vell 
Renda mitjana per 

persona (2018) 
Diferència front a 
mitjana d’Espanya 

Preu mitjà de venda 
€/m2 (2021) 

Variació anual 
(nov2020–nov2021) 

15.392,68 € +34,88% 3.974 € +15,20% 

Població total (2021) % sobre total 
municipi 

Preu mitjà de lloguer 
€/m2 (2021) 

Variació anual 
(nov2020–nov2021) 

3.281 3,20% 11,30 € +9,75% 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE i Idealista.com 
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2.1.2. Montilivi 

El sector de Montilivi se situa a la zona sud-est de la ciutat de Girona, a peu del puig que 

dona nom al barri. Es tracta d’una zona bàsicament residencial, amb edificacions baixes 

(cases, xalets, cases en filera i edificis plurifamiliars de planta baixa i dos plantes pis), amb 

habitants de classe mitja-alta. A Montilivi s’hi emplacen també diferents campus de la 

Universitat de Girona, residències universitàries i l’estadi del Girona de futbol, per la qual 

cosa hi conviu també una gran quantitat d’estudiants. 

Montilivi té els beneficis de viure rodejat de 

natura i alhora tenir el centre de la ciutat molt a 

prop, de fet, depenent des d’on ens situem, 

podem arribar al centre de Girona en 10 minuts 

a peu, a més, tots els edificis tenen pàrquing i 

aparcar al carrer és gratuït i fàcil.  

A nivell immobiliari, es difícil establir un preu mig 

dels lloguers donat que el mercat és 

relativament limitat i hi predominen més les 

operacions de compravenda. Això ve donat 

bàsicament pel fet que hi abunden les cases i 

xalets i no hi ha gaire edificis plurifamiliars. 

D’altra banda, el ventall de preus es mou 

bàsicament per ubicació de forma que la zona 

més al nord és més econòmica i la zona més al 

sud és on trobem preus més elevats. 

 

Indicadors econòmics Montilivi 
Renda mitjana per 

persona (2018) 
Diferència front a 
mitjana d’Espanya 

Preu mitjà de venda 
€/m2 (2021) 

Variació anual 
(nov2020–nov2021) 

17.248,05 € +51,14% 2.477 € +2,30% 

Població total (2021) % sobre total 
municipi 

Preu mitjà de lloguer 
€/m2 (2019) 

Variació anual 
(nov2020–nov2021) 

5.323 5,18% 7,80 € sd 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE i Idealista.com 

 

2.1.3. Palau 

Continuem al sud-est del municipi de Girona, en aquest cas més al sud que Montilivi i ens hi 

trobem el sector de Palau, provinent de l’antic municipi independent de Palau-sacosta. 

La zona de Palau la formen bàsicament cases i xalets, amb algunes promocions de cases en 

filera i algun edifici plurifamiliar. És un barri d’alt nivell adquisitiu i una de les zones més 

desitjades de Girona per a viure-hi, per la seva tranquil·litat, seguretat i per la relativa 

proximitat al centre de la ciutat, a més dels accessos quasi directes a les vies N-II, AP-7 i C-

65. 
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El mercat immobiliari de Palau està molt centrat en la compravenda de cases i xalets, venda 

de terrenys i promocions d’obra nova i no s’hi troba gairebé res en lloguer a excepció 

d’alguna unitat molt limitada en algun dels pocs edificis plurifamiliars. Els preus de venda 

son alts, situant-nos a partir dels 500.000 euros per a cases de segona mà. 

Indicadors econòmics Palau 
Renda mitjana per 

persona (2018) 
Diferència front a 
mitjana d’Espanya 

Preu mitjà de venda 
€/m2 (2021) 

Variació anual 
(nov2020–nov2021) 

21.435,53 € +87,83% 1.940 € -8,70% 

Població total (2021) % sobre total 
municipi 

Preu mitjà de lloguer 
€/m2 

Variació anual 
(nov2020–nov2021) 

4.525 4,41% sd sd 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE i Idealista.com 

 

 

2.1.4. Montjuïc 

El sector de Montjuïc el trobem situat a la zona nord-est del municipi. Tot i els orígens humils 

del barri, on es van desplaçar treballadors immigrats els anys 50, posteriorment s’hi va 

impulsar una urbanització de luxe fet que va expulsar els barraquistes.  

Actualment Montjuïc és una zona de cases i xalets, amb moltes zones verdes, situades al 

voltant de la muntanya que dona nom al barri, on hi resideixen famílies benestants, situant 

la zona en una posició similar a la del sector de Palau, a diferència que el sector de Montjuïc 

té bastanta menys activitat a nivell de pas de persones i trànsit i també molts menys 

habitants que Palau. 
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Indicadors econòmics Montjuïc 
Renda mitjana per 

persona (2018) 
Diferència front a 
mitjana d’Espanya 

Preu mitjà de venda 
€/m2 (2021) 

Variació anual 
(nov2020–nov2021) 

21.026,66 € +84,25% 2.188 € -1,92% 

Població total (2021) % sobre total 
municipi 

Preu mitjà de lloguer 
€/m2 (2021) 

Variació anual 
(nov2020–nov2021) 

2.731 2,66% sd sd 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE i Idealista.com 

 

2.1.5. Eixample 

El sector de l’Eixample de Girona està dividit en dos, a nord i a sud, i concentra quasi la meitat 

de la població del municipi amb zones de densitats realment altes (432 habitants per 

hectàrea de zona residencial). La zona més al nord és la que queda més a prop del centre de 

la ciutat i té per exemple l’estació de busos i trens de Girona, mentre que la zona més al sud 

és més residencial i té més zones verdes i equipaments esportius i culturals. 

L’Eixample es caracteritza per encabir-hi grans edificis plurifamiliars, els més nous amb zones 

enjardinades, i per tenir una gran quantitat de serveis a prop. Hi trobem habitatges de tot 

tipus d’acabats i preus i hi ha bastant de mercat, tant de lloguer com de compra i venda. 

Indicadors econòmics Eixample 
Renda mitjana per 

persona (2018) 
Diferència front a 
mitjana d’Espanya 

Preu mitjà de venda 
€/m2 (2021) 

Variació anual 
(nov2020–nov2021) 

15.626,04 € +36,93% 2.958 € +1,60% 

Població total (2021) % sobre total 
municipi 

Preu mitjà de lloguer 
€/m2 (2021) 

Variació anual 
(nov2020–nov2021) 

43.763 42,62% 9,10 € +0,30% 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE i Idealista.com 



 22 Business Plan Oliveras Real Estate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja sortint de Girona ciutat, analitzarem de forma resumida, de la mateixa forma que hem fet 

amb els sectors locals en que volem focalitzar les operacions, un seguit de municipis propers 

a Girona i que creiem poden ser especialment interessants per treballar. En cada cas veurem 

què els fa especials i per tant, per què creiem que val la pena ampliar l’horitzó del negoci 

fora del terme municipal de Girona: 

2.1.6. Vilablareix 

Abans hem parlat de Montilivi i Palau, doncs ara si seguim el camí cap al sud ens trobem, 

precisament delimitant amb Palau i el seu barri de 

l’Avellaneda, el poble de Vilablareix.  

Vilablareix és un petit municipi que ens sorprèn amb el 

seu creixement demogràfic durant els últims 100 anys, 

on la població s’ha multiplicat per 10. Donada la 

tendència actual dels clients a cercar habitatges més 

amplis, amb més zones enjardinades i llum i a nuclis més 

petits, creiem que Vilablareix és un bon emplaçament 

per a treballar en els propers anys, doncs ens trobem 

amb encara molt de terreny disponible, habitatges 

construïts de bona qualitat i el reclam d’estar a 10 

minuts en cotxe de Girona. 

Indicadors econòmics Vilablareix 
Renda mitjana per 

persona (2018) 
Diferència front a 
mitjana d’Espanya 

Preu mitjà de venda 
€/m2 (2021) 

Variació anual 
(nov2020–nov2021) 

15.507,32 € +35,89% sd sd 

Població total (2021) Preu mitjà de lloguer €/m2 (2018) 

3.225 6,00 € 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE i Idealista.com 
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2.1.7. Fornells de la Selva 

Fornells de la Selva es un municipi limítrof amb 

Girona i Vilablareix situat més cap al sud i que 

també ha experimentat un creixement 

demogràfic semblant al de Vilablareix.  

El municipi consta de nucli urbà i a més una altra 

zona residencial tocant a Palau amb cases i 

xalets on a més s’hi situa una prestigiosa escola 

privada. Pel mateix fet que en el cas anterior, 

Fornells de la Selva pot ser un bon reclam per a 

famílies que busquen tranquil·litat i proximitat a 

serveis. És una zona amb encara molt solar 

sense edificar i amb edificacions de molt nivell i 

atractiu que poden tenir molt bona sortida al 

mercat. 

Indicadors econòmics Fornells de la Selva 
Renda mitjana per 

persona (2018) 
Diferència front a 
mitjana d’Espanya 

Preu mitjà de venda 
€/m2 (2021) 

Variació anual 
(nov2020–nov2021) 

17.287,92 € +51,45% sd sd 

Població total (2021) Preu mitjà de lloguer €/m2 (2018) 

2.700 8,80 € 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE i Idealista.com 

 

2.1.8. Quart 

Continuant el camí de la C-65, direcció a la Costa Brava, el següent municipi que trobarem 

és Quart, a tocar de Fornells. 

A diferència de Fornells, però de la mateixa forma que Vilablareix, Quart s’aglutina 

bàsicament en un sol nucli urbà, sense gaire edificació dispersa. Hi dominen les cases i els 

xalets i hi trobem algun edifici plurifamiliar de forma molt limitada. Sobretot a la part situada 

més al nord-oest, cap a on s’ha expandit el municipi en els darrers deu anys, hi podem trobar 

grans edificacions d’alt nivell, a més de solars encara disponibles.  

 

Indicadors econòmics Quart 
Renda mitjana per 

persona (2018) 
Diferència front a 
mitjana d’Espanya 

Preu mitjà de venda 
€/m2 (2021) 

Variació anual 
(nov2020–nov2021) 

15.028,63 € +31,69% sd sd 

Població total (2021) Preu mitjà de lloguer €/m2 (2018) 

3.856 6,50 € 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE i Idealista.com 



 24 Business Plan Oliveras Real Estate 

 

2.1.9. Sant Gregori 

Canviem la trajectòria i ara tornem cap al nord-oest, passant per Girona i en direcció a la Vall 

de la Llèmena per arribar a Sant Gregori. El municipi es conforma per edificacions aïllades, 

bàsicament xalets i s’ha expandit en els darrers anys cap al nord-est creant tota una nova 

corona de carrers amb edificacions de luxe.  

 

Indicadors econòmics Sant Gregori 
Renda mitjana per 

persona (2018) 
Diferència front a 
mitjana d’Espanya 

Preu mitjà de venda 
€/m2 (2021) 

Variació anual 
(nov2020–nov2021) 

16.174,71 € +41,73% sd sd 

Població total (2021) Preu mitjà de lloguer €/m2 (2018) 

4.012 7,60 € 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE i Idealista.com 
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2.1.10. Costa Brava i Pirineus 

La província de Girona amaga infinits tresors naturals, arquitectònics, culturals, 

gastronòmics i turístics i és innegable que més enllà de l’atractiu de la capital i tot el que hi 

trobem, a no gaire distància hi trobem veritables joies. Veiem de forma molt resumida un 

seguit d’indrets d’especial valor i que creiem indispensable afegir al nostre llistat de àrees a 

treballar amb els nostres clients: 

- Castell-Platja d’Aro-S’Agaró  

Tot i tractar-se d’una zona fortament estacional, a nivell immobiliari ens trobem amb 

moltes segones residències i amb propietats úniques i d’un altíssim valor. Creiem 

important explorar aquesta àrea per situar-nos al segment de mercat en que volem 

estar. La venda d’habitatges de luxe és molt més propensa a la contractació de 

serveis de valor afegit com els que volem oferir.  

- Palamós, Calella de Palafrugell, Llafranc, Begur i Pals 

 

De la mateixa forma que en el cas anterior, es tracta d’una zona molt estacional 

(Palamós en menor mesura), però amb molta segona residència durant tot l’any. La 

tipologia d’edificació continua sent la mateixa, amb propietats de molt de valor i 

clients internacionals. 

 

- Cadaqués, Port de la Selva i Llançà 

 

Tocant a França i amb zones encara verges, ningú dubta del potencial d’aquest zona. 

Amb un mercat limitat degut a les dificultats per al creixement de l’àrea edificada, 

els preus son alts, la demanda alta i hi trobem clients tant nacionals com 

internacionals, sobretot francesos per la proximitat i la diferència de cost de vida. 

 

- La Molina (Alp) i municipis propers 

 

Amb un mercat molt limitat però amb immobles molt preuats, aquesta zona és 

destinació referent de turisme interior, sobretot a l’hivern. L’expansió del treball en 

remot i la cerca d’habitatges propers a la natura fan que pugui ser interessant 

explotar la zona del Pirineu de Girona. 

Imatge: Situació de les zones esmentades. D’esquerra a dreta: La Molina i Costa Brava. 
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2.2. Entorn social 
 

A nivell social, Girona, com totes les grans ciutats i tot el país en general, té una gran 

diversitat social, amb habitants vinguts d’arreu i amb tots els tipus de nivells econòmics, fet 

que enriqueix la cultura del territori i dels seus ciutadans i que a més impulsa un mercat 

immobiliari molt divers i que dona lloc a diferents tipus de segments. 

Hem parlat de la diversitat cultural i social de Girona i es que un 25,51% de la població no va 

néixer a la ciutat ni tampoc al país, amb especial predomini dels nouvinguts d’Amèrica 

central i del sud (48,11%), del Magreb (17,96%) i de la Unió Europea (12,64%). De dins 

d’Espanya, hi resideixen a Girona un 11,72% de la població i la majoria provenen de la resta 

de Catalunya (84,26%) i Andalusia (7,17%). El grup de població major és el comprès entre els 

40 i els 44 anys. La població durant l’última dècada ha augmentat en un 5,39% (2011-2021). 

 

Població de Girona segons lloc de naixement l’any 2021 
Municipi de Girona 39.382 

Resta de província de Girona 14.972 

Resta de Catalunya 10.098 

Resta d’Espanya 12.039 

Estranger 26.193 

TOTAL 102.684 
Font: L’observatori de l’Ajuntament de Girona 

 

Malauradament encara trobem polarització en algunes zones, deguda bàsicament a la falta 

de recursos per a la inclusió de nouvinguts o de persones sense recursos, i ens hi trobem 

amb zones com Salt o La Font de la Pólvora on les rendes son extremadament baixes arribant 

fins a mínims de 4.200 € de renda mitja per persona) i on els preus mitjans de l’habitatge 

amb prou forces superen els 1.000 € per metre quadrat.  

