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Resum
Aquest Treball de Final de Grau consisteix en l’elaboració d’un pla de negoci d’un taller de
restauració, reparació i preparació de motocicletes. La idea principal del negoci és enfocarse cap a un món específic i que està experimentant un gran creixement en els últims anys,
com és el de la restauració de motocicletes clàssiques.
La principal motivació en l’elecció d’aquest tema és la de poder participar en l’elaboració
d’un projecte que tindrà una utilitat a la vida real, ja que la idea de negoci va ser aportada
per un membre de la família i l’empresa, en l’actualitat, està en construcció.
Aquesta empresa, anomenada Jimpe Motors, pretén iniciar la seva activitat durant aquest
any. Els serveis principals que s’oferiran, com s’ha comentat, seran la solució a qualsevol
avaria o projecte de restauració relacionat amb motocicletes clàssiques, incloent la
possibilitat de preparar vehicles per a competició en circuit tancat. Addicionalment es pretén
oferir solució a avaries relacionades amb la resta del parc mòbil de motocicletes, es a dir, els
serveis que ofereixen els tallers convencionals, i per últim, oferir als clients la possibilitat
d’adquirir motocicletes d’ocasió.
A la primera part de la present memòria es presenta l’empresa que es vol constituir, és a dir,
els serveis que es volen oferir així com la visió i els valors corporatius. S’estudia l’entorn del
negoci, tant intern com extern, fet que permet elaborar un anàlisi DAFO. D’aquest primer
anàlisi s’extreuen les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats. Més endavant es realitza
un estudi sobre l’entorn competitiu juntament amb un anàlisi del volum del mercat. Un cop
finalitzats aquests primers estudis, es dóna pas als estudis que permetran determinar
l’estratègia de l’empresa.
Per continuar amb la proposta del negoci, s’ha realitzat un estudi qualitatiu per definir els
factors importants per a l’activitat empresarial gràcies a experts en el sector, i un estudi
quantitatiu, on s’ha realitzat l’enquesta a un grup de persones aficionades i/o usuàries de
motocicletes. Amb les dades obtingudes, s’ha plantejat tant l’estratègia de segmentació com
la de posicionament per triar el públic objectiu i posicionar-se al mercat respecte la
competència. Amb aquestes estratègies definides, es definirà el Màrqueting Mix, incloent la
política de serveis, de preus i de promoció i comunicació.
Una part del treball està dedicada a definir les infraestructures necessàries per tirar endavant
el negoci (local, instal·lacions, etc.), el mapa de processos, l’estructura organitzativa i
l’impacte ambiental de l’explotació de l’activitat. Finalment, s’ha realitzat un anàlisi econòmic
per obtenir una previsió dels ingressos, costos i inversions necessàries per l’activitat
empresarial durant els 5 primers anys de funcionament.
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Amb l’elaboració dels estudis i anàlisis comentats, es pretén que l’empresa tingui la
informació necessària per iniciar la seva activitat amb un major coneixement del mercat, dels
seus recursos i de la seva viabilitat econòmica.

Pla de negoci d’un taller de restauració, reparació i preparació de motocicletes

Pág. 3

Sumari
RESUM _____________________________________________________ 1
SUMARI _____________________________________________________ 3
1. GLOSSARI _______________________________________________ 7
2. PREFACI _________________________________________________ 9
2.1. Origen del projecte ........................................................................................... 9
2.2. Motivació .......................................................................................................... 9
2.3. Requeriments previs ........................................................................................ 9

3. INTRODUCCIÓ ___________________________________________ 11
3.1. Objectius del projecte .................................................................................... 11
3.2. Abast del projecte .......................................................................................... 11

4. PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA_____________________________ 13
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Antecedents ................................................................................................... 13
Concepte de negoci ....................................................................................... 13
Estratègia, avantatges competitius................................................................ 15
Missió, visió i valors corporatius .................................................................... 16

4.4.1.

Missió .................................................................................................................. 16

4.4.2.

Visió..................................................................................................................... 16

4.4.3.

Valors corporatius ............................................................................................... 16

4.5. Forma jurídica ................................................................................................ 16

5. ANÀLISI DE L’ENTORN ____________________________________ 17
5.1. Entorn legal i polític ........................................................................................ 17
5.2. Entorn sociocultural ....................................................................................... 18
5.2.1.

Presència de Internet i comerç electrònic .......................................................... 18

5.2.2.

Xarxes socials ..................................................................................................... 19

5.2.3.

Cultura motociclisme a Espanya ........................................................................ 20

5.3. Entorn econòmic ............................................................................................ 21
5.3.1.

Entorn econòmic internacional ........................................................................... 21

5.3.2.

Entorn econòmic nacional .................................................................................. 22

5.3.3.

Entorn econòmic català ...................................................................................... 23

5.4. Market Sizing ................................................................................................. 24
5.5. Entorn competitiu ........................................................................................... 26
5.5.1.

La competència .................................................................................................. 26

Pág. 4

Memoria

5.5.1.1. Competència directa ............................................................................... 26
5.5.1.2. Competència potencial ........................................................................... 28
5.5.2.

Proveïdors ...........................................................................................................28

5.5.2.1. Proveïdors de recanvis ........................................................................... 28
5.5.2.2. Proveïdors de motocicletes .................................................................... 29
5.5.3.