Aquesta situació de determinades zones de Girona contrasta fortament amb la d’altres com 

el Barri Vell, Palau, Montilivi o Montjuïc on les rendes se situen molt per sobre de la mitja 

del país i on és totalment impossible l’accés a un habitatge per a famílies vulnerables. 

D’altra banda ens hi trobem també amb la dificultat recurrent a totes les grans ciutats dels 

joves de poder independitzar-se: la tensió del mercat immobiliari, els sous baixos i la manca 

d’oportunitats per a perfils sense experiència fa que sigui pràcticament impossible per als 

joves deixar l’habitatge familiar fins passats els 30.  

A nivell de dades generals del municipi, la renda familiar disponible bruta mitjana per 

habitant és de 17.500 euros (900 euros superior a la mitjana de la comarca i 100 euros 

inferior a la mitjana de Catalunya). La taxa d’atur a desembre de 2021 se situa al 9,84% 

(Catalunya 10,90% i Espanya 14,60%). 
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2.3. Entorn econòmic 
 

Pel que fa a habitatge, durant el 2020 es van registrar 4.085 canvis de residència dins del 

municipi i 5.366 canvis de residència provinents de fora del municipi amb 5.018 baixes de 

residència, deixant un saldo positiu d’ocupació d’habitatges. 

Indicadors d’habitatge i urbanisme a Girona l’any 2021 
Contractes de lloguer formalitzats * 3.152 

Cèdules d’habitabilitat 1ª ocupació * 302 

Número total d’habitatges 48.761 

Número total d’edificis 10.139 

Ocupació mitjana per habitatge 2,11 

Renda mitjana contractes de lloguer * 638 € 

Mitjana preu habitatges segona mà 2.489 €/m2 útil 

Mitjana preu habitatges obra nova 3.116 €/m2 útil 

Habitatges buits 785 (1,61%) 

Llicències d’obra * 1.862 
* Última dada disponible de l’any 2020.  

Font: L’observatori de l’Ajuntament de Girona 

Imatge: Retall del diari El Periódico de Catalunya (18 de gener de 2021) denunciant la situació del 

sector Est, on molts abonats pateixen talls continus d’electricitat per part d’Endesa generats per 

cultius de marihuana que punxen la llum dels veïns. La situació s’accentua per la falta de recursos 

dels habitants de la zona que no poden més que passar com poden la situació. 
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A nivell econòmic, Girona té una forta dependència en el sector serveis, essent aquest un 

85% del percentatge de riquesa generada en l’economia durant l’any 2018. Aquest fet, és 

bàsicament una rèplica de la situació econòmica a Catalunya i Espanya, on el sector serveis 

és el predominant. A Girona, els seus atractius culturals, naturals i esportius fan que la ciutat 

sigui un pol d’atracció de turisme tant nacional com internacional i això implica la necessitat 

de disposar de bons i nombrosos serveis. La ciutat va allotjar a més de 250.000 turistes l’any 

2019 (amb una o més pernoctacions a Girona) que arriben quasi de forma total com a 

turistes culturals (atrets pel Barri Vell, la catedral, el barri jueu...), d’esport (Girona s’ha 

consolidat com una gran capital del ciclisme i hi resideixen nombrosos ciclistes d’elit) o de 

naturalesa (per visitar les Gavarres, el Montseny, les Guilleries...). 

VAB per grans sectors l’any 2018 
Serveis Indústria Construcció Agricultura 

85,00% 10,66% 4,27% 0,00% 
Font: L’observatori de l’Ajuntament de Girona 

 

VAB per branques d’activitat del sector serveis l’any 2018 
Administració 
i altres serveis 

Serveis 
immobiliaris 

Comerç Hosteleria Transport i 
comunicacions 

Mediació 
financera 

45,61% 22,49% 12,00% 8,20% 7,61% 4,04% 
Font: L’observatori de l’Ajuntament de Girona 

 

Magnituds macroeconòmiques l’any 2018 
Base imposable 25.890€/declarant 

PIB (milions d’€) * 4.090€ 

RFDB 17.500€/habitant 
* Dada de l’any 2019.  

Font: L’observatori de l’Ajuntament de Girona 

 

La situació actual, encara en plena pandèmia i amb els viatges internacionals molt limitats, 

és bastant diferent de la que normalment hauria de ser: el nombre de turistes que reben les 

comarques gironines és dràsticament inferior al d’anys pre-pandèmia (com per exemple 

2018 o 2019). La forta dependència de Girona, les seves comarques i en general tot 

Catalunya del turisme fa que hi hagi una davallada significativa d’operacions immobiliàries, 

sobretot les relatives a l’hostaleria i lloguers turístics. Tot i això, sembla que el municipi de 

Girona ha començat a recuperar-se amb més facilitat que zones com Barcelona on, a més de 

la falta de turisme internacional s’accentua la situació amb la falta de congressos a la Fira i 

els continus impediments del govern municipal a l’arribada d’empreses i al 

desenvolupament econòmic de la ciutat. 
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A nivell estatal l’economia es troba ara mateix en un escenari de recuperació, amb 

creixements intertrimestrals del voltant del 2%, la recuperació del 90% dels llocs de feina 

afectats pels ERTE de la pandèmia, un creixement de l’afiliació a la Seguretat Social que ja 

supera nivells de 2019, la reactivació del consum amb targetes amb variacions interbiennals 

del voltant del 15% i una taxa d’estalvi familiar del 10% de la renda bruta disponible (per 

sobre del 6% previ a la pandèmia). La confiança dels consumidors ja se situa en màxims dels 

últims 2 anys i el turisme ha començat a recuperar-se amb cautela (essent un dels darrers 

sectors a emprendre el camí de la recuperació) i a l’espera de veure com evoluciona la 

pandèmia a nivell global. 

 

De cara al futur, les previsions de creixement se situen entorn al 7% pel 2022, amb uns 

mercats d’exportació que milloren i d’altra banda un preu del cru que es troba en ple rally 

alcista als mercats de futurs. S’espera recuperar els nivells d’activitat econòmica previs a la 

pandèmia durant la segona part del 2022 mentre el consum privat seguirà creixent impulsat 

per la reobertura i per l’estalvi net de les llars. D’altra banda, les previsions del mercat laboral 

situarien la taxa d’atur al voltant del 15,2% pel que resta de 2021 i del 14,1% de cara al 2022. 

Imatge: Retall de l’article al diari Viaempresa (30 de desembre de 2022) on es comenta la 

reactivació de l’activitat econòmica després de l’època de confinament dur pel Covid-19. 
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Imatge: Retall de l’article d’El País 14 de gener de 2022) sobre la inflació global actual. 

 

2.3.1. Riscos de l’escenari actual 

 

Sembla que a curt termini els preus de l’energia no s’estabilitzaran i tampoc ho farà el preu 

de les matèries primeres que generen alhora un augment de preus de producció i de 

consum. Per altre banda, els nolis es troben a preus absolutament desorbitats i el trànsit 

marítim actual està col·lapsat a nivell global. Tot apunta a que els preus dels carburants 

seguiran escalant degut a l’aturada global de les explotacions que la pandèmia va suposar i 

la poca predisposició actual dels inversors a apostar per aquest mercat davant de l’imminent 

irrupció generalitzada del vehicle elèctric. L’alta demanda de semiconductors i l’aturada 

prèvia per la pandèmia fa que aquests escassegin i per tant els preus vagin a l’alça. 

 

Tots aquests factors generen un entorn econòmic molt volàtil, on tot i que la tendència 

general és bona després del sotrac de la pandèmia, la inflació tendeix a l’alça (actualment es 

troba al 4% interanual). Aquest panorama pot crear una pèrdua de confiança generalitzada 

i enfonsar els nivells de consum. 

 

Pel que fa a la construcció, hem vist algunes paralitzacions degudes a la falta o preu dels 

materials. Els constructors no són capaços d’assumir els augments de preu tant significatius 

dels materials. Tot i això, el sector no s’ha vist gaire afectat per la crisi de la Covid-19, i la 

signatura d’hipoteques segueix bona tendència. El canvi de prioritats post-pandèmia, amb 

especial demanda d’habitatges fora de les grans ciutats i/o d’àtics o baixos amb terrasses 

grans, ha mantingut tant els lloguers com les hipoteques actius. 
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2.4. Àmbit normatiu 
 

2.4.1. En quant a la creació d’empreses 

Després del gran salt digital que ha suposat la pandèmia per a tants sectors i en una era a la 

que s’obren pas tecnologies com la intel·ligència artificial, el paper administratiu és encara 

un escull que s’interposa a l’activitat empresarial. Des que una empresa inicia el procés de 

la seva constitució també inicia el seu periple per l’administració. Per tal de posar en marxa 

una societat limitada s’ha de realitzar una escriptura pública davant de notari (signant els 

socis, la certificació negativa del Registre Mercantil, el certificat bancari de dipòsit de capital 

social i els estatuts socials), inscriure’s al Registre Mercantil i l’impost d’activitats 

econòmiques, sol·licitar el NIF, si es tenen treballadors registrar el centre de treball a la 

Direcció Provincial del Ministeri de Treball i Seguretat Social... 

Segons un estudi dut a terme per Cepyme, per a crear una SL a Espanya es necessiten entre 

set i dotze tràmits en funció de la comunitat autònoma i suposa invertir entre 12,5 i 30 dies 

de treball, mentre que a països com Finlàndia, Irlanda o Grècia calen només tres tràmits i 

quatre dies o un tràmit online i 24 hores en el cas de Portugal i Regne Unit. A Espanya ja fa 

anys que eliminar traves per a crear una empresa, simplificar el procés i poder-ho fer de 

forma virtual està al centre del debat, però fins ara sembla que cap de les diferents propostes 

han arribat a bon port i segueix essent un camí llarg poder constituir una empresa. 
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Al nombrós número de tràmits que es requereixen per a iniciar un negoci s’hi afegeix un 

excés de regulacions existents. Un cop constituïda l’empresa s’ha de complir amb la 

regulació en vigor per a dur a terme l’activitat: per a donar d’alta els treballadors, per rendir 

comptes amb Hisenda, per aconseguir finançament, ajudes i subvencions, per col·locar nous 

productes al mercat... Són tot un seguit de normes laborals, fiscals, comptables, financeres 

i de competència que cal aplicar, i això comporta un cost. En els darrers anys, a més, s’han 

incorporat noves normes en termes de sostenibilitat, de models d’economia circular i de 

plans d’igualtat, que tot i que son útils i necessaris afegeixen dificultats als empresaris. 

Amb tot això, resulta molt comú que les petites i mitjanes empreses contractin a un gestor 

extern encarregat de tota la burocràcia, amb el seu cost associat. Això allibera els empresaris 

d’una feina enorme i els assegura mantenir-se dins de la legalitat però per altra banda 

suposa també un entrebanc en situacions que requereixen de certa celeritat, com per 

exemple donar d’alta un nou treballador que s’ha d’incorporar de forma immediata a 

l’empresa per necessitats de la producció, ja que el gestor treballa en un horari determinat 

i ho fa també per a d’altres clients. 

 

Veiem doncs el procés necessari per a constituir l’empresa Oliveras Real Estate com a 

Societat Limitada, tal i com hem esmentat anteriorment: 

 

Per via tradicional 
 

Pr
oc

és
 d

e 
co

ns
tit

uc
ió

 

Registre Mercantil Central Certificació negativa de nom de societat. 

Agència Tributària (AEAT) NIF (Número de Identificació Fiscal). 

Banc Dipòsit del capital social (3000€). 

Notari 

Escriptura pública de constitució de la societat.  
Ha de contenir: identitat soci o socis, voluntat de constituir la 
societat de responsabilitat limitada, aportacions de cada soci i 
numeració de les participacions, determinació del modus inicial 
d’organització, identitat de l’administrador i representant social 
inicial, pactes i condicions dels socis, estatuts de la societat. 

Agència Tributària de 
Catalunya 

Models 600 i 601 i liquidacions. 

Registre Mercantil de Girona Inscripció de l’empresa al Registre. 

Tr
àm

its
 p

os
ad

a 
en

 m
ar

xa
 Agència Tributària (AEAT) Alta al Cens d’empresaris, professionals i retenidors. 

Agència Tributària (AEAT) Impost sobre Activitats Econòmiques. 

Tresoreria General de la 
Seguretat Social (TGSS) 

Alta de socis i administradors als règims de la SS. 

Registre Mercantil de Girona Legalització del llibre d’actes. 

Registre Mercantil de Girona 
Legalització del llibre diari i del Llibre d’inventaris i comptes 
anuals. 

OAMR Girona Certificat electrònic. 

Col·legi i associació d’agents 
immobiliaris de Girona 

Alta al Registre d’Agents Immobiliaris “aicat” i col·legiació. 
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Per via telemàtica (CIRCE) 
 

Pr
oc

és
 te

le
m

àt
ic

 d
e 

co
ns

tit
uc

ió
 

Registre Mercantil Central Certificació negativa de nom de societat. 

Banc Dipòsit del capital social (3000€). 

PAE Virtual 
Alta de societats omplint el DUE (Document Únic Electrònic). 
El sistema genera cites amb notaris per al proper pas. 

Notari 
Escriptura pública de constitució de la societat. 
Ha de contenir el mateix que per la via tradicional. 

Tràmits que el sistema 
gestiona de forma 
automàtica en enviar el 
DUE. 

Models 600 i 601 i liquidacions. 

NIF (Número de Identificació Fiscal). 

Inscripció de l’empresa al Registre. 

Impost sobre Activitats Econòmiques. 

Alta de socis i administradors als règims de la SS. 

Expedició escriptura inscrita. 

NIF definitiu. 

Po
sa

da
 e

n 
m

ar
xa

 

Registre Mercantil de Girona 
Legalització del llibre d’actes. 
 

Registre Mercantil de Girona 
Legalització del llibre diari i del Llibre d’inventaris i comptes 
anuals. 

OAMR Girona Certificat electrònic. 

Col·legi i associació d’agents 
immobiliaris de Girona 

Alta al Registre d’Agents Immobiliaris “aicat” i col·legiació. 

 

2.4.2. En quant a agències immobiliàries  

La creació d’una agència immobiliària no dista gaire de la normativa que regular qualsevol 

constitució d’una altra societat mercantil, així doncs s’han de seguir els passos que hem 

comentat justament abans i a més, en el cas específic de les agències immobiliàries i segons 

la Llei 18/2007, del 28 de desembre i que regula el dret a l’habitatge a Catalunya 

s’estableixen uns requeriments que haurà de complir tot aquell professional que treballi de 

forma habitual com a Agent Immobiliari a Catalunya (Aicat), és a dir, per a la mediació de tot 

tipus de transaccions d’immobles, ja sigui compra, venda, lloguer, traspàs... i la constitució 

de drets reals sobre aquests.  

Els requeriments que s’estableixen i que tenen com a objectiu assegurar una major protecció 

als consumidors son les següents: 

- S’ha de disposar d’un establiment obert al públic. En cas de treballar només online 

igualment s’ha d’indicar una adreça on s’estigui localitzable en cas que els clients 

vulguin reclamar. 