Clients ..................................................................................................................29

5.5.4.

Productes substitutius .........................................................................................29

5.6. Anàlisi DAFO ................................................................................................. 30
5.6.1.

Debilitats ..............................................................................................................30

5.6.2.

Amenaces ...........................................................................................................30

5.6.3.

Fortaleses ............................................................................................................31

5.6.4.

Oportunitats .........................................................................................................31

6. PLA DE MÀRQUETING ____________________________________ 33
6.1. Estudi qualitatiu.............................................................................................. 33
6.2. Estudi quantitatiu ........................................................................................... 33
6.2.1.

Objectius i descripció de l’enquesta ...................................................................34

6.2.2.

Resultats de l’enquesta .......................................................................................34

6.2.3.

Conclusions de l’estudi de mercat ......................................................................37

6.3. Estratègia de segmentació ............................................................................ 38
6.3.1.

Identificació dels segments .................................................................................38

6.3.2.

Tria del públic objectiu i estratègia de penetració ..............................................39

6.4. Estratègia de posicionament ......................................................................... 41
6.5. Màrqueting Mix .............................................................................................. 42
6.5.1.

Política de serveis i productes ............................................................................42

6.5.2.

Política de preus ..................................................................................................43

6.5.3.

Política de promoció i comunicació ....................................................................45

6.5.3.1. Col·laboració amb altres tallers convencionals ...................................... 45
6.5.3.2. Clubs d’aficionats .................................................................................... 45
6.5.3.3. Federació Catalana de Motociclisme ..................................................... 46
6.5.3.4. Web del negoci ....................................................................................... 46
6.5.3.5. Plataformes de venda online .................................................................. 47
6.5.3.6. Xarxes socials ......................................................................................... 47
6.5.3.7. Publicitat convencional ........................................................................... 48

7. INFRAESTRUCTURES_____________________________________ 49

Pla de negoci d’un taller de restauració, reparació i preparació de motocicletes

Pág. 5

7.1. Característiques del local............................................................................... 49
7.1.1.

Localització ......................................................................................................... 49

7.1.2.

Normativa ............................................................................................................ 50

7.1.3.

Relació de superfícies ........................................................................................ 51

7.2. Maquinària i eines .......................................................................................... 52
7.3. Instal·lacions .................................................................................................. 53

8. PLA D’OPERACIONS______________________________________ 56
8.1. Mapa de processos........................................................................................ 56
8.1.1.

Processos estratègics......................................................................................... 56

8.1.2.

Processos operatius ........................................................................................... 57

8.1.3.

Processos secundaris ........................................................................................ 57

9. PLA D’ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS ________________ 59
9.1. Estructura organitzativa ................................................................................. 59
9.2. Descripció dels llocs de treball ...................................................................... 60
9.3. Política salarial ............................................................................................... 61
9.4. Externalització de funcions ............................................................................ 61

10. PLA ECONÒMIC I FINANCER ______________________________ 62
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

Pla d’inversió inicial ........................................................................................ 62
Previsió d’ingressos ....................................................................................... 64
Previsió de costos .......................................................................................... 65
Anàlisi de la inversió ...................................................................................... 67
Conclusions pla econòmic-financer ............................................................... 75

11. IMPACTE MEDIAMBIENTAL _______________________________ 76
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

Emissió de contaminants a l’atmosfera ......................................................... 76
Abocaments d’aigües residuals ..................................................................... 77
Contaminació del sòl...................................................................................... 77
Generació de residus ..................................................................................... 78
Consum de matèries primeres i energia ....................................................... 79

12. COST DEL PROJECTE ___________________________________ 80
CONCLUSIONS _____________________________________________ 81
AGRAÏMENTS _______________________________________________ 82
BIBLIOGRAFIA ______________________________________________ 83
Referències bibliogràfiques ..................................................................................... 83
Bibliografia complementària .................................................................................... 83

Pág. 6

Memoria

Pla de negoci d’un taller de restauració, reparació i preparació de motocicletes

Pág. 7

1. Glossari
Market Sizing: nombre de individus en un cert mercat que són compradors potencials
BAT: Benefici abans de Taxes
Cash-Flow: Expressió en anglès que significa flux de caixa. Representa els fluxos
d’entrades i sortides d’efectiu en una empresa en un període determinat. És un indicador de
liquiditat de l’empresa
Clients target: clients objectius als que es vol arribar
PIB: Producte Interior Brut
Focus Group: grup de persones on focalitzarem un tipus d’estudi o de campanya de
màrqueting
Cafè Racer: moviment que consisteix en la personalització de motocicletes. Prové
d’Anglaterra i es basa en els models dels anys 50.
Community Manager: Responsable o gestor de la comunitat d’Internet i xarxes socials.
Actua com auditor de la marca en els mitjans socials d’una empresa.
COV: Compostos Orgànics Volàtils
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2. Prefaci
2.1. Origen del projecte
La idea de la realització d’aquest Treball de Final de Grau té l’origen dins d’un ambient
familiar molt emprenedor. Amb un parell de negocis familiars funcionant en l’actualitat, el
meu germà exposa la voluntat i aporta la idea d’obrir un nou negoci enfocat a l’explotació
d’un sector molt present en el nostre territori: el de les motocicletes.
El projecte es basa en agafar la idea aportada pel meu germà i fer-la servir de base per
desenvolupar un pla de negoci, comprovar la viabilitat i establir les consideracions que s’han
de tenir en compte per tirar endavant l’empresa.

2.2. Motivació
La principal motivació per realitzar aquest Treball de Final de Grau és la oportunitat d’aplicar
els resultats i conclusions d’aquest pla de negoci a una situació real, ja que l’empresa està
en fase de construcció.
La realització d’aquest projecte em permetrà implicar-me més al negoci familiar i ajudar en la
decisió d’aspectes importants com la optimització dels costos i els preus de venda, les
campanyes de comunicació o l’adaptació a les necessitats del mercat.
El perquè de la implicació en aquesta tipologia de negoci resideix en la gran afició, tant
meva com de tota la família, pel món de les motocicletes. La feina realitzada en aquest
projecte em permetrà estar en contacte i aprendre, tant d’un gran coneixedor d’aquest sector
com és el meu germà, com de caps de taller, propietaris d’empreses similars i membres de
la federació catalana de motociclisme, entre altres.

A més aprofundiré en matèria

relacionada amb aspectes empresarials, món que sempre m’ha cridat l’atenció.

2.3. Requeriments previs
Per la realització d’aquest treball, serà necessari haver adquirit els coneixements
proporcionats a les assignatures relacionades amb el món empresarial i de l’organització
industrial.
Seran necessàries trobades amb directors d’empreses dedicades a la restauració i a la
realització de projectes a mida, així com visites a tallers per poder conèixer les
infraestructures necessàries per tirar endavant el negoci.
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3. Introducció
3.1. Objectius del projecte
L’objectiu del projecte és la realització d’un pla de negoci per conèixer la viabilitat de la
creació d’una empresa dedicada a la reparació, la restauració i la realització de projectes a
mida de motocicletes. Per fer-ho es realitzarà un estudi exhaustiu de l’entorn i de la pròpia
empresa, per determinar la idea com a viable o no.
Aquest objectiu s’assolirà mitjançant la determinació de diferents paràmetres:
•

Inversió a realitzar i retorn de la mateixa

•

Estat del mercat del sector motociclístic

•

Possibles competidors

•

Definició i caracterització de les línies de negoci i els clients target

•

Màrqueting empresarial a aplicar

Addicionalment, aquest projecte busca assolir els objectius secundaris d’aprendre com
constituir una empresa des dels seus inicis i poder aplicar els coneixements i resultats a una
situació empresarial real.

3.2. Abast del projecte
El pla de negoci inclou una sèrie d’apartats:
•

Presentació de l’empresa
Descripció general de les característiques de l’empresa de les que es volen realitzar
el pla de negoci.

•

Anàlisi de l’entorn
Es realitzarà un estudi del mercat nacional, incloent tots els factors que poden
afectar la viabilitat del negoci.

•

Pla de màrqueting
Estudi en el qual s’analitzaran els productes i serveis oferts, la política de preus, les
característiques de promoció i les accions necessàries per donar a conèixer el
negoci.
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•

Pla d’operacions
Descripció dels processos que es duran a terme dins l’empresa.

•

Pla d’organització i recursos humans
Descripció del personal necessari per desenvolupar l’activitat i assignació de les
tasques a cada membre. Inclou la política salarial i el pla de contractació.

•

Anàlisi de viabilitat econòmica
S’analitzarà la inversió inicial, la previsió de vendes, les despeses d’explotació i la
previsió de resultats financers fins al cinquè any des de la posada en marxa de
l’empresa.

•

Pla mediambiental
Estudi dels residus i l’impacte que pot tenir l’explotació de l’activitat. Es realitzarà una
proposta per la gestió i el reciclatge d’aquests residus.

•

Conclusions finals extretes
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4. Presentació de l’empresa
4.1. Antecedents
Dins el territori espanyol, hi ha una forta presència del món del motociclisme. Ja sigui pel
clima, pel gran volum de trànsit que hi dins de les ciutats o per la immensitat de carreteres i
rutes que es poden trobar dins del territori espanyol, s’ha creat una gran cultura dedicada a
les motos.
En alguns casos, s’adquireixen motocicletes degut a la seva funcionalitat ja que permeten
estalviar temps en els embussos, facilitar l’aparcament i la mobilitat a les grans ciutats o
inclús estalviar combustible. No obstant, cada cop és més freqüent trobar persones que se
senten atretes pel món del motociclisme i volen trobar en aquests vehicles un entreteniment.
Aquest últim fet ha creat una gran cultura del

motor i està popularitzant estils de

motociclisme com el Cafè Racer, consistent en la personalització

i la introducció de

qualsevol tipus d’accessori a les motos, i la restauració de motos clàssiques, que permet
rememorar aquells models tan adorats i gaudits per un gran nombre d’usuaris.
Al igual que succeeix amb el futbol, el motociclisme també es pot viure des de la vessant
esportiva. Espanya compta amb un gran nombre de campions del món i pilots professionals
que han creat una gran afició als mundials de motociclisme. El gran interès per aquest
esport, ha portat a moltes persones a participar de forma activa en aquesta disciplina i s’han
popularitzat els campionats amateurs en circuits tancats.
Amb tot el que ha quedat exposat a les línies anteriors, s’obre un gran ventall d’oportunitats
de negoci dins del món del motociclisme i apareixen dos línies bastant marcades: la línia
tradicional dedicada a la reparació i una nova línia dedicada a tots aquells que entenen les
motos com a hobby.
De la unió de la possibilitat de fer negoci i del gran interès i passió pel món del motociclisme
dins el nucli familiar, neix la idea de crear Jimpe Motors, que serà objecte d’estudi dins
d’aquest treball.