- Disposar de la capacitació professional que s’exigeix legalment. 

- Constituir i mantenir una garantia amb vigència permanent que permeti respondre 

de les quantitats que rebin. 

- Constituir i mantenir una pòlissa de responsabilitat civil. 
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3. ACTIVITAT EMPRESARIAL 
 

3.1. Definició del servei prestat 
 

 

Oliveras Real Estate neix amb la idea d’oferir un servei 

immobiliari integral, honest i absolutament enfocat al 

client. La nostra missió és esdevenir la primera opció 

a l’hora de realitzar una operació immobiliària a les 

comarques gironines. 

 

Com hem comentat anteriorment, el procés pel qual 

han de passar els clients cada cop que volen realitzar 

una operació immobiliària és massa complicat, ple 

d’incerteses i de perills de no conèixer el mercat 

correctament, de forma que volem llançar una nova 

metodologia de treball al sector immobiliari, adaptant el nostre rol i els nostres serveis de 

forma 100% personalitzada a cada client i cada operació. Així doncs, operarem sempre amb 

garantia de transparència i honestedat i oferirem per a cada client un servei únic, cosit a 

mesura de les necessitats de cada persona i centralitzant tots els tràmits inherents del procés 

per tal d’oferir, sempre que sigui possible, un servei “claus en mà”.  

 

3.2. Àrees d’activitat i divisions internes de l’empresa 

 

Seguint amb la nostra visió d’oferir als nostres clients un servei personalitzat des del primer 

contacte, Oliveras Real Estate treballarà inicialment sota tres noms comercials (o marques) 

que diferenciaran alhora els diferents departaments i serveis que oferirem. Així doncs, les 

divisions seran: 

3.2.1. 

 

Inversió immobiliària:  

▪ Estudis de mercat i valoracions. 

▪ Identificació d’oportunitats de compra per a inversors, estudis de 

rendibilitat, anàlisi de viabilitat i auditoria. 

▪ Assessorament tècnic i legal, gestió del lloguer. 

 

3.2.2. 

 

Gestió del patrimoni:  

▪ Operacions de venda. Estudi de mercat, anàlisi de viabilitat, proposta de 

preu i negociació, estratègia d’actius, assessorament legal i tècnic. 
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▪ Operacions de lloguer. Estudi de mercat, anàlisi de viabilitat, proposta de 

preu i negociació, selecció d’arrendataris, tràmits (certificats, permisos...), 

assessorament legal i tècnic i assegurances. 

 

3.2.3. 

 

Serveis immobiliaris integrals: 

▪ Personal Shopper Immobiliari. Servei personalitzat de cerca d’immobles per 

a compra o lloguer, actuant com a agent exclusiu. 

▪ Assessoria econòmico-financera. Comercialització i cerca de productes 

financers adaptats a cada client.  

▪ Assessoria legal. Redacció de contractes, càrregues... 

▪ Gestoria. Liquidació d’impostos, registres, llicències, cèdules d’habitabilitat, 

certificats energètics... 

▪ Estudi d’arquitectura i interiorisme, gestió i contractació d’obra nova, 

reformes i rehabilitació, pressupostos i control de qualitat. 

▪ Serveis de valor afegit. Acompanyament tècnic a visites d’immobles com a 

auditors, mudances, tràmits de subministraments, muntatges, 

manteniment i reparacions. 
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4. MARKET ANALYSYS 

 

To have a better overview of the type of environment in which we are going to work, what 

our rivals will be and the products and services that they offer, we are going to carry out a 

more detailed analysis of the local market in Girona regarding real state agencies. In a first 

step we will focus on our market and what kind of customers we want to work with, in 

addition to that we will make a brief study of the operations that we can potentially capture. 

After that, we'll take a look at the competing companies that are operating currently. 

 

4.1. Target market  

 

As we have already mentioned, we want to focus on the Girona market, especially in the 

upper-middle class neighborhoods of Girona city, the neighborhoods with the highest 

volume of real estate and the municipalities of the province of Girona that we consider 

attractive for the number of operations or for the customers or real state product qualities. 

 

4.1.1. Customer profile 

 

In order to set the priorities and service standards, we will define a specific type of customer 

that will be our primary target. However, and especially at the beginning of the company 

activity, we will not limit ourselves to this type of customer, but we will always offer a type 

of service that always meets the same levels of quality and will have the same prices. 

Below there is a list of the general characteristics of the ideal target audience that we want 

to capture: 

 

- People between 30 and 55 years old. 

- Women and men.. 

- Girona city residents or from the municipalities near Girona, province of Girona and 

Barcelona. Special collectives from the European Union and United States (such as 

athletes. 

- University graduates. 

- Management positions, department managers, freelancers, civil servants or 

athletes. 

- Family unit gross yearly incomings > 50.000 €. 

- Looking to buy or sell properties worth > 400.000 €. 

- Looking to rent properties worth > 800 €/mo. 

- Interested in personal advisor services. 
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As we said at the beginning, the list shown above is just an idea of what our target audience 

will preferably look like. Obviously, Oliveras Real Estate will always be at the service of all 

our clients. The target segmentation we show will be especially helpful for marketing 

actions, lowering costs when we want to advertise our services (whether in a digital or a 

physical support) and the chances of turning a lead into a sale are higher. 

In any case, the main priority, far from shrinking the target group, will be to look for 

customers who may be interested in additional services, on the one hand to generate sales 

that lead to more revenue for the company and on the other to create a bigger engagement 

through our customers: we do not want to limit ourselves to sell a service only once, we 

want our customers to trust us every time they have any kind of need related to their home 

or a commercial property and also to recommend us to their friends, family, acquaintances 

and colleagues. 

 

4.1.2. Market volume 

 

Although we have already defined our target, the estimation of the market volume cannot 

be restricted to this specific audience, basically because the available data do not allow us 

to filter at this scale. However, we have mentioned that despite having a specific target, we 

will not lock ourselves in a specific target and therefore the volume analysis that we will do 

below is still fully applicable to our business. 

We will then present a series of objective data from which we will assess the market volume 

we will have once we start running the company. 

We have decided to take as a reference the period between 2019 and 2021 due to the fact 

that we can have visibility of the data before the pandemic, during the pandemic and the 

state of recovery (“after” the pandemic) of the most recent months with respect to the 

present. 

With regard to rental data, we are going to show the number of rental contracts signed for 

which a deposit has been deposited with INCASOL and the data is organized exclusively at a 

local level for those municipalities that we set before as a priority for the company (as a 

reminder: Vilablareix, Fornells de la Selva, Quart, Sant Gregori, Castell-Platja d’Aro, Palamós, 

Calella de Palafrugell, Llafranc, Begur, Pals, Cadaqués, Port de la Selva, Llançà and Alp). 

In a different way, for the buy and sell transactions, the number of registered transfers of 

property rights is shown and the data is organized at county level, ie Gironès, Baix Empordà, 

Alt Empordà and Cerdanya. 

The following graphs will show the rental and buy and sell data: 
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After showing the quarterly data for the last three years, let’s now take a look at the total 

accumulated data for each year, from 2019 to the third quarter of 2021, so then we can 

compare more simply and directly the data and it will give us a better idea of the total market 

volume that is currently moving in the areas in which we want to focus our operations and 

attract customers and products for our business. 
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4.2. Estudi de la competència 

 

Per tal d’oferir un producte adaptat a l’entorn de Girona s’ha dut a terme una recerca de 

totes les empreses que presten serveis immobiliaris a la zona i que actualment estan actives. 

De totes les empreses competidores trobades, se n’han seleccionat les 10 que creiem tenen 

més en comú amb el tipus d’empresa i servei que es planteja oferir a través de Oliveras Real 

Estate, ja sigui perquè els serveis que ofereixen son similars o iguals o bé perquè el tipus de 

client al que es dirigeixen o el nivell de qualitat de servei que donen és semblant al que aspira 

a donar la nostra empresa. 

A continuació es mostra un resum en forma de fitxes individuals en el que analitzem un per 

un els deu principals competidors a nivell local, els seus detalls i els motius que ens porten a 

considerar-los competidors. Al final d’aquest llistat s’inclou una taula-resum on es poden 

veure totes les empreses immobiliàries trobades durant la cerca (incloses les 10 analitzades) 

amb un seguit de paràmetres que creiem rellevants comparar. 

 

4.2.1. Barri Vell. Artesans Immobiliaris. 

 

Donen un servei centrat en el client, actuant només al seu bàndol en comptes de com 

intermediaris i oferint suport tècnic, legal, jurídic i fiscal. El target son propietats 

seleccionades en base a estudis de mercat i valoracions i clients que busquen un servei 

personalitzat per a la compra o venda d’immobles. 

Destaca molt l’atenció al detall i la transparència que ofereixen, publicant cadascuna de les 

propietats amb tota la informació en fitxes separades, amb plànols professionals i 

fotografies professionals de gran qualitat, diferenciant-se de portals immobiliaris 

generalistes i agències que actuen com a simples intermediaris. Disposen d’oficina al barri 

de l’Eixample. 

 

https://www.barrivellgirona.cat/ 

Ubicació: Plaça Marquès de Camps, 3 1r 1a 17001 Girona. 

Horari comercial: de Dilluns a Divendres, de 10:00 a 18:00h. 

Valoració mitjana a Google Maps: 4,8/5 (33). 

Lloc web disponible en: Català, Castellà i Anglès. 

Xarxes socials: Instagram i Telegram.  

  

https://www.barrivellgirona.cat/
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4.2.2. Dúplex Girona immobles. 

 

 

Dúplex Girona ofereix un ampli ventall de serveis: venda i lloguer d’immobles d’obra nova i 

segona mà, venda de solars i terrenys, valoracions immobiliàries, administració de lloguers, 

gestió patrimonial i d’escriptures, assessorament urbanístic, tramitació d’assegurances de 

llar, comunitàries i d’impagament de lloguers, Cèdules d’Habitabilitat, Certificats Energètics, 

rehabilitacions i reformes, Inspeccions Tècniques d’Edificis i tramitació d’hipoteques.  

Disposen de diferents serveis afegits a l’activitat immobiliària principal i estan enfocats al 

públic general interessat en dur a terme operacions immobiliàries, sense un mercat molt 

concret. Tenen oficina a peu de carrer al barri de Migdia Casernes. 
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http://www.duplexgirona.com/ 

Ubicació: Carrer de Mossèn Baldiri Reixac, 8 17003 Girona. 

Horari comercial: de Dilluns a Divendres, de 09:00 a 14:00 i 

de 16:00 a 19:00. 

Valoració mitjana a Google Maps: 4,1/5 (d’un total de 11). 

Lloc web disponible en: Català i Castellà. 

Xarxes socials: Instagram i Facebook.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Espai i viure. + que serveis immobiliaris.  

 
A Espai i viure a més de la comercialització d’immobles per a la compra, venda i lloguer 

ofereixen assessorament per a inversions, serveis d’arquitectura i reformes, tràmits i estudis 

de mercat i valoracions. 

 

El lloc web té un disseny senzill però clar i fàcil, amb dades entenedores sobre les propietats 

que ofereixen. D’altra banda, no tenen un client objectiu ben diferenciat ja que tenen tot 

tipus d’immobles a zones molt variades. La seva oficina a peu de carrer és a Carme-

Vistalegre.  

http://www.duplexgirona.com/
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https://www.espaiiviure.com/ 

Ubicació: Avinguda de Sant Francesc, 11 17001 Girona. 

Horari comercial: de Dilluns a Dijous, de 09:00 a 14:00 i 16:00 a 

19:00 i Divendres de 08:00 a 15:00. 

Valoració mitjana a Google Maps: 4,1/5 (d’un total de 59). 

Lloc web disponible en: Català. 

Xarxes socials: Instagram, Facebook i Twitter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Espígul. 

 

Espígul és una empresa que actua en diferents fases del procés immobiliari, fet que la fa 

molt competitiva i present al mercat local. Ofereixen immobles de tot tipus, tant per a 

compra com per a lloguer i a més tenen la seva divisió de constructora i promotora, de forma 

que també afegeixen al seu catàleg immobles propis tant d’obra nova com rehabilitats. 

https://www.espaiiviure.com/
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A part d’això, elaboren amb molt de detall les fitxes de cada immoble, sobretot els de 

compra, amb vídeos i fotos d’estudi i bones descripcions.  

El mercat al que es dirigeixen és variat, però se centren molt en immobles d’alt valor, 

sobretot xalets tant a Girona com a la Costa Brava i interior del Gironès. També tenen oficina 

al barri de l’Eixample, a peu de carrer. 

 

https://www.espigul.com/  

Ubicació: Plaça Marquès de Camps, 3 17001 Girona. 

Horari comercial: de Dilluns a Divendres, de 09:00 a 20:00. 

Valoració mitjana a Google Maps: 4,7/5 (d’un total de 272). 

Lloc web disponible en: Català, Castellà i Anglès.  

Xarxes socials: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube i 

LinkedIn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5. Finques Company. 

 

Finques Company disposa de quatre oficines a les comarques gironines (Girona, Figueres, 

Roses i Llançà), per la qual cosa el mercat al que s’hi dirigeixen és bastant ampli. A part de 

actuar com a intermediari en operacions immobiliàries, ofereixen serveis de gestió de 

https://www.espigul.com/
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lloguers, comunitats de propietaris, manteniments, assegurances, valoracions i assessoria 

d’inversions. 

El lloc web és molt extens amb molta informació i facilitat per filtrar immobles. Les fitxes de 

les propietats son bàsiques però contenen suficient informació per a una primera vista. Les 

fotografies son de gran qualitat i ofereixen tours virtuals en alguns immobles. La seva oficina 

a Girona està situada al barri de l’Eixample, a peu de carrer. 

 

https://www.finquescompany.com 

Ubicació: Ronda Sant Antoni María Claret, 12 17002 

Girona.  

Horari comercial: de Dilluns a Divendres, de 09:00 a 

14:00 i de 16:00 a 19:00. 

Valoració mitjana a Google Maps: 4,1/5 (d’un total de 

89).  

Lloc web disponible en: Català, Castellà, Anglès i Francès. 

Xarxes socials: Instagram, Facebook, Twitter i LinkedIn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.finquescompany.com/
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4.2.6. Girofinques. 

 

Girofinques ofereix un servei de gestió immobiliària tant per a venda com per a lloguer, 

assumint la gestió de tràmits necessaris i donant la possibilitat de dur a terme serveis de 

interiorisme, rehabilitació i decoració claus en mà. 

L’àrea d’operacions és bàsicament Girona i voltants i el mercat al que es dirigeixen és 

general, amb bàsicament pisos, cases i pàrquings així com solars i obra nova. El web ofereix 

opcions per filtrar immobles i les fitxes de les propietats son correctes, amb fotos no 

professionals però suficients. L’oficina de Girofinques està situada al barri de l’Eixample, a 

peu de carrer. 

 

http://www.girofinques.com/ 

Ubicació: Plaça Marquès de Camps, 11 baixos 17001 

Girona. 

Horari comercial: de Dilluns a Divendres, de 09:30 a 

13:30 i de 16:00 a 20:00. 

Valoració mitjana a Google Maps: 4,2/5 (d’un total de 

18). 

Lloc web disponible en: Català i Castellà. 

Xarxes socials: Facebook. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.girofinques.com/
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4.2.7. Ideal Personal Shopper Immobiliari. 

 

Ideal Personal Shopper Immobiliari centra el seu negoci en tres branques: personal shopper 

immobiliari per a compra d’ús propi o inversió, gestió de patrimoni immobiliari (en venda, 

traspàs o lloguer) i consultoria integral (inclosa la gestió d’obres). Tenen oficina a peu de 

carrer al barri de Migdia Casernes. 

Treballen oferint estudis de mercat, valoracions, cerca d’oportunitats per a inversors, 

anàlisis de viabilitat, assessorament tècnic i legal, cerca de finançament, gestió de lloguers, 

assegurances, gestió d’obres i reformes i gestoria.  

La cartera de serveis és molt àmplia i el mercat objectiu també. El llistat d’immobles 

disponibles que ofereixen online és bastant limitat, tot i que les descripcions de les 

propietats són força completes. A nivell de fotografia màrqueting, les fotografies dels 

immobles son nombroses però sense qualitat professional ni 

vídeos. 

 

https://www.idealpsi.cat/ 

Ubicació: Carrer Narcís Blanch, 1 17003 Girona. 

Horari comercial: de Dilluns a Dijous, de 09:00 a 18:00 i 

Divendres de 09:00 a 14:00. 

Valoració mitjana a Google Maps: 4,6/5 (d’un total de 

15). 

Lloc web disponible en: Català, Castellà i Anglès. 

Xarxes socials: Instagram, Facebook i LinkedIn. 

 

 

 

 

 

https://www.idealpsi.cat/
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4.2.8. Living Girona. 

 

Living Girona dona serveis de intermediació immobiliària per a compra i lloguer a les 

comarques gironines. En el moment de consulta no disposen de cap immoble a Girona ciutat.  

Tot i que anuncien serveis de home staging i obres de rehabilitació i reformes, fent una ullada 

a les propietats anunciades no es troben fotos massa elaborades. Creiem que és un 

competidor degut a que fa poc que s’ha iniciat el negoci i s’orienten molt a immobles grans 

i de valor. 

Disposen d’una oficina a la zona de l’Eixample. 

 

http://www.livinggirona.com/ 

Ubicació: Carrer Migdia, 37, 3ºA, 17002 Girona. 

Horari comercial: de Dilluns a Divendres, de 09:00 a 

15:30. 

Valoració mitjana a Google Maps: 5,0/5 (d’un total de 6). 

Lloc web disponible en: Català, Castellà, Anglès i Francès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livinggirona.com/
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4.2.9. PM espais.  

 

PM espais té la seva oficina a un local del barri de Sant Narcís, des d’on ofereixen tots els 

serveis relacionats amb la compra, venda i lloguer d’immobles, a més d’altres serveis 

complementaris com valoracions, peritatges, gestió de patrimoni, home staging, obres 

(arquitectura, rehabilitació, reforma i construcció), tràmits, assessorament financer i 

certificats. 

Disposen d’un buscador d’immobles per filtrar entre un bon llistat de pisos, cases, pàrquings 

i locals comercials principalment a Girona i comarques.  

Els anuncis de cada immoble no disposen de gaire detall però la fotografia es de qualitat. La 

web és fàcil per navegar però mostra alguns errors. 

 

https://www.pmespais.com/ 

Ubicació: Carrer de Bilbao, 18 baix 17005 Girona. 

Horari comercial: de Dilluns a Divendres, de 09:30 a 

13:30 i de 16:00 a 19:00. 

Valoració mitjana a Google Maps: 4,1/5 (d’un total de 

35). 

Lloc web disponible en: Català, Castellà i Anglès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pmespais.com/
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4.2.10. Urbinium. 

Tot i que Urbinium està enfocada quasi de forma total en immobles comercials i industrials, 

també disposen d’algunes referències per a habitatges, a més que són referència absoluta a 

la zona de Girona i voltants, amb una presència indiscutible. 

Urbinium ofereix molt més que intermediació immobiliària, des de serveis d’obres per a 

empreses que es volen instal·lar en un nou emplaçament fins a assessorament comercial, de 

màrqueting i legal. Així doncs ofereixen un servei integral a empreses. 

Tenen oficines tant a Girona com també a Barcelona, tot i que treballen Girona de forma 

predominant.  

El seu web està elaborat fins al més mínim detall, amb fotos de qualitat, informació 

detalladíssima sobre clients i casos d’èxit i anuncis dels immobles disponibles actualment. 

https://www.urbinium.com/ 

Ubicació: Gran Via Jaume I, 58 entresòl A 17001 Girona. 

Horari comercial: de Dilluns a Divendres, de 09:00 a 

14:00 i de 15:30 a 19:00. 

Valoració mitjana a Google Maps: 4,9/5 (d’un total de 

154). 

Lloc web disponible en: Català, Castellà, Anglès i Francès. 

Xarxes socials: Instagram i LinkedIn. 

https://www.urbinium.com/
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Agenthia 4,1 9‐14/16‐19 9‐14/16‐19 https://www.agenthia.com/

Area Tècnica 5 9:30‐13:30/16‐19:30 9:30‐13:30/16‐19:30 https://areatecnicagirona.es/

Barneto 4,5 9:30‐13:30/16‐19 9:30‐13:30/16‐19 http://www.barneto.cat/

Barri Vell artesans 4,8 10‐18 10‐18 https://www.barrivellgirona.cat/

Bonallar 3,9 9:30‐14/16‐19 9:30‐14/16‐19 https://www.bonallar.com/

Casastock 3 9‐13/16‐19 9‐15 10‐14 https://casastock.com/

Claragrup 5 9‐20 9‐20 http://www.claragrup.cat/

Damià Feixas 4,7 9:30‐14/16‐19 9:30‐14/16‐19 http://www.damiafeixas.com/ca

do2de 4,4 10‐13:30/15‐18 10‐17 https://www.do2de.cat/

Dúplex Girona 4,1 9‐14/16‐19 9‐14/16‐19 http://www.duplexgirona.com/

ECI assessors 4,6 9‐14/16‐19 9‐14 http://www.euroeci.com/

Eix immobiliari 4 8‐14 8‐14 http://www.immoeix.cat/

Espai i viure 4,1 9‐14/16‐19 8‐15 https://www.espaiiviure.com/

Espígul 4,7 9‐20 9‐20 https://www.espigul.com/

Europromo 4,2 8‐14 8‐14 http://www.europromo.cat/

Finques Catalunya 2,8 9‐14/16‐20 9‐14/16‐20 9‐13 https://www.fincat.es/

Finques Colomé 4,5 10‐14/17‐19 10‐14/17‐19 https://finquescolome.com/

Finques Company 4,1 9‐14/16‐19 9‐14/16‐19 https://www.finquescompany.com/

Finques Immocrèdit 4,8 10‐13:30/16‐19:30 10‐13:30/16‐19:30 https://finquesimmocredit.com/

Finques Migdia 4,4 9:30‐13:30/16‐20 9:30‐13:30/16‐20 https://www.finquesmigdia.es/ 

Finques Molas 4,8 9‐15 9‐15 https://www.finquesmolas.com/

Finques Món 4,1 9:30‐13:30/15‐19 9:30‐13:30/15‐19 http://www.finquesmon.com/

Finques Muns 4,2 9:30‐13:30/16‐19 9:30‐13:30/16‐19 http://www.finquesmuns.com/

Finques Onyar 3,9 9:30‐13:30/16‐19:30 9:30‐13:30/16‐19:30 https://www.finquesonyar.com/index.php

Finques Saura 3 9‐13/15‐19 9‐13/15‐19 http://finquesaura.com/

Finques Sèquia 2,5 9‐13/16‐20 9‐13/16‐20 https://www.finquessequia.com/ca/

Gabinet immobiliari 4,7 9‐14/16‐19 8‐15 https://www.gabinetimmobiliari.com/

Gènion 4,8 9‐14/16‐19 9‐14/16‐19 https://genionimmobles.com/#

Girofinques 4,2 9:30‐13:30/16‐20 9:30‐13:30/16‐20 http://www.girofinques.com/

Grup Tas 4,2 10‐14/16‐19 10‐14/16‐19 https://gruptas.cat/

Grup‐7 4,5 9‐14/15‐19 9‐14/15‐19 https://www.grup‐7.com/

Gstio 3,8 9‐13/15‐18 9‐13 https://gstio‐arquitectura‐immobiliaria.negocio.site/

Habita't Sanz 5 9‐13/16‐19:30 9‐13/16‐19:30 https://www.habitatsanz.com/

Immoeixample 2,7 9:30‐15/16‐20 9:30‐15/16‐20 http://www.immoeixample.com/ca/inici

InGirona 4,3 10‐13:30/16‐19 10‐13:30/16‐19 https://ingirona.com/

Inmo Merkat 5 10‐13/15‐19 10‐13/15‐19 https://www.inmomerkat.com/ca

IPSI 4,6 9‐18 9‐14 https://www.idealpsi.cat/ca/

Ipso Facto 4,1 10‐14/16‐20 10‐14/16‐20 https://www.ipsofactoimmobiliaria.com/

IURES Habitat 4,9 9‐19 10‐13 https://www.iureshabitat.com/ca/

JC serveis immobiliaris 3 sd sd https://www.habitaclia.com/inmobiliaria‐jc_serveis

Josep Ferrer Pabó 3,2 sd sd https://www.finquesjosepferrer.cat/

Living Girona 5 9‐15:30 9‐15:30 http://www.livinggirona.com/

Madrenas 2,6 9‐17 9‐15 https://www.madrenasimmo.com/

Marta Roca 4 9‐18 9‐14 https://www.martaroca.cat/

Martiimmobles 3,5 9‐13:30/16‐20 9‐13:30/16‐20 http://www.martiimmobles.cat/

More Properties sd 9‐19 9‐19 https://www.moreproperties.es/ca

Núria Ventura 4,3 9‐14/16‐19 9‐14/16‐19 https://nventura.com/

PM Espais 4,1 9:30‐13:30/16‐19 9:30‐13:30/16‐19 https://www.pmespais.com/

Quintal 4,7 9‐13:30/16‐19 9‐14 https://www.quintal.cat/

Rent11 3 9:30‐14/16‐19 9:30‐14 http://rent11.es/

Ruscasa 4,1 9:30‐13:30/16‐19 9:30‐14 https://www.ruscasa.com/ca/

Sans Serveis 5 9‐20 9‐20 10‐15 https://www.sansserveis.cat/

Selectia 3,7 10‐14/16:30‐20 10‐14/16:30‐20 http://www.selectia.cat/ca

SerVim 5 9‐14/15‐19 9‐14/15‐19 https://servim.cat/cat

Tecnocasa Carrer Barcelona 4,7 10‐14/16:30‐20:30 10‐14/16:30‐20:30 10‐14/16:30‐20 https://www.tecnocasa.es/

Tecnocasa Ramon Muntaner 4,3 10‐14/16:30‐20:30 10‐14/16:30‐20:30 10‐14/16:30‐20 https://www.tecnocasa.es/

Tot immobles 3,6 9‐13:30/14‐17:30 9‐13:30/14‐17:30 https://www.totimmobles.com/

Urbinium 4,9 9‐14/15:30‐19 9‐14/15:30‐19 https://www.urbinium.com/

WIO 5 9:30‐18:30 9:30‐14 http://www.wiogirona.com/

COMPETITOR 
(by alphabetical order)

LANGUAGES SPOKENWORKING HOURS WEBSITEADDED VALUE SERVICES
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4.3. Conclusions estudi de la competència 

Després de l’estudi que s’ha dut a terme dels diferents agents ja presents a la ciutat de 

Girona, hem pogut valorar les tendències i les mancances que hi trobem i també el nombrós 

llistat de agències immobiliàries actives.  

D’altra banda, destaca la bona reputació mitjana del conjunt global, essent un 4,1 sobre 5, 

molt per sobre del que típicament trobem en empreses immobiliàries de zones com 

Barcelona. Possiblement, el fet que Girona no tingui la mateixa tensió immobiliària que 

Barcelona fa que els agents siguin valorats més positivament, ja que a Girona hi ha mercat 

suficient i els preus queden més continguts tot i haver-hi zones amb preus superiors a 

Barcelona (com el Barri Vell, Palau, Montilivi o Vilablareix i Fornells, per posar-ne alguns 

exemples).  

De l’anàlisi podem extreure conclusions prou valuoses i que ens porten a enfocar el nostre 

negoci cap a un model basat en els següents eixos:  

 

- Cerca i comercialització d’immobles prèmium en ubicacions 

seleccionades o bé immobles amb un alt potencial per a 

inversió. 

 

 

- Donar més que la competència: oferir encara més facilitats, donant opció a signar 

operacions claus en mà. El client és la prioritat número 1 i nosaltres treballem al 

màxim per ell, fent que només s’hagi de preocupar d’escollir el seu immoble d’entre 

una selecció personalitzada i que la resta de tràmits i gestions corrin a càrrec 

d’Oliveras Real Estate. 

 

 

- L’emplaçament és important, hi ha una concentració 

important d’immobiliàries a la zona de l’Eixample i Migdia 

i una presència molt limitada a la zona del Barri Vell i de 

Montilivi-Palau. Hem vist que disposar d’un local a peu de 

carrer és clau i és pel que la majoria d’agències opten. 

 

 

- Disposar d’una oficina física és important, però a dia d’avui és quasi tant important 

tenir un web professional, amb totes les opcions i informació detallada de cada 

immoble així com una excel·lent presència i reputació a les xarxes socials. D’aquesta 

forma, prioritzarem despeses en disseny web, fotografia i social media. 
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4.4. SWOT analysis 

Let’s now take a look at the SWOT analysis to identify where do we need to put more efforts: 

 

 

 

 

Our biggest strengths are: Minimum amount of money required to start the business, 

because we don’t need a big spot for our office (we could even avoid having an office and 

just use a coworking, but we think it’s better to have presence out there and start building 

our brand) and also we can adjust the costs depending on how good (or not good) our 

company is doing. Also, we are offering a quite new service that will give our customers the 

chance to hire us as an exclusive agent that will find the best fit for their next property. 

 

 

 

 

Let’s be clear: there are a lot of companies already working the real state around Girona, 

Costa Brava and Girona Pyrenees, we did a detailed list before and we know they are there, 

it’s a fact. Also, Girona it’s a city, but of barely 100k inhabitants and that means limited 

market and stock. With less importance, but also good to admit, we don’t have experience. 