4.2. Concepte de negoci
Pel correcte funcionament de qualsevol negoci és fonamental respondre a les tres preguntes
bàsiques per tal de saber la direcció que prendrà el negoci. Aquestes preguntes són: Què
fem? Com ho fem? i Per a qui ho fem?
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Què
fem?

Realitzem
projectes a mida
de personalització
de motos

Restaurem,
reparem i venem
motos clàssiques

Preparem motos
per compe9cions
amateurs

Per a
qui ho
fem?

Com ho
fem?

Persones
aﬁcionades al món
del motor

Amb un servei i
acabat de gran
qualitat

Compra-venda de
motos d'ocasió

Reparacions i
revisions de
qualsevol moto

Fig. 4.1. Concepte de negoci. Font: creació pròpia

A grans trets, el concepte de negoci de Jimpe Motors queda definit com un taller dedicat a la
personalització, restauració i preparació de motos amb un servei de gran qualitat.
Si aprofundim en la informació de l’esquema anterior, podem observar que queden definides
quatre línies principals de negoci:

1) Restauració i reparació de motos clàssiques
Es pretén que aquesta primer línia de negoci representi el gruix principal de les
vendes. Es vol aconseguir una especialització en el sector de les motos clàssiques i
per fer-ho, l’empresa oferirà un catàleg de motos clàssiques i post-clàssiques
restaurades i preparades per fer-ne ús, així com la possibilitat de realitzar projectes
de restauració, total o parcial, a mida. A més, s’oferirà la possibilitat de reparar
avaries d’aquells usuaris que ja disposin de vehicles clàssics.
2) Preparació de motos per competicions
Degut al creixement dels aficionats pel món de les competicions, s’obre una altra
oportunitat per al negoci. En aquest cas, es prepararan, sota comanda, motos per
competir als campionats de velocitat amateurs.
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3) Compra-venda de motos
Aquesta part del negoci es basa en l’estudi de l’oferta de motos de segona mà, la
realització d’alguna millora i la venda al client d’aquesta moto amb millors
característiques.
4) Revisions i reparacions de motos
Aquesta línia de negoci és la més convencional i avarca la reparació de qualsevol
avaria dins del vehicle (canvi d’oli, xapa, pintura, etc.) de qualsevol tipus de model i
cilindrada de motocicleta.
Un cop conegudes les línies de negoci, podem distingir dues maneres principals de vendre i
arribar als clients: una primera forma consistent en la venda tradicional, on es disposa d’una
oferta i el client arriba a l’empresa interessat per un producte en concret, i una segona
manera consistent en la realització de projectes a mida, on el client pot escollir les
característiques del producte final i expressar les seves preferències.

4.3. Estratègia, avantatges competitius
L’estratègia de Jimpe Motors es basarà en fer-se un espai dins el sector i augmentar
progressivament el volum de negoci any rere any. Inicialment s’intentarà captar com a
clients a membres de clubs d’aficionats, membres d’associacions i equips, usuaris habituals
de motocicletes i aficionats al món del motor. Per aconseguir-ho es realitzarà una campanya
de publicitat amb la finalitat d’atraure el major número de clients nous.
Es buscarà el creixement, però aquest desenvolupament ha de ser constant i, a la vegada,
controlat, ja que els productes venuts han de ser de gran qualitat en tot moment per
transmetre una imatge de qualitat empresarial. Per aconseguir-ho, s’haurà de realitzar una
forta inversió inicial per obtenir unes instal·lacions que permetin produir i reparar motos de
gran qualitat.
El principal avantatge competitiu del que disposa la companyia per fer-se un espai i
combatre la manca d’experiència és la qualitat dels productes venuts i dels serveis oferts i el
tracte personalitzat dels clients.
A més, és un sector que està en auge i un bon acabat permet posicionar a una nova
empresa en un bon lloc al mercat.
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4.4. Missió, visió i valors corporatius
4.4.1.

Missió

La missió del negoci és oferir motocicletes i reparacions de gran qualitat que s’adaptin a les
necessitats i als gustos de tots els apassionats d’aquest món i que garanteixin la seguretat
del vehicle en tot moment.

4.4.2.

Visió

La visió de la companyia és la de posicionar-se al mateix nivell que la competència en un
període d’un any i superar-la en un termini de dos o tres anys. El principal objectiu és
diferenciar-se per la qualitat dels productes i el servei personalitzat i ser reconeguts com una
de les millors empreses de la província de Barcelona.

4.4.3.