 

 

 

 

Every problem is an opportunity: who never had a bad experience with a real estate agent? 

Honestly, everybody is scared when it’s time to find a new home and it’s partly because of 

the poor customer service that most of the companies bring to the clients. As a weakness 

we said Girona market might be limited but, it’s also international and a meeting point for 

bikers from around the globe!  

 

 

 

 

The current pandemic turns the economy into a rollercoaster and being a new business 

without any existing leads will make the growing harder, especially as a solo founder. 
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4.5. TOWS analysis 
 

Following up with the previous SWOT diagram we are going to dive a little deeper into our 

market analysis. Let’s see how can we face the four internal and external features with a 

cross strategy between strengths and opportunities, weaknesses and opportunities, threats 

and strengths and finally weaknesses and threats. 

 

 

As shown above, we do have weak points, like all the starting companies do, and we also are 

aware of how competitive and how fast paced is the real estate market, especially in the big 

cities or in areas that receive an important amount of visitors, but we are ready to change 

the rules of the local market, show the customers that there’s a different way of working 

when it comes to real estate operations and deliver the best experience with our efforts 

pointing always to one way: customer obsession. 
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5. PROCÉS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 
 

5.1. Fases de prestació del servei 
 
 

5.1.1. Acció comercial 

 

Sens dubte una de les grans tasques a realitzar, sobretot a l’inici, serà la de donar-

nos a conèixer, per tant, caldrà treballar sobre el terreny i també online per tal de 

fer visibles els serveis que oferim. 

 

Donat que a l’inici és important començar a funcionar, ens centrarem a captar 

immobles de propietaris interessats a vendre o llogar, actuant inicialment com a 

purs intermediaris. En quant s’hagin completat unes quantes operacions, es 

començarà a desenvolupar la resta del negoci tal i com es contempla en aquest pla 

d’empresa. 

 

La idea és que quan l’empresa funcioni de forma normal l’acció comercial es basi en: 

 

▪ Cartells publicitaris a cadascun dels immobles de la nostra cartera. Els que 

estiguin disponibles amb el telèfon i web de contacte i els que ja s’hagin 

venut o llogat amb una indicació addicional de forma que es segueixi donant 

publicitat fins que es completi la operació. 

 

▪ Xarxes socials. Construirem una reputació el més excel·lent possible a les 

xarxes socials, centrats bàsicament en: 

 

▪ Google Maps: administració del lloc de l’empresa, resposta a ressenyes, 

invitació a clients a deixar-nos bones ressenyes i promoció amb publicitat 

Google. 

 

▪ LinkedIn: creació de continguts d’interès general i promocionats amb 

mercat seleccionat. 

 

▪ Instagram: creació de continguts bàsicament gràfic, atractiu i enfocat a un 

públic molt específic. Sortejos i promocions pels seguidors.  

 

▪ Portals immobiliaris i d’anuncis. Els immobles s’anunciaran, a part de al web 

propi, a portals immobiliaris com Idealista, Fotocasa, Habitaclia i Wallapop, 

però es prioritzarà sempre la qualitat a la quantitat dels anuncis. Tots els 

anuncis aniran sempre acompanyats d’enllaços a la nostra web i perfils de 

xarxes socials per crear engagement. 

 

▪ Web corporativa. Es contractarà la creació, disseny i manteniment del web 

corporatiu a un professional extern. L’estàndard de qualitat serà el més alt i 
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sobretot als inicis es realitzaran accions publicitàries a través sobretot de 

GoogleAds. 

 

▪ Boca-orella. Volem oferir un servei excepcional i que els nostres clients 

estiguin satisfets si o si. Un client satisfet és el nostre millor anunci. 

Establirem promocions per a nous clients referits. 

 

▪ Patrocinis. S’estudiarà la viabilitat de pagar patrocinis per exemple al Girona 

FC o al Basquet Girona. Es valora també patrocinar esdeveniments ciclistes 

tant locals com comarcals i internacionals (per exemple la Sea Otter) i 

esponsoritzar corredors, donat l’alt nombre de ciclistes d’elit que visiten i 

resideixen a Girona. 

 

▪ Participació a fires i congressos. Presència a fires locals d’empreses (per 

exemple Sant Narcís) i congressos (com per exemple BizBarcelona).  

 

5.1.2. Primer contacte amb el client.  

 

Reunió presencial o virtual amb el client per recollir les seves necessitats i 

preferències.  

 

Aquest pas pot consistir també en missatges, trucades o porta a porta, inclús podria 

tractar-se d’una primera presa de contacte en una fira o esdeveniment. En aquest 

cas, previ a la presa de dades i anàlisi de les necessitats s’introduirà la nostra 

empresa i tot el que li podem oferir per després (o en un altre moment) seguir amb 

el procés. 

 

5.1.3. Preparació de la oferta.  

 

Amb les dades recollides a la primera presa de contacte amb el client, elaborarem 

una oferta adaptada i se li farà arribar tant aviat com sigui possible. La oferta 

dependrà de quins siguin els serveis pels quals ens contracte. Per exemple, si 

busquen una casa a Girona ciutat i el pressupost és de 1.000.000 €, farem una 

selecció de les 3 millors propietats que puguem trobar i elaborarem fitxes detallades 

per a cadascuna d’elles amb informació objectiva. 

 

5.1.4. Signatura del compromís i pagament.  

 

Si el client accepta alguna de les propostes rebudes se signarà el compromís per tal 

de prosseguir amb els tràmits. Per exemple, un client ens ha demanat un pis de 

lloguer amb servei integral de mudança, petites reparacions, tràmits administratius 

i muntatge de mobles, de forma que signarà pel preu tancat de forma que iniciem 

tot el procés. Amb la signatura es farà el pagament, excepte quan es tracti de 

determinats serveis que es puguin acollir a pagament en dos terminis. 
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5.1.5. Lliurament del projecte.  

 

Haurem acabat la nostra feina “operativa” i el client rebrà finalment el seu producte 

(pis en compra, pis de lloguer, estudi de mercat, informe d’inversions rentables...). 

El procés no acaba aquí ja que entrem en període de garantia. 

 

5.1.6. Període de garantia i retroalimentació.  

 

Ens assegurarem que tot va bé, que el client ha quedat totalment satisfet i buscarem 

rebre l’ínput del client per millorar en properes operacions. Al mateix temps 

quedem a disposició del client sempre que ho necessiti. 

 

Val a dir però, que aquesta temporització és només una guia bàsica i que depenent de cada 

cas i dels serveis a contractar hi haurà un procés específic per assegurar sempre la màxima 

qualitat, rapidesa i atenció al client. 
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5.2. Customer journey  
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5.3. Subcontractacions 

 

Oliveras Real Estate s’encarregarà de tot el procés de cerca d’immobles i clients i de totes 

les gestions que entrin a dins de les competències com a agent de la propietat immobiliària, 

així com d’aquelles que puguem exercir com a Arquitectes Tècnics. 

A l’inici, donat que es requerirà molt de temps per a posar en marxa l’empresa i crear una 

cartera de clients, es preveu externalitzar de forma més generalitzada (per exemple, en cas 

que un client sol·liciti una mudança, reforma o servei de manetes), però es pretén incorporar 

tots aquests serveis amb personal propi o autònoms que treballin directament per a 

l’empresa, de forma que es tingui el control total del servei per garantir l’excel·lència. 

D’altra banda, si que es subcontractarà de forma indefinida un gestor que s’encarregui de 

tots els tràmits i gestions fiscals i laborals (nòmines, comptabilitat de l’empresa, declaracions 

d’impostos...). En un futur, en funció del creixement de l’empresa es decidirà si compensa 

contractar a un o més empleats dedicats a aquests temes.  

Així doncs, la subcontractació de la gestoria s’ha estudiat concedir-la a Gestoria de Pimes 

(gestoriadepimes.com) situats a Girona i suposaria un cost de 140 euros mensuals.  

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Aprovisionament i gestió d’estocs 

 

El fet de ser una empresa de serveis fa que els estocs siguin gairebé inexistents i es limitin a 

materials non inventory, és a dir, eines i materials que farem servir per a l’activitat diària de 

l’empresa però que no venem o lloguem directament. Tenen un cost de compra i de 

manteniment, que es contemplarà al pla financer, però no generen moviment del flux de 

caixa. 

La gestió d’estocs es farà aplicant metodologies com Kanban aplicades de forma molt bàsica 

al nostre entorn d’oficina de manera que tot estigui correctament identificat i que abans que 

s’exhaureixin les existències d’algun ítem rebem un avís per tal de demanar-ne més al 

proveïdor, tot tenint en compte els plaços de fabricació i entrega. Així doncs, per exemple, 

per als subministres d’oficina, o per la cartelleria que utilitzarem als immobles amb els que 
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treballem, tindrem sempre un registre del nivell d’estoc, del lloc on ho emmagatzemem, del 

proveïdor i de la data de lot. 

En cas que l’empresa tingui una progressió positiva, tal com es deriva de l’anàlisi fet, si es 

decideix oferir els serveis d’obres, mudances, reparacions i reformes, s’haurà de comprar 

material que si que formarà part de l’inventari real i per tant haurem d’estendre aquesta 

metodologia a tot el material, posant especial atenció a tot allò que tingui com a destinació 

els nostres clients, per tal d’assegurar que es conserva en òptimes condicions. 

 

5.5. Control de qualitat 

Degut a que l’empresa treballa venent serveis resulta més difícil establir una metodologia 

clara i única per al control de qualitat com si que podríem fer en casa de venda de materials 

o de pisos d’obra nova que promoguéssim.  

Dit això, la nostra prioritat és i serà sempre el client i la seva felicitat, doncs això serà la forma 

d’aconseguir més clients: els clients que ja han contractat serveis amb nosaltres tornaran i 

recomanaran els nostres serveis a coneguts. 

Per tal de garantir la qualitat de tots els nostres processos i serveis establim el següent: 

- Autocontrol publicitari. Auditarem internament la nostra pròpia publicitat de forma 

continua. No podem cometre cap error que pugui comportar donar un missatge 

erroni dels nostres serveis i la publicitat ha de ser sempre clara i honesta, sense cap 

condició amagada. 

- Els nostres serveis tenen garantia de per vida. Amb això volem dir que si signem una 

operació de venda d’un habitatge, tant compradors com venedors tindran sempre 

disponible el nostre contacte per a dubtes i problemes que els puguin sorgir.  

- Enquestes anuals. Enviarem de forma anual una enquesta a tots els clients que hagin 

contractat serveis amb nosaltres i que així ho autoritzin. Les enquestes seran 

anònimes i versaran entorn als serveis que cada client hagi contractat. Els clients 

que hi participin rebran un obsequi al seu domicili agraint la seva col·laboració. 

- Objectiu ISO9001:2015. Quan l’empresa estigui totalment en funcionament i 

estabilitzada contractarem consultoria per a certificar-nos en la ISO9001:2015 de 

gestió de la qualitat. 

 

5.6. Política de RSC 

Des d’Oliveras Real Estate volem posar el nostre gra de sorra per un món millor. Impulsarem 

de forma anual una campanya especial per la qual durant un determinat període de temps 

una part dels ingressos pels nostres serveis aniran destinats a associacions locals que 

treballin per fer millor la vida d’aquelles persones que no tenen un sostre o que en tenen 

però no és digne. 

De la mateixa manera animarem els nostres clients a fer les seves aportacions que aniran de 

forma íntegra als projectes seleccionats. Volem trobar una llar per a tothom. 
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6. COMERCIALITZACIÓ 
 
 

6.1. Penetració al mercat, distribució i xarxa comercial 

 

La tasca comercial serà imprescindible i ho serà molt més encara als inicis de les operacions 

degut a que serem una nova empresa sense cap referència anterior. La idea és que l’acció 

comercial sigui el primer pas i que s’iniciï fins i tot abans d’iniciar els tràmits de constitució 

de l’empresa, sobretot a nivell de xarxes socials, de forma que comencem a tenir una petita 

xarxa de contactes abans de començar a treballar. 

 

6.1.1. Primera campanya 

Es crearan els perfils d’Instagram, de Tiktok, de Facebook i de LinkedIn. Enllaçarem el perfil 

d’empresa de LinkedIn al meu personal pel nombre de contactes que ja hi tinc. 

Abans de llançar cap tipus de campanya prepararem tot el material gràfic i es publicaran un 

seguit de posts per tal de donar contingut als perfils. És important que les primeres 

publicacions que pugem tinguin la màxima qualitat gràfica i de contingut: en farem d’alguns 

relacionats amb Girona i els seus atractius, altres creant expectació sobre què estem 

preparant com a empresa i d’altres explicant els eixos principals de la nostre activitat i 

perquè som diferents a la resta. 

Un cop els perfils tinguin un cert contingut i comencin a tenir seguidors, llançarem la primera 

campanya de màrqueting, que farem nosaltres mateixos mitjançant els mateixos espais de 

cada plataforma dedicats per aquest objectiu.  

La primera acció consistirà en generar engagement creant un sorteig. La idea és que els 

premis del sorteig siguin descomptes per als nostres serveis, de forma que per una banda 

tinguem un increment dels contactes associat a la promoció i per altra banda intentem 

captar els primers clients. 

 

6.1.2. Maduració dels primers leads 

Després de la primera acció, serà molt possible que es redueixi el nostre número de 

seguidors. L’objectiu serà mantenir-ne el màxim creant contingut lleugerament comercial, 

és a dir, sense atapeir els nostres perfils de publicitat i potenciant contingut d’interès 

general. Poc a poc incrementarem el percentatge de contingut pròpiament comercial. La 

idea es eixamplar la base de seguidors i connexions poc a poc. 
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6.1.3. Segona campanya i consecutives 

Un cop tinguem una audiència de qualitat prou considerable passarem a la publicitat pagada 

de les plataformes de xarxes socials. Per tal d’evitar grans costos i de ser molt específics, ens 

centrarem exclusivament en el nostre target pur i dur tal com l’hem definit anteriorment. La 

zonificació i la restricció del públic a una determinada franja d’edat redueix de forma 

exponencial el cost de les campanyes. 

Aquesta acció serà ja totalment publicitària, amb contingut sobre els nostres serveis i com 

en el cas anterior amb la màxima qualitat gràfica i estètica per transmetre el missatge de 

“servei de luxe” que volem oferir. 

 

6.1.4. Manteniment de la reputació online 

En un principi crearem el perfil per la nostra empresa a Google Maps i demanarem 

administrar-lo com a propietaris.  

És extremadament important mantenir una reputació impecable ja que es una forma 

utilitzada per molts clients per verificar si un negoci ofereix bon servei o no, ja que poden 

llegir opinions de molta gent, veure la informació del comerç, veure fotos i fer preguntes. 