Valors corporatius

Per arribar a assolir els objectius de l’empresa i crear la visió adequada que es vol que els
clients tinguin, és necessari establir un seguit de valors corporatius:
•

Qualitat i excel·lència

•

Satisfacció del client

•

Creació de productes exclusius amb acabats perfectes

•

Servei amb integritat i transparència

•

Motivació i ambició per assolir projectes de gran envergadura

•

Passió per la feina realitzada, respectant en tot moment el model a tractar

4.5. Forma jurídica
Degut a que la idea de negoci va néixer al nucli familiar, es va plantejar una Societat
Limitada on tots els membres de la família poguessin tenir la seva participació. Així doncs es
constitueix Jimpe Motors S.L.
Finalment, es divideixen les participacions entre els 4 socis amb els següents percentatges
per a cadascú: 26%, 26%, 24% i 24% i es declara un administrador únic.
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5. Anàlisi de l’entorn
El coneixement de l’entorn és fonamental per la posada en marxa de qualsevol empresa. La
descripció d’aspectes legals, socioculturals, econòmics i competitius permeten als nous
negocis la ràpida adaptació als canvis i a les necessitats dels clients.

5.1. Entorn legal i polític
Al tractar-se d’una empresa dedicada a la restauració i reparació de motocicletes, hi han
diversos aspectes de la normativa que afecten al negoci.
En primer lloc, s’han de complir els decrets que fan referència a la Prevenció de Riscos
Laborals. La llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (BOE nº269 10/11/1995) té per
objecte promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures per
eliminar o disminuir els riscos al lloc de treball. Aquesta llei inclou aspectes relacionats amb
la seguretat de les màquines, l’entrega de protecció als treballadors i la correcta adequació
del lloc de treball.
Un altre aspecte que cal tenir en compte, és el Reial Decret 1457/1986 (BOE nº169), que
regula l’activitat industrial i la prestació de serveis dels tallers de reparació de vehicles. Es
descriuen temes com les condicions i requisits per realitzar l’activitat industrial, l’obtenció de
la placa distintiva o les garanties i responsabilitats.
Degut a que el producte principal que es ven a l’empresa són motocicletes, s’ha de tenir en
compte la normativa referent a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). Al Reial Decret
2042/1994 (BOE nº275) es regula la inspecció tècnica de vehicles, establint el tipus i la
freqüència d’aquestes inspeccions.
Pel fet d’utilitzar recanvis i altres accessoris per a les motocicletes, s’haurà de tenir en
compte que totes aquestes peces estiguin al dia en aspectes d’homologació. El Reial Decret
2028/1986 (BOE nº236) tracta normes relacionades amb l’homologació de tipus de vehicles
així com parts i peces que els constitueixen.
Degut a que una des les principals activitats del negoci és la restauració de motos
clàssiques, també s’haurà de tenir present el Reial Decret 1247/1995 (BOE nº189) pel qual
s’aprova el Reglament de Vehicles Històrics. En aquest document apareixen redactades les
condicions i la documentació necessària per catalogar un vehicle com històric.
Per últim, cal afegir que la companyia haurà d’assumir i complir totes les obligacions fiscals
d’una Societat Limitada. La primera d’aquestes obligacions és donar-se d’alta al cens
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d’empresaris a l’Agència Tributària mitjançant el model 036 o 037, indicant l’activitat que es
durà a terme. També s’han de presentar dues declaracions periòdiques del IVA:
trimestralment i anualment. Pel que fa a impostos, qualsevol Societat Limitada ha de fer front
al impost de societats, al impost d’activitats econòmiques i declarar les retencions dels
treballadors contractats. La última de les obligacions per a l’empresa és la de presentar
davant el Registre Mercantil els comptes anuals.

5.2. Entorn sociocultural
5.2.1.

Presència de Internet i comerç electrònic

Com és sabut, la presència d’Internet és cada cop més notable i una eina molt arrelada a les
llars dels països desenvolupats. Al següent gràfic es pot observar la tendència creixent des
del 2003 fins el 2015, on el 79% de llars espanyoles estaven connectades a Internet.

Fig. 5.2. Llars espanyoles connectades a Internet. Font: INE [1]

El fort impacte de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) ha suposat també una
revolució per al món empresarial degut a l’eina, cada cop més utilitzada, del comerç
electrònic.
Amb les dades recollides del INE [2], es pot saber que el comerç electrònic està creixent a
un ritme altíssim i que, durant el 2013, gairebé un terç de la població espanyola, que equival
a 11 milions de persones, ha realitzat alguna compra per Internet. Aquesta xifra s’ha duplicat
en tan sols sis anys.
La comunitat autònoma que més ha utilitzat aquest servei és el País Basc, amb un 41,1%,
seguida per Madrid i Catalunya.
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Fig. 5.2. Comerç electrònic per comunitats autònomes. Font: INE [1]

El gruix de persones que utilitzen les eines del comerç electrònic estan compreses entre els
25 i 44 anys. Algunes de les raons que porten als usuaris a comprar via Internet són la
comoditat, el preu i les promocions, l’estalvi de temps o una major gamma de productes,
entre altres. El 80,9% dels usuaris del comerç online van fer-ho a empreses espanyoles
mentre que el 36,1% va fer-ho a empreses dins de la Unió Europea.
Amb les dades anteriors, es pot observar que és interessant mostrar la oferta de productes
via Internet i potenciar el comerç online. Aquest fet s’aprofitarà per a la venda de motos
d’ocasió i per a la compra de recanvis en bon estat.

5.2.2.