Per tal de mantenir la reputació demanarem a tots els nostres clients que si estan satisfets 

amb el nostre servei si us plau ens avaluïn a Google Maps amb 5 estrelles i si creuen que 

podem millorar ens ho facin saber per correu electrònic, telèfon o Whatsapp i atendrem els 

seus suggeriments amb molt de gust. 

D’altra banda, revisarem periòdicament el perfil d’altres immobiliàries per intentar generar 

leads a partir de ressenyes d’usuaris descontents amb el servei que han rebut. 

 

 

 

En paral·lel, les tasques comercials offline també tindran importància. D’aquesta forma, 

durem a terme visites comercials a comunitats de veïns i a propietats que considerem 

interessants. 
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6.2. Sales price 

 

With the aim of analyzing the financial forecast later, we need to set our services prices 

before. This process has to be thought out with a big level of detail, since the income that 

we are going to have when the company begins to operate will depend on it.  

Let’s briefly comment the prices that, in our opinion, are fair as a start for our company: 

  

6.2.1. Rental contracts 

 

 

When we talk about the fee that an agency charges the tenants when they sign the contract 

it is normally around a 10% of the yearly rental value plus taxes (e.g. a rent that is monthly  

800 euros will pay as a fee [(800 · 12) · 0,10] · 1,21 = 1.161,60 €). For our case we decided to 

set this fee at just an 8,00% of the yearly rental value so, following the last example the 

tenants will pay us [(800 · 12) · 0,08] = 768,00 €. 

This decision was made in order to close more contracts at the beginning of our business, so 

people looking for a rental flat would choose our properties instead. 

 

6.2.2. Buy and sell contracts 

 

 

Same as above, this fee applies normally to the customer that sells the property and it’s one 

of the main points that customers take into account when trying to find a realtor (they 

obviously want to get the most for their properties and pay the less the better). 

Considering that there are online agencies that work with closed prices (e.g. 4.490 €) (even 

if then they charge the customer that buys the property), we want to start with lots of 

opportunities, so we are basing the fee in the final property value. With this method we will 

lower the fees but we are still going to make good commissions.  

For example, for a property sold at 290.000 € we will get: 290.000 · 0,04 = 11.600 €. 

 

Average market prices Oliveras Real Estate

Rental contract 10% yearly rental value + VAT 8% yearly rental value

Average market prices Oliveras Real Estate

Buy and sell contract 3-5% purchase value
If value >300k  2,5% of the value

If value <300k  4% of the value
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6.2.3. Personal Shopper for buyers  

 

 

Real Estate personal shopping is not really common yet in Spain so it’s difficult to set a price 

according to the data available. When a customer request for an exclusive agent that will 

search the properties that are a better fit, normally the fee for this services is between a 1 

and a 2 percent of the final purchase value (we need to remember that the personal shopper 

is who is pursuing the negotiation about the price and the terms with the property). 

Since it’s more of a luxury service we think that a 1% is more than enough to cover the cost 

for the company and generate profit. So, let’s say we sign a 650.000 € contract, then we’ll 

get 6.500 € in commissions (without taking into account the fee that the original property 

will pay for selling that listing). 

 

6.2.4. Personal Shopper for rentals 

 

 

Same as above, but for rentals we will modulate the fee according the final price. For those 

properties which rent is greater than 1.000 € we will charge a unique fee of 3.000 € but for 

those properties which rent is lower than 1.000 € we will charge a 15% of the yearly rent 

value (e.g. a rent that is 800 € / month will pay 1.440 €). 

 

6.2.5. Staging 

 

 

Staging has associated costs for our company and it depends a lot on the kind of property 

that needs to be staged, since some of them will be totally empty and others will have 

everything and they just need a little touch.  

Average market prices Oliveras Real Estate

Personal Shopper for 

buyers
1 - 2% purchase value 1% purchase value

Average market prices Oliveras Real Estate

Personal Shopper for 

rentals
nd

If rental <1000€  15% yearly

If rental >1000€  3000€

Agency fee included

Average market prices Oliveras Real Estate

Staging 0,5 - 2% / purchase value
1,5% purchase value or

the value of 3 months of rental
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Looking at the market prices, we decided that for now we will set the price at a 1,5% of the 

purchase value or the total amount that results from the rent times 3. 

For example, for a rental that is 1.500 €, the staging will cost 4.500 € or for a sale value of 

650.000 € the staging will cost 9.750 €. We will always adapt the price to every case. 

 

 

6.2.6. Property audit 

 

 

The property audit is a service we will bring to those who want to be sure before they sign a 

contract. An expert will visit the property and check all the data, look for hidden defects or 

look for potential problems around. 

This service is around 30 minutes and it includes a report after the visit with all the findings. 

The cost is always 150 € inside Girona area. For properties farther than 80 km there will be 

a surcharge of 1,00 €/km. 

 

 

6.2.7. Certificates 

 

 

 

As a real estate agency we will issue official certificates and the cost will be (at the beginning) 

60€ (not including the government taxes). This applies to energetic certificates (CEE) and the 

occupancy certificate (cèdula d’habitabilitat). 

 

 

Average market prices Oliveras Real Estate

Property audit nd 150 €

Average market prices Oliveras Real Estate

Energetic eficiency 

certificate
60 - 150 € + Gencat taxes 60 € + Gencat taxes

Certificate of occupancy

(Cèdula d'habitabilitat)
60 - 150 € + Gencat taxes 60 € + Gencat taxes
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6.2.8. Contractor services 

 

 

 

We are also going to offer additional services that at the beginning will be outsourced but 

later they will be part of our company. These services will have special rates until we stop 

outsourcing them. For now, the movers service will have a price of 120% of the contractors 

quotation (as a fee), the interior refurbishing’s will have a 110% and the reparations services 

will have a fixed price of 30€/h (materials not included). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Average market prices Oliveras Real Estate

Movers service 500 - 1000€ Contractor price + 20%

Reparations service 20 - 40€/h 30€/h without materials

Interior refurbishing nd Contractor price + 10%
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7. ECONOMIC AND FINANCIAL PLAN 
 
 

7.1. Investments 
 
 

7.1.1. Foundation costs 

 

On the following table we will list all the steps that have a cost when we are trying to start a 

business and that we are going to need to pay in advance. The top of the table ones are 

related to the company registration procedures and the last four rows are related to the 

professional activity and insurance registration with the professional association of realtors 

in Girona. 

 

 

 

As shown in the table we did a classification with codes for each cost that we will use later 

for the financial plan. 

 

 

 

Code Steps and costs for the company creation Amount

I-SUE Legal and commercial name availability check 1,80 €

I-SUE Legal and commercial negative certificate 13,52 €

I-CS Partners contribution 15.000,00 €

Public deed 254,15 €
I-SUE Deed 98,15 €

I-SUE Original copy 3,00€ per sheet (20 sheets x 2 copies) 120,00 €

I-SUE Simple copy 0,60€ per sheet (20 sheets x 3 copies) 36,00 €

I-SUE Company books 51,00 €

API Girona 1.550,00 €
I-SUE Deposit 300,00 €

I-SUE New registration professional association 300,00 €

C-IP Yearly fee professional association 950,00 €

16.870,47 €

I-SUE TOTAL COMPANY CREATION TAXES 920,47 €

TOTAL
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7.1.2. Startup costs 

 

Following the last table, now we are listing all the materials needed in order to start running 

the business properly, there might be more but we think that this list contains almost all the 

important, at least for the beginning. Again, we are using codes to stablish a clear relation 

later in the financial plan. 

 

Basically we are going to use our own material and buy 

high quality media equipment to list the properties. 

Also, we will buy all the equipment needed for the 

office, staging properties and office supplies. In addition 

to that we will need the website that is going to be 

created by a friend, get some personalized clothing for 

us when working outside that is also going to be made 

by a friend and then a Led showcase for the store where 

we will show the best available properties to the people 

walking by the street. 

 

 

 

Code Initial investments Model Supplier Quantity Unit price Total cost

I-CA Starting membership to virtual tours Floorfy Floorfy 1 59,00 € 59,00 €

I-EI 360º camera Richo Theta Z1 Amazon 1 681,82 € 681,82 €

I-EI Camera tripod 160cm Amazon Basics Amazon 1 52,59 € 52,59 €

I-EI Professional camera with AF-P DX 18-55 lens Nikon D5600 Amazon 1 709,00 € 709,00 €

I-LG Store deposit 2 500,00 € 1.000,00 €

I-CC Store arranging works 1 600,00 € 600,00 €

I-EI Convertible computer Microsoft Surface Pro 7 Own 1 0,00 € 0,00 €

I-EI Computer screen HDMI 34” LG Own 1 0,00 € 0,00 €

I-EI All in one printer HP envy 5010 Own 1 0,00 € 0,00 €

I-EI Smartphone iPhone 12 Pro Max Own 1 0,00 € 0,00 €

I-FF Desk table 120x126cm Wooden - Scand style Ofiprix 1 357,00 € 357,00 €

I-FF Director chair Ajustable Own 1 0,00 € 0,00 €

I-FF Scandinavian style chairs Wood + PP - Scand style Own 2 0,00 € 0,00 €

I-FF Staging furniture - flexible store furniture Varis 1 1.000,00 € 1.000,00 €

I-VV Company car Mercedes A180d Own 1 0,00 € 0,00 €

I-VV Car vinyl with logo and contact Ramstock 1 153,67 € 153,67 €

I-OA Branded clothing Roly Star Ramstock 6 22,76 € 136,56 €

I-FF Methacrylate showcase Led A3 horitzontal Rotulatumismo 3 307,00 € 921,00 €

I-OA Commercial signs: "For rent" / "For sale" 60x40cm Rotulatumismo 20 25,65 € 513,00 €

I-OA Business cards Rounded corner 85x55mm Vistaprint 1000 0,04 € 41,60 €

I-OA Credit card reader Sumup 1 29,00 € 29,00 €

I-OA Website (made by a friend) 1 250,00 € 250,00 €

TOTAL 6.504,24 €

Traserman
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7.2. Funding 

The plan is to start the business with our own investment that will be 15.000 €. With that, it 

should be enough and it will cover the expenses and the firsts months where the sales are 

going to be lower than normal. 

 

7.3. Income forecast 

At the end of this document you will find a detailed sales forecast, but to give a quick outlook 

here we are going to show the sales forecast for the three first years for our main products 

below: 

 

 

 

The first year we projected to have a very slow start, we preferred to be conservative with 

our forecast to be sure about the financial situation for the first months, so we expect to 

close the first year with a 120 contracts closed. For the second year, hopefully we will be 

able to hire other members and we expect a big growing of a 170% in the number of 

operations. For the third year we want to cautious and we projected a 125% of growing, 

achieving the 250 contracts and an income above 180k. 

 

7.4. Provisional financial results 

We’ve seen the expected sales with their associated incomes for the company, we also took 

into account all the expenses (you’ll find a big detailed sheet at the end of the document) 

and with that now we need to check how our company will (potentially) do in the near future 

(3 years from now). It will be profitable or the company will have loss? Let’s check the 

following table where we show 5 different indicators: operating income, financial results, 

profits before taxes, profit for each year and finally profit for each year but adjusted. 

UNITS
Rental transaction 10 8.350,00 € 12 10.220,40 € 18 15.637,21 €

Buy and sell transaction 4 32.508,00 € 6 49.737,24 € 10 84.553,31 €

Movers service 5 4.500,00 € 6 5.508,00 € 12 11.236,32 €

Home reparation service 6 540,00 € 12 1.101,60 € 12 1.123,63 €

Staging 2 5.656,28 € 4 11.538,81 € 4 11.769,59 €

Refurbishment 1 7.700,00 € 1 7.854,00 € 4 32.044,32 €

Personal Shopper (buy) 3 6.095,25 € 4 8.289,54 € 6 12.683,00 €

Personal Shopper (rental) 3 4.695,57 € 4 6.385,98 € 4 6.513,69 €

Property technical audit 10 1.500,00 € 12 1.836,00 € 12 1.872,72 €

Energetic eficiency certificate 38 2.280,00 € 71 4.345,20 € 84 5.243,62 €

Occupancy certificate 38 2.280,00 € 71 4.345,20 € 84 5.243,62 €

Total 120 76.105,10 € 203 111.161,97 € 250 187.921,02 €

SALES FORECAST
YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
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7.5. Results analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profit and Loss 30/4/2023 30/4/2024 30/4/2025
Sales 76.105,10 € 111.161,97 € 187.921,02 €

Commissions -570,79 € -833,71 € -1.409,41 €

Change in inventories 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Work performed by the company for its assets (R+D) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Supplies 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Staff costs -31.602,91 € 0,00 € 0,00 €

Other operating expenses -12.560,47 € -15.343,60 € -18.189,07 €

Depreciation and amortization -915,79 € -1.286,83 € -1.335,71 €

Allocation of grants and other non-financial assets 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A) OPERATING INCOME 30.455,14 € 93.697,83 € 166.986,83 €
Financial expenses 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B) FINANCIAL RESULTS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

C) PROFIT BEFORE TAX (A + B) 30.455,14 € 93.697,83 € 166.986,83 €
Income Tax -4.568,27 € -14.054,67 € -50.096,05 €

D) PROFIT FOR THE YEAR 25.886,87 € 79.643,15 € 116.890,78 €
Financial expenses credit -0,32 € 0,00 € 0,00 €

Income Tax 0,08 € 0,00 € 0,00 €

E) PROFIT FOR THE YEAR ADJUSTED 25.886,63 € 79.643,15 € 116.890,78 €

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
Current assets 40030 113945 261298 EBT 30455 93698 166987

Current liabilities 4672 199 29044 Interests 0 0 0

WORKING CAPITAL 35357 113746 232254 EBIT 30455 93698 166987

Depreciation 916 1287 1336

EBITDA 31371 94985 168323

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
Investment 7366 2260 0 Sales 76105 111162 187921

BAI 30455 93698 166987 EBIT 30455 93698 166987

ROI 413% 4146% 0% PROFITABILITY INCOME 40,02% 84,29% 88,86%

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
Year 1 2 3

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 Cash flow 40030 73916 147352

Liabilities 4672 199 29044 Actualization Rate 2,00% 2,00% 2,00%

Equity and Liabilities 45559 120729 266465 Present Value 39245 71046 138853

DEBT RATIO 10% 0% 11% VAN 608478 569233 498187

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
Investment 7366 2260 0 Liabilities 4672 199 29044

Cash flow 40030 73916 147352 Equity 40887 120530 237421

-9626 40030 73916 147352 FUNDS PERFORMANCE 11,43% 0,17% 12,23%
TIR 498%

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
Sales 76105 111162 187921 Supplies 0 0 0

Fixed costs 45079 16630 19525 Change in inventories 0 0 0

Gross Margin 76105 111162 187921 Consumption 0 0 0

% GM 1 1 1 Stocks 0 0 0

BREAKEVEN 45079 16630 19525 INVENTORY TURNS 0 0 0
MONTHLY BREAKEVEN 3757 1386 1627

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
Anual 66210 59726 76507 YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
BURN-RATE 5518 4977 6376 X

BURN-RATE
PAYBACK

INVENTORY TURNS

PROFITABILITY INCOME

VAN 

TIR FUNDS PERFORMANCE

BREAKEVEN

WORKING CAPITAL EBITDA 

ROI 

DEBT RATIO

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
Investment 7366 2260 0 Liabilities 4672 199 29044

Cash flow 40030 73916 147352 Equity 40887 120530 237421

-9626 40030 73916 147352 FUNDS PERFORMANCE 11,43% 0,17% 12,23%
TIR 498%

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
Sales 76105 111162 187921 Supplies 0 0 0

Fixed costs 45079 16630 19525 Change in inventories 0 0 0

Gross Margin 76105 111162 187921 Consumption 0 0 0

% GM 100% 100% 100% Stocks 0 0 0

BREAKEVEN 45079 16630 19525 INVENTORY TURNS 0 0 0
MONTHLY BREAKEVEN 3757 1386 1627

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
Anual 66210 59726 76507 YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
BURN-RATE 5518 4977 6376 X

BURN-RATE
PAYBACK

INVENTORY TURNS

TIR FUNDS PERFORMANCE

BREAKEVEN
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As per the results shown above, the liquid assets are really high, basically because of the 

conservative position we have taken when projecting the business for the first three years. 

Having a high volume of liquid assets means that we are not really taking advantage of a 

financial leverage, therefore, after the first year we should reconsider investing a bigger part 

of the revenue and playing with debt to achieve bigger profits in the future. 

EBITDA is positive, TIR and VAN are inside reasonable values and the payback is projected to 

be during the first year. 

 

7.6. Conclusions regarding the financial plan 

 

Based on the evolution of the company during the first months we should really think about 

hiring workers, specially on the commercial area, that will leave us more room to focus on 

the highest quality standards. Also, we are starting with a small store, well located but really 

small: we projected to move after 18 months to a bigger place but this could be happening 

before if the progress is big enough. 

In brief, apparently the financial forecast is good, we have big projects in mind and lots of 

energy to pursue them, we are going to need a lot of hard work, we are starting from scratch 

and we are beginners, but we are ready.  

There are reasons to be scared or to think we shouldn’t even try, but the investment is really 

low (compared with any other business), the risk is, we can say medium and the profitability 

can be considerably high in a really short period of time. 
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8. CONCLUSIONS 

 

Després de l’estudi de mercat detallat que hem dut a terme i del pla econòmic per a la 

posada en marxa d’una empresa de gestió immobiliària amb serveis de valor afegit com 

personal shopper, mudances, reparacions o interiorisme, podem arribar a la conclusió que 

és possible i és viable iniciar un negoci amb aquestes característiques a Girona. 

Cal tenir en compte però, que existeixen ja un bon número d’agències immobiliàries a la 

zona de Girona i unes quantes més que treballen la zona de la Costa Brava i el Pirineu de 

Girona. Això, si bé genera competitivitat i dona als clients molta llibertat d’elecció, també 

farà que sigui molt més complicat obrir-se pas al mercat. Haurem de tenir sempre molt 

present la nostre màxima: ser diferents i aspirar a la perfecció, hem d’aconseguir que cap 

client quedi descontent i si això succeeix hem de posar tots els medis per tal de compensar-

lo i reparar els errors comesos. La visió del client ha de ser gairebé amazonian (per 

l’expressió que utilitza Amazon internament de customer obsession). 

Hem vist també que hem sigut potser massa conservadors en fer el pla econòmic i financer, 

no s’inverteix prou i no ens hem arriscat a endeutar-nos, perdent l’oportunitat d’apalancar 

i treure’n rèdit empresarial, podent fer créixer l’empresa més i més ràpid. Veurem si 

finalment les previsions es compleixen i si llavors hem de canviar el pla per tal de invertir 

diners i no tenir tanta liquidesa disponible que no generarà cap benefici i que a més perdrà 

valor (sobretot en situacions inflacionàries com la que ens trobem ara mateix). 

Amb la perspectiva d’estar redactant les conclusions, crec que la idea de negoci es bona, que 

tinc la motivació i que tinc un cert nivell de coneixements, però m’ha faltat potser definir de 

forma molt més específica i clara el producte que oferim i com l’oferim. La idea inicial del 

projecte era “personal shopper immobiliari”, amb el temps l’hem evolucionat a un híbrid 

entre agència tradicional, personal shopper i gestoria. Crec que el fet de pivotar en els 

diferents rols ens serà positiu però caldrà definir, com hem dit, què farem exactament i quan 

i com estarem a cada banda (per exemple, no podem jugar com a personal shopper i com a 

representant de la propietat al mateix temps). 

Aquest pla d’empresa m’ha ajudat a entendre millor tant la forma com s’elabora aquest 

document com també els requeriments i les característiques de les agències immobiliàries, 

així com a refrescar els termes que s’utilitzen en economia i que de vegades pels qui som 

més arquitectes tècnics que economistes ens costa entendre. 

Com a conclusió ja personal i fora de l’àmbit del que s’ha comentat en aquest treball, estic 

satisfet de la feina feta i d’haver pogut arribar a la data de lliurament que vaig planificar tot 

i no estar-ne gens segur quan vaig matricular el TFG, degut bàsicament a la quantitat 

d’assignatures d’aquest quadrimestre i al fet que treballo a jornada completa. M’hauria 

agradat molt poder estendre’m molt més i aprendre molt més ja que segur que he deixat de 

banda molts punts importants, però tot i així, crec que és el moment de tancar aquesta etapa 

i obrir pas amb moltes ganes a la propera. 

Qui sap si Oliveras Real Estate serà una realitat? 
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https://www.ine.es/index.htm
https://habitatge.gencat.cat/web/.content/home/dades/estadistiques/03_Informe_sobre_el_sector_de_l_habitatge_a_Catalunya/informe_sobre_el_sector_de_lhabitatge_a_catalunya/Informes-trimestrals/Butlleti_trimestral_habitatge_3t2021.pdf
https://habitatge.gencat.cat/web/.content/home/dades/estadistiques/03_Informe_sobre_el_sector_de_l_habitatge_a_Catalunya/informe_sobre_el_sector_de_lhabitatge_a_catalunya/Informes-trimestrals/Butlleti_trimestral_habitatge_3t2021.pdf
https://habitatge.gencat.cat/web/.content/home/dades/estadistiques/03_Informe_sobre_el_sector_de_l_habitatge_a_Catalunya/informe_sobre_el_sector_de_lhabitatge_a_catalunya/Informes-trimestrals/Butlleti_trimestral_habitatge_3t2021.pdf
https://habitatge.gencat.cat/web/.content/home/dades/estadistiques/03_Informe_sobre_el_sector_de_l_habitatge_a_Catalunya/informe_sobre_el_sector_de_lhabitatge_a_catalunya/Informes-trimestrals/Butlleti_trimestral_habitatge_3t2021.pdf
https://www.apigirona.com/cat/api/pagina/file/923/
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10. AGRAÏMENTS

No seria just acabar aquest Treball de Fi de Grau sense agrair a totes les persones que han 

posat el seu gra de sorra per a la realització d’aquest projecte. Voldria fer especial menció a 

les següents persones: 

- A en Joan Soriano, per des del primer moment mostrar-se totalment disposat a

ajudar, per la documentació facilitada, pels seus suggeriments per a millorar el

treball i per la seva amabilitat.

- A en Sergio Medina, en Sergi Pallicer i la Mari Carmen Avilés, companys de classe

que han fet molt més fàcil superar aquest últim quadrimestre. M’emporto una gran

amistat.

- A en Cameron Rass, per donar-me suport incondicional en totes les meves decisions,

per l’ajuda en els moments de més estres i per motivar-me a acabar els estudis.

- Als meus pares Carlos i Montse, per educar-me en la cultura de l’esforç, el respecte

i la humilitat, ells son els vertaders responsables que hagi acabat el Grau i de tots els

èxits passats i futurs.

- A Vanderlande Industries España i el seu Director General Francisco Moreno per

facilitar-me en tot moment compaginar els estudis i el treball, per introduir el treball

en remot que tant facilita la conciliació i per l’aprenentatge d’aquests quatre anys a

la companyia. En especial als companys i responsables del departament de Supply:

Rosa Vigo, Albert Bayo, Pere Ribalta, Manel Baldrich, Montse Gullón, Silvia Álamo,

Magdalena Nawrot, Laia Bardia, Noelia Álvarez, Paula Álvarez, Sergio Rico i Oliver

Méndez.

- A en Joel Duran per l’assessorament per elaborar aquest pla d’empresa des de la

seva experiència.
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EMMANUEL
OLIVERAS LUNA 

(+34) 666777888

Girona 

emmanuel@oliveras.com 

INFORMACIÓ DE CONTACTE 

Supply Chain Coordinator. Logística. 
Qualitat. Planificació de projectes.  

SOBRE MI 
Soc l’Emmanuel, de Girona i 
tinc 31 anys. 
M’agrada fer que les coses 
flueixin: materials, projectes, 
equips… Actualment treballo a 
Vanderlande i estudio darrer 
curs de Grau a la UPC. 

LLENGÜES 
Anglès 

Castellà 

Català 

Alemany 

“HARD SKILLS” 
Office / Keynote 

Excel for BI 

Win / MacOS 

E-mail

WMS / SAP / JDE

CAD

JDE

Lean & 5S

Omnitracker

Primavera P6

“SOFT SKILLS” 
#Anàlisi #Compromís #Resolució 

de conflictes #Creativitat 

#Enfocat al client #Presa de 

decisions #Flexibilitat 

#Lideratge #Proactivitat 

#Resolució de problemes 
#Responsibilitat #Treball en 

equip #Resiliencia #Treball sota 

pressió #Planificació 

LINKS 
/emmanuelol 

/emmanuel-oliveras-luna 

EDUCACIÓ 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)  Acabant el Gener de 2022

   Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació  

Col.legi Jesús, María i Jesús St. Andreu 
 Batxillerat científic i tècnic 

Col.legi Jesús, María i Jesús St. Andreu 
 ESO – Secondary School Certificate 

 

09/2015 

 

09/2006 

 

09/2002 

EXPERIENCIA LABORAL 
Vanderlande Industries 
 Supply Chain Coordinator (Supply, Planning, Quality) 
 Seguiment de fàbrica, transport i obra. Planificació de projectes. 
Gestió d’incidències i auditories a proveïdors. Logística inversa. 

    Implementació d’un dashboard amb KPIs qualitat i transports. 

Amazon Fulfillment 
 Team Manager 
 Lideratge de l’equip de Inbound (fins a 100 persones). Distribució 
de tasques, seguiment de indicadors, formació i creixement equip. 

    Llançament de dos Fulfillment Centers. 

DHL Supply Chain 
 Administratiu d’operacions – Magatzem 
 Vaig començar com a mosso (picking i expedicions) per després 
promocionar a planificació, gestió d’equips i administració. 

    Augment de l’ocupació mitjana dels camions. 

 

11/2017 

 

08/2016 

 

07/2012 

FORMACIÓ ADDICIONAL 

Lideratge actiu i coaching d’equips. 

Atenció al client. 

Insights Discovery. 

Gestió del temps. 

ALTRES INFORMACIONS  
Permís B i vehicle propi. 

Obert a viatjar. 

https://www.linkedin.com/in/emmanuelol/
http://www.infojobs.net/emmanuel-oliveras-luna.prf


 
 

EMMANUEL
OLIVERAS LUNA 

(+34) 666777888

Girona 

emmanuel@oliveras.com 

CONTACT INFORMATION 

Supply Chain Coordinator. Logistics. 
Field Quality. Project Planning. 

ABOUT ME 
My name is Emmanuel, I’m 
from Barcelona and 30. 
I enjoy making things flow: 
materials, projects, teams, life… 
Working at Vanderlande and 
finishing my degree at UPC 
University. 

LANGUAGES 
English 

Spanish 

Catalan 

German 

HARD SKILLS 
Office / Keynote 

Excel for BI 

Win / MacOS 

E-mail

WMS / SAP / JDE

CAD

JDE

Lean & 5S

Omnitracker

Primavera P6

SOFT SKILLS 
#Analysis #Commitment 
#Conflict management 

#Creativity #Customer 
oriented #Decision making 

#Flexibility #Leadership 
#Proactivity #Problem 
solving #Responsibility 

#Teamwork #Resilience 

#Stress management #Planning 

LINKS 
/emmanuelol 

/emmanuel-oliveras-luna 

EDUCATION 

Universitat Politènica de Catalunya (UPC)  Finishing January 2022 
  Bachelor’s in architectural technology and Building Construction 

Col.legi Jesús, María i Jesús St. Andreu 
 Bachillerato – High School Certificate in sciences 

Col.legi Jesús, María i Jesús St. Andreu 
 ESO – Secondary School Certificate 

 

09/2015 

 

09/2006 

 

09/2002 

EXPERIENCE 
Vanderlande Industries 
 Supply Chain Coordinator (Supply, Planning, Quality) 
 Factory, delivery & site follow up. Project Planning. Field Quality 
incident management. Supplier audits. Reverse logistics. 

    Implementation of KPI & Quality incidents dashboard. 

Amazon Fulfillment 
 Team Manager 
 Inbound team lead (up to 100 associates). Workload balance, rate 
& quality follow up, training and team growing. 

    Launched two Fulfillment Centers. 

DHL Supply Chain 
 Operations Administrative – Warehouse 
 Starting as a warehouse operator (pick & expeditions), then 
working in planning, workload and truck operations. 

    Increase on the average used volume per truck. 

 

11/2017 

 

08/2016 

 

07/2012 

COURSES 

Leadership & Team coaching. 

Customer Service. 

Insights Discovery. 

Time Management. 

ADDITIONAL INFORMATION 

Driver’s license and personal car. 

Willingness to travel. 

https://www.linkedin.com/in/emmanuelol/
http://www.infojobs.net/emmanuel-oliveras-luna.prf


Code STARTUP EXPENSES DATE Date Concept Percentage Code
I‐SUE 920,47 1/5/2022 15.000 1/5/2022 Capital 100% I‐CS

1st YEAR Total May‐22 Jun‐22 Jul‐22 Aug‐22 Sep‐22 Oct‐22 Nov‐22 Dec‐22 Jan‐23 Feb‐23 Mar‐23 Apr‐23
Code Intangible assets  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I‐RD Research and development  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐AC Administrative concessions  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐PLT Patents, licenses and trademarks  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐TR Transfer rights  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐CA Computer Applications  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐OA Other intangible assets  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tangible  5166,24 5166,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I‐LL Land  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐CC Constructions  600,00 600,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐TF Technical facilities  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐MM Machinery  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐TT Tooling  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐OF Other Facilities  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐FF Furniture  2278,00 2278,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐EI Equipment processes information  1443,41 1443,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐VV Vehicles  153,67 153,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐OA Other fixed assets 970,16 970,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deposits and guarantees l / t  1000,00 1000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I‐LG Long‐term guarantees  1000,00 1000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐LD Long‐term deposits  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6445,00 6445,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVESTMENT FORECAST

Emmanuel Oliveras Luna

PARTNERS CONTRIBUTION
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2nd YEAR Total May‐23 Jun‐23 Jul‐23 Aug‐23 Sep‐23 Oct‐23 Nov‐23 Dec‐23 Jan‐24 Feb‐24 Mar‐24 Apr‐24
Code Intangible assets  260,00 260,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I‐RD Research and development  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐AC Administrative concessions  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐PLT Patents, licenses and trademarks  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐TR Transfer rights  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐CA Computer Applications  260,00 260,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐OA Other intangible assets  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tangible  2000,00 1000,00 0 0 0 0 1000,00 0 0 0 0 0 0
I‐LL Land  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐CC Constructions  1000,00 0 0 0 0 0 1000,00 0 0 0 0 0 0

I‐TF Technical facilities  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐MM Machinery  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐TT Tooling  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐OF Other Facilities  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐FF Furniture  1000,00 1000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐EI Equipment processes information  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐VV Vehicles  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐OA Other fixed assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deposits and guarantees l / t  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I‐LG Long‐term guarantees  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐LD Long‐term deposits  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2260,00 1260,00 0 0 0 0 1000,00 0 0 0 0 0 0
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3rd YEAR Total May‐24 Jun‐24 Jul‐24 Aug‐24 Sep‐24 Oct‐24 Nov‐24 Dec‐24 Jan‐25 Feb‐25 Mar‐25 Apr‐25
Code Intangible assets  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I‐RD Research and development  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐AC Administrative concessions  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐PLT Patents, licenses and trademarks  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐TR Transfer rights  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐CA Computer Applications  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐OA Other intangible assets  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tangible  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I‐LL Land  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐CC Constructions  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐TF Technical facilities  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐MM Machinery  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐TT Tooling  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐OF Other Facilities  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐FF Furniture  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐EI Equipment processes information  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐VV Vehicles  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐OA Other fixed assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deposits and guarantees l / t  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I‐LG Long‐term guarantees  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I‐LD Long‐term deposits  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2,00%

Code 1st YEAR Total May‐22 Jun‐22 Jul‐22 Aug‐22 Sep‐22 Oct‐22 Nov‐22 Dec‐22 Jan‐23 Feb‐23 Mar‐23 Apr‐23
C‐RN Rentals  6000 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

C‐RT Renting  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C‐RP Repairs  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C‐IPS Independent professional services  1680 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00

C‐TRN Transport  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C‐IP Insurance premiums  960 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

C‐BS Banking Services  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Financing expenses  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Other banking servies  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C‐MK Marketing and Advertising 1908 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00

C‐SP Supplies  1092 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00

C‐OS Other Services  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EXTERNAL SERVICES 11640 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00

Code 2nd YEAR Total May‐23 Jun‐23 Jul‐23 Aug‐23 Sep‐23 Oct‐23 Nov‐23 Dec‐23 Jan‐24 Feb‐24 Mar‐24 Apr‐24
C‐RN Rentals  9550 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

C‐RT Renting  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C‐RP Repairs  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C‐IPS Independent professional services  1713,6 142,80 142,80 142,80 142,80 142,80 142,80 142,80 142,80 142,80 142,80 142,80 142,80

C‐TRN Transport  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C‐IP Insurance premiums  1020 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00

C‐BS Banking Services  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Financing expenses  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Other banking servies  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C‐MK Marketing and Advertising 1946,16 162,18 162,18 162,18 162,18 162,18 162,18 162,18 162,18 162,18 162,18 162,18 162,18

C‐SP Supplies  1113,84 92,82 92,82 92,82 92,82 92,82 92,82 92,82 92,82 92,82 92,82 92,82 92,82

C‐OS Other Services  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EXTERNAL SERVICES 15343,6 992,80 992,80 992,80 992,80 992,80 1482,80 1482,80 1482,80 1482,80 1482,80 1482,80 1482,80

COSTS FORECAST

CPI (consumer prices yearly increase)
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Code 3rd YEAR Total May‐24 Jun‐24 Jul‐24 Aug‐24 Sep‐24 Oct‐24 Nov‐24 Dec‐24 Jan‐25 Feb‐25 Mar‐25 Apr‐25
C‐RN Rentals  12240 1020,00 1020,00 1020,00 1020,00 1020,00 1020,00 1020,00 1020,00 1020,00 1020,00 1020,00 1020,00

C‐RT Renting  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C‐RP Repairs  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C‐IPS Independent professional services  1747,872 145,66 145,66 145,66 145,66 145,66 145,66 145,66 145,66 145,66 145,66 145,66 145,66

C‐TRN Transport  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C‐IP Insurance premiums  1080 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

C‐BS Banking Services  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Financing expenses  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Other banking servies  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C‐MK Marketing and Advertising 1985,083 165,42 165,42 165,42 165,42 165,42 165,42 165,42 165,42 165,42 165,42 165,42 165,42

C‐SP Supplies  1136,117 94,68 94,68 94,68 94,68 94,68 94,68 94,68 94,68 94,68 94,68 94,68 94,68

C‐OS Other Services  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EXTERNAL SERVICES 18189,07 1515,76 1515,76 1515,76 1515,76 1515,76 1515,76 1515,76 1515,76 1515,76 1515,76 1515,76 1515,76

FOUNDERS Payments Regime Type Gross salary Net salary % Income tax SS base % SSE % SST COST
Emmanuel Oliveras Luna 14 General  Fixed 2789,75 2200,00 21,00 589,75 2790,00 29,10 811,89 6,25 174,38 3601,64

EMPLOYEES Payments Regime Type Gross salary Net salary % Income tax SS base % SSE % SST COST
Cameron Rass 14 General  Fixed 2790,00 2000,66 21,00 585,90 3255,00 29,10 947,21 6,25 203,44 3737,21

HUMAN RESOURCES
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OPERATIONAL MODEL Nº
Number of products 11

PRODUCTS / SERVICES Type Stock
Purchase 

Price
Selling Price CPI  MARGIN VAT Purchases VAT Sales

Payment 
type

Collection 
type

Rental transaction Service  0 835 2,00% 100,00% 0,00% 21,00% Cash  Cash 

Buy and sell transaction Service  0 8127 2,00% 100,00% 0,00% 21,00% Cash  Cash 

Movers service Service  750 900 2,00% 16,67% 21,00% 21,00% 30 days Cash 

Home reparation service Service  60 90 2,00% 33,33% 21,00% 21,00% 30 days Cash 

Staging Service  0 2828,14 2,00% 100,00% 0,00% 21,00% Cash  Cash 

Refurbishment Service  7000 7700 2,00% 9,09% 10,00% 10,00% 30 days Cash 

Personal Shopper (buy) Service  0 2031,75 2,00% 100,00% 0,00% 21,00% Cash  Cash 

Personal Shopper (rental) Service  0 1565,19 2,00% 100,00% 0,00% 21,00% Cash  Cash 

Property technical audit Service  0 150 2,00% 100,00% 0,00% 21,00% Cash  Cash 

Energetic eficiency certificate Service  0 60 2,00% 100,00% 0,00% 21,00% Cash  Cash 

Occupancy certificate Service  0 60 2,00% 100,00% 0,00% 21,00% Cash  Cash 

% Sales % Fee % Sales % Fee % Sales % Fee
50,00% 1,50% 50,00% 1,50% 50,00% 1,50%

50,00% 1,50% 50,00% 1,50% 50,00% 1,50%

50,00% 1,50% 50,00% 1,50% 50,00% 1,50%

50,00% 1,50% 50,00% 1,50% 50,00% 1,50%

50,00% 1,50% 50,00% 1,50% 50,00% 1,50%

50,00% 1,50% 50,00% 1,50% 50,00% 1,50%

50,00% 1,50% 50,00% 1,50% 50,00% 1,50%

50,00% 1,50% 50,00% 1,50% 50,00% 1,50%

50,00% 1,50% 50,00% 1,50% 50,00% 1,50%

50,00% 1,50% 50,00% 1,50% 50,00% 1,50%

50,00% 1,50% 50,00% 1,50% 50,00% 1,50%

FEES

1st YEAR 2nd YEAR 3rd YEAR

OPERATIONS
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SUPPLIES Type Initial May‐22 Jun‐22 Jul‐22 Aug‐22 Sep‐22 Oct‐22 Nov‐22 Dec‐22 Jan‐23 Feb‐23 Mar‐23 Apr‐23
Rental transaction Service 

Buy and sell transaction Service 

Movers service Service 

Home reparation service Service 

Staging Service 

Refurbishment Service 

Personal Shopper (buy) Service 

Personal Shopper (rental) Service 

Property technical audit Service 

Energetic eficiency certificate Service 

Occupancy certificate Service 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALES Type May‐22 Jun‐22 Jul‐22 Aug‐22 Sep‐22 Oct‐22 Nov‐22 Dec‐22 Jan‐23 Feb‐23 Mar‐23 Apr‐23
Rental transaction Service  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Buy and sell transaction Service  1 1 1 1

Movers service Service  1 1 1 1 1

Home reparation service Service  1 1 1 1 1 1

Staging Service  1 1

Refurbishment Service  1

Personal Shopper (buy) Service  1 1 1

Personal Shopper (rental) Service  1 1 0 1

Property technical audit Service  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Energetic eficiency certificate Service  1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5

Occupancy certificate Service  1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5

TOTAL 2 5 7 9 9 12 10 13 11 13 13 16

STOCK Type Initial May‐22 Jun‐22 Jul‐22 Aug‐22 Sep‐22 Oct‐22 Nov‐22 Dec‐22 Jan‐23 Feb‐23 Mar‐23 Apr‐23
Rental transaction Service 

Buy and sell transaction Service 

Movers service Service 

Home reparation service Service 

Staging Service 

Refurbishment Service 

Personal Shopper (buy) Service 

Personal Shopper (rental) Service 

Property technical audit Service 

Energetic eficiency certificate Service 

Occupancy certificate Service 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERATIONS
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SUPPLIES Type May‐23 Jun‐23 Jul‐23 Aug‐23 Sep‐23 Oct‐23 Nov‐23 Dec‐23 Jan‐24 Feb‐24 Mar‐24 Apr‐24
Rental tranService 

Buy and se Service 

Movers serService 

Home repaService 

Staging Service 

RefurbishmService 

Personal ShService 

Personal ShService 

Property teService 

Energetic eService 

Occupancy Service 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALES Type May‐23 Jun‐23 Jul‐23 Aug‐23 Sep‐23 Oct‐23 Nov‐23 Dec‐23 Jan‐24 Feb‐24 Mar‐24 Apr‐24
Rental tranService  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Buy and se Service  1 1 1 1 1 1

Movers serService  1 1 1 1 1 1

Home repaService  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Staging Service  1 1 1 1

RefurbishmService  1

Personal ShService  1 1 1 1

Personal ShService  1 1 1 1

Property teService  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Energetic eService  5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Occupancy Service  5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

TOTAL 14 18 16 18 16 18 17 18 16 18 16 18

STOCK Type May‐23 Jun‐23 Jul‐23 Aug‐23 Sep‐23 Oct‐23 Nov‐23 Dec‐23 Jan‐24 Feb‐24 Mar‐24 Apr‐24
Rental tranService 

Buy and se Service 

Movers serService 

Home repaService 

Staging Service 

RefurbishmService 

Personal ShService 

Personal ShService 

Property teService 

Energetic eService 

Occupancy Service 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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SUPPLIES Type May‐24 Jun‐24 Jul‐24 Aug‐24 Sep‐24 Oct‐24 Nov‐24 Dec‐24 Jan‐25 Feb‐25 Mar‐25 Apr‐25
Rental tranService 

Buy and se Service 

Movers serService 

Home repaService 

Staging Service 

RefurbishmService 

Personal ShService 

Personal ShService 

Property teService 

Energetic eService 

Occupancy Service 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALES Type May‐24 Jun‐24 Jul‐24 Aug‐24 Sep‐24 Oct‐24 Nov‐24 Dec‐24 Jan‐25 Feb‐25 Mar‐25 Apr‐25
Rental tranService  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Buy and se Service  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Movers serService  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Home repaService  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Staging Service  1 1 1 1

RefurbishmService  1 1 1 1

Personal ShService  1 1 1 1 1 1

Personal ShService  1 1 1 1

Property teService  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Energetic eService  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Occupancy Service  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

TOTAL 20 21 22 19 21 22 20 20 22 20 21 22

STOCK Type May‐24 Jun‐24 Jul‐24 Aug‐24 Sep‐24 Oct‐24 Nov‐24 Dec‐24 Jan‐25 Feb‐25 Mar‐25 Apr‐25
Rental tranService 

Buy and se Service 

Movers serService 

Home repaService 

Staging Service 

RefurbishmService 

Personal ShService 

Personal ShService 

Property teService 

Energetic eService 

Occupancy Service 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERATIONS
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YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
Current assets  40030 113945 261298 EBT  30455 93698 166987

Current liabilities  4672 199 29044 Interests 0 0 0

WORKING CAPITAL 35357 113746 232254 EBIT  30455 93698 166987

Depreciation 916 1287 1336

EBITDA  31371 94985 168323

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
Investment  7366 2260 0 Sales  76105 111162 187921

BAI  30455 93698 166987 EBIT  30455 93698 166987

ROI  413% 4146% 0% PROFITABILITY INCOME 40,02% 84,29% 88,86%

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
Year 1 2 3

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 Cash flow  40030 73916 147352

Liabilities 4672 199 29044 Actualization Rate 2,00% 2,00% 2,00%

Equity and Liabilities 45559 120729 266465 Present Value 39245 71046 138853

DEBT RATIO 10% 0% 11% VAN  608478 569233 498187

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
Investment  7366 2260 0 Liabilities 4672 199 29044

Cash flow  40030 73916 147352 Equity 40887 120530 237421

‐9626 40030 73916 147352 FUNDS PERFORMANCE 11,43% 0,17% 12,23%
TIR 498%

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
Sales  76105 111162 187921 Supplies 0 0 0

Fixed costs  45079 16630 19525 Change in inventories  0 0 0

Gross Margin 76105 111162 187921 Consumption  0 0 0

% GM  100% 100% 100% Stocks 0 0 0

BREAKEVEN 45079 16630 19525 INVENTORY TURNS 0 0 0
MONTHLY BREAKEVEN 3757 1386 1627

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
Anual 66210 59726 76507 YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
BURN‐RATE 5518 4977 6376 X

BURN‐RATE
PAYBACK

INVENTORY TURNS

PROFITABILITY INCOME

VAN 

ANALYSIS

TIR  FUNDS PERFORMANCE

BREAKEVEN

WORKING CAPITAL EBITDA 

ROI 

DEBT RATIO
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