Xarxes socials

Un altre sector que està molt present en la societat és l’ús de les xarxes socials. El 64,1%
dels usuaris participa en xarxes socials com Facebook, Twitter o Instagram.
Aquestes eines permeten compartir als usuaris fotos, vídeos i aficions. El fort creixement de
les xarxes socials, ha portat a un gran número d’empreses a promocionar-se mitjançant
aquestes plataformes.
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Cultura motociclisme a Espanya

Espanya i, sobretot Catalunya, és un dels països amb major tradició motociclista. Per tant,
aquest sector té un paper important entre la població.
Les motos juguen un paper important a la societat, tant en l’aspecte econòmic com en
l’aspecte de mobilitat sostenible. A més de ser un mitjà d’iniciació al trànsit, és un vehicle
energèticament eficient, amb un nombre baix d’emissions contaminants, amb una mida
reduïda i que evita els problemes de trànsit i facilita l’aparcament.
En primer lloc, si consultem el parc de vehicles de la DGT [2], podem observar que a finals
de l’any 2014 hi havien 2.972.165 motocicletes matriculades. El major nombre de
motocicletes matriculades es troba a la província de Barcelona, amb 551.787 vehicles. Les
matriculacions noves, malgrat la crisi econòmica experimentada durant els últims anys,
estan passant per una recuperació i van en augment. Durant l’any 2014 es van matricular
114.600 motos noves, gairebé 19.000 més que l’any anterior.
Cada cop són més els propietaris de motocicletes que es dediquen als seus vehicles com a
hobby i volen aconseguir un acabat personalitzat i de qualitat. Aquest fet ha popularitzat
moviments com el Cafè Racer, les motocicletes Custom i l’adaptació de models clàssics als
temps actuals.
El Cafè Racer és un estil de motociclisme popularitzat al Regne Unit durant la dècada dels
50, producte de la cultura roquera del moment. En aquella època es buscaven motocicletes
ràpides per anar de cafè en cafè. Es tractaven de motos personalitzades per aconseguir
millors prestacions per obtenir una millor relació pes-potència. Actualment, aquest fenomen
adoptat pels aficionats a aquest món, és manté amb bases molt variades. Les màquines
més apreciades són aquelles amb solera i un currículum conegut pels usuaris.
En relació al món de la restauració, cada cop és més habitual trobar a persones majors de
30 anys que volen rememorar els temps de la seva joventut amb vehicles que van marcar
un abans i un després en la cultura del motociclisme. En el sector dels cotxes, aquest
moviment és molt popular des de fa uns anys, inclús s’han dedicat programes de televisió
com Whealer Dealers o Gas Monkey a tallers destinats a la restauració.
Un altre fet que està molt present a la societat, és la creació d’associacions i clubs
d’aficionats al món del motor. Consisteixen en grups de persones que comparteixen l’afició
per les motocicletes i organitzen sortides i esdeveniments. Aquests grups poden ser una
bona oportunitat per a oferir els serveis de Jimpe Motors S.L.
Pel que fa al món de les carreres i a la vessant esportiva del món de les motocicletes, si es
consulten les dades de la Federació Catalana de Motociclisme, es pot observar que
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s’organitzen 7 campionats amb una mitjana de 10 curses per campionat i més de 60 pilots
inscrits per cursa. Per tant, és un sector en creixement i un ambient favorable per
desenvolupar una línia del negoci.

5.3. Entorn econòmic
5.3.1.

Entorn econòmic internacional

Durant els últims anys, l’economia mundial ha patit una forta crisi econòmica, coneguda
també com la Gran Recessió. Aquesta crisi va començar als Estats Units al 2008 i es va
traslladar a Europa i Àsia.
Els principals factors causants d’aquesta gran crisi són els grans preus de les matèries
primeres deguts a la inflació, una crisi alimentària mundial i, sobretot, una crisi hipotecària i
de confiança a tots els mercats.
Al següent gràfic es pot observar l’evolució dels principals indicadors macroeconòmics de
les potències mundials. Es veu clarament com cauen els PIB i la producció industrial i
augmenta la taxa d’atur. Durant els últims anys, s’observa, tot i que lenta, una recuperació.

Fig. 5.3. Principals indicadors macroeconòmics de les potències
mundials. Font: bde.es [3]
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Les previsions immediates pel que fa a Europa són positives. Es preveu una variació del PIB
entre el 0,8% i el 1,7% a la Zona Euro.
Per tant, l’entorn econòmic dins del qual ens trobem és en una recuperació després d’una
gran crisi.

5.3.2.

Entorn econòmic nacional

Després de sis anys de recessió, la recuperació del 2015 es va fer notable a Espanya, amb
un creixement del PIB superior al 3%. Aquest creixement es va veure beneficiat pel retorn de
la confiança de les llars i els inversors, estimulats per la creació de feina, la deflació, la
millora de les condicions de crèdit, la baixa del preu del petroli, la remuntada a Europa i la
implementació de reformes.
No obstant, com a conseqüència d’un creixement positiu, durant el 2015 van aparèixer
alguns desequilibris. El dèficit públic ha disminuït però el deute públic i privat continua sent
un problema.
La taxa d’atur ha baixat degut a la disminució de la població activa i la creació de nous
contractes temporals, però continua sent molt alta (al voltant del 20%).
A la següent taula es poden observar alguns indicadors de creixement a Espanya durant els
últims anys:

Fig. 5.4. PIndicadors de creixement durant els últims anys. Nota: (e) dades
estimades. Font: IMF – World Economic Outlook Database, 2015 [4]
Els principals sectors econòmics d’Espanya són el sector de serveis, amb el turisme com a
principal font d’ingressos, la indústria manufacturera, amb predominança del sector tèxtil i
l’agricultura.
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El turisme és la major font d’ingressos del país, ja que Espanya s’ha convertit en el segon
destí turístic del món, estimulant així la exportació de béns i serveis. El sector terciari
representa dos terços del PIB.
La indústria manufacturera està dominada pel sector tèxtil, el processament industrial
d’aliments, el ferro i l’acer, així com per la maquinària i l’enginyeria naval. Els nous sectors
com la deslocalització de la fabricació de components electrònics, la tecnologia de la
informació i les telecomunicacions, ofereixen un gran potencial de creixement.
Per últim, l’agricultura aporta prop del 2,5% del PIB. Espanya és el major productor d’oli
d’oliva i el tercer de vi. Disposa de recursos minerals limitats.

5.3.3.

Entorn econòmic català

Catalunya ha estat el motor econòmic d’Espanya des d’abans de la Revolució Industrial.
Avui en dia, l’activitat econòmica catalana representa un 22% del PIB espanyol. Com a una
de les principals regions més riques i productives d’Espanya, Catalunya mostra una
tendència de recuperació més marcada des de 2013.
Al següent gràfic es mostra la variació interanual del PIB de Catalunya i Espanya.

Fig. 5.5. Variació interanual del PIB de Catalunya i Espanya. Font: Idescat [5]
L’economia catalana està basada en els sectors secundari i terciari. Les xifres mostren que
el creixement de l’activitat econòmica es recolza en els sectors de la construcció i dels
serveis.
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Fig. 5.6. Variació interanual del PIB de Catalunya per sectors. Font: Idescat [5]
Catalunya també pateix un dels principals problemes de l’estat espanyol: l’atur. Aquest
problema va arribar al seu punt àlgid durant el primer trimestre del 2013, on la taxa d’atur es
situava en el 27%. En aquell moment la tendència negativa es va invertir i durant el quart
trimestre del 2015 es va registrar un 17,73% de persones aturades.
Per tant, ens trobem en un entorn econòmic de recuperació econòmica per al sector dels
serveis, fet que fa de Catalunya un escenari propici per instaurar un negoci dedicat als
serveis.

5.4. Market Sizing
Un cop estudiat l’entorn legal, econòmic i sociocultural, s’aprofundirà en el mercat de les
motocicletes. En aquest apartat es pretén quantificar el volum del mercat a la província de
Barcelona.
Analitzant el parc de vehicles dins el territori, a data actual (juny 2016), s’observa que, dins
la província de Barcelona, figuren 725.698 motocicletes [2]. Classificant aquests vehicles
segons l’antiguitat, es pot observar que les motos matriculades abans del 1996, és a dir,
amb antiguitat superior a 20 anys, que s’inclourien dins de la classificació de motos
clàssiques i post-clàssiques, sumen un total de 248.811.
Segons l’experiència aportada per propietaris de motos antigues i experts del sector,
s’estimarà que el 60% de les 248.811 motos de més de 20 anys, fa anys que no circulen i
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estan en desús. Es suposarà que, cada any, el 1%1 d’aquests usuaris decideixen realitzar
una restauració completa del seu vehicle. Per tant, el volum de mercat per a la restauració
completa de motos clàssiques és 1.498 projectes anuals.
El 40% restant de les motos d’abans de 1996, és a dir, 99.524 vehicles, es suposarà que
estan en funcionament. Al tractar-se de vehicles amb més de 20 anys de vida, s’estimarà
que hi ha un 10% d’avaries anuals, el que suposa 9.952 motocicletes clàssiques amb
necessitat de reparació.
Un cop s’ha explorat el mercat potencial per a les motos clàssiques, es passa a estudiar les
possibilitats de la resta de motocicletes amb necessitats de mecànica convencional, és a dir,
revisions anuals, reparacions, canvis de pneumàtics o xapa i pintura, entre altres.
Les motocicletes no considerades com no clàssiques, és a dir, posteriors al 1996,
ascendeixen a la xifra de 476.887. Per determinar el volum de mercat en aquest sector,
s’estimarà una mitjana de dues visites al taller anuals, ja sigui per revisions periòdiques o per
avaries inesperades. Amb això s’obté un total de 953.774 visites anuals al taller.
Una altra de les línies de negoci de l’empresa és la compra-venda de motos, és a dir, la
compra d’una moto, la realització de millores i la venda per un preu superior a un particular.
Per estudiar aquest mercat, s’analitzaran les dades que ofereix la DGT de transferències de
vehicles. Durant l’any 2015 es van registrar a la província de Barcelona, 58.092 canvis de
nom. Aquest total de transferències es dividirà per un factor de 1,5 per tenir en compte les
compres entre particulars i les empreses que es dediquen a aquest servei. Això deixa un
total de 38.728 compres de motos de segona mà anuals.
En relació al món de la competició, és un sector petit però que està en auge. La idea inicial
és oferir motocicletes que puguin participar en dues de les categories de velocitat del
campionat de Catalunya: Trofeu Català de Resistència de Clàssiques en Asfalt i Trofeu
Català de Velocitat de Clàssiques en Asfalt. Consultant les dades que ofereix la federació
catalana de motociclisme, es pot observar que, a la primera categoria hi han 53 pilots
registrats de mitjana per cursa, i a la categoria de velocitat 42 per cursa. S’estima que, de
mitjana és necessiten dues motos per temporada. Per tant, el volum de mercat anual
ascendeix a 190 projectes de preparació per circuit.
La següent taula mostra la mida del mercat segons les diferents línies de negoci que es
volen tractar:

1

No es tracta d’una dada empírica, però s’han pres uns percentatges prou conservadors com per fer-
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Línia de negoci
Projectes de restauració de motos clàssiques
Reparacions de motos clàssiques
Reparacions de taller convencional
Compra-venda de motos
Projectes de preparació de motos per circuit

Volum anual
1498
9952
953774
38728
190

Taula 5.1. Volum del mercat anual. Font: Elaboració pròpia

5.5. Entorn competitiu
5.5.1.

La competència

5.5.1.1. Competència directa
Si s’introdueixen a qualsevol portal de recerca (ja sigui Google, les pàgines grogues o
qualsevol servei informatiu telefònic) les paraules “taller de reparació de motos”, s’observarà
que hi ha una gran quantitat de tallers dedicats a aquest servei. Inicialment, es podria pensar
que totes aquestes empreses són competidores del negoci, però si s’analitza el que s’ha
exposat a l’apartat previ de la idea de negoci, es pot veure que la línia de taller convencional
amb servei de reparació i revisions periòdiques, no representa el major volum del negoci.
Addicionalment, a priori, no es pretén situar el taller a Barcelona ciutat, sinó que s’intentarà
buscar un municipi de les rodalies. Per tant, en aquesta línia de negoci, només s’haurà de
competir amb el/s tallers locals.
Generalitzant, aquest tipus d’establiments disposen d’una cartera de clients locals habituals i
compten amb personal amb gran experiència. Normalment, realitzen qualsevol tipus de
reparació i revisió, en un temps reduït.
Una altra de les línies de negoci que s’ha estudiat és la oferta de motos de segona mà. En
aquest àmbit, es troben a molts particulars, que posen a la venda el seu propi vehicle.
Aquests usuaris, normalment ofereixen un preu més competitiu, tot i que el producte
acostuma a oferir menys prestacions i garanties. D’altra banda, un gran número de tallers, a
més de la seva activitat principal, disposen d’una sèrie de vehicles d’ocasió. Addicionalment,
cal afegir com a competidors, empreses amb gran infraestructura que es dediquen
exclusivament a la compra-venda de motos com Motos Punto Com, Valenmoto, Mototrans.
Amb això es pot concloure que, en aquesta línia, la competència és elevada. Es procurarà
obtenir una diferenciació en el producte ofert per fer-lo més atractiu.
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A continuació s’estudiarà la competència per a les línies principals del negoci, és a dir, la
reparació i restauració de motos clàssiques i la preparació d’aquestes per a circuit. Com a
principals competidors es destaquen les següents empreses:
Motos Ayuso
A més de realitzar tot tipus de reparacions de xapa i mecànica de motos clàssiques,
ofereixen la possibilitat de realitzar projectes de personalització i restauració a mida.
Destaquen per oferir servei de qualitat en la pintura.
Compten amb més de 50 anys d’experiència i un gran número de clients. Estan situats a
Barcelona.
Freddy’s Team
Amb seu a la Garriga i amb més de 40 anys d’experiència, aquesta empresa es dedica a
realitzar restauracions de tot tipus, amb gran nombre de projectes amb motos de les
marques Ossa, Derbi i Bultaco. Estan especialitzats en la preparació de motocicletes per a
competició. A més ofereixen la possibilitat de fabricar peces noves.
Guzzi Motobox
És una empresa dedicada a la restauració i la preparació de motos clàssiques. Compten
amb més de 20 anys d’experiència i amb una molt bona posició al mercat.
Estan especialitzat en la restauració de motos Guzzi de gran cilindrada, però també treballen
amb altres marques com Suzuki o BMW. Realitzen tot tipus de projectes a mida relacionats
amb la preparació de motos per al campionat de velocitat de clàssiques. A més disposen
d’un catàleg amb motos restaurades. El preu mig dels seus productes està al voltant de
8.400€.
AdHoc Cafè Racer
Tot i que no està especialitzat en motocicletes clàssiques, ofereix projectes de millora i
personalització de motocicletes d’ocasió. El producte final compta amb un bon acabat i porta
al carenat la marca de l’empresa.
El negoci és de recent obertura (2013) i l’activitat és realitzada a Sant Quirze del Vallès.
Vale Moto
Situat al barri de Les Corts de Barcelona, aquesta empresa ofereix múltiples serveis, sense
focalitzar el tipus de motocicleta. En primer lloc ofereix servei de reparacions, per altra
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banda, també ofereix un ampli estoc de vehicles d’ocasió i, per últim, prepara motos de
competició. Disposa d’un nombrós equip de mecànics i pilots.
5.5.1.2. Competència potencial
La competència potencial, seran tots aquells negocis que decideixin realitzar la mateixa
activitat que Jimpe Motors S.L. Aquest sector està en creixement i, en un futur, és possible
que apareguin tallers oferint aquests serveis.

5.5.2.

Proveïdors

Pel que fa a les alternatives de proveïdors, es dividirà l’estudi en dos parts: els proveïdors
que subministraran recanvis i aquells que subministraran motocicletes senceres.
5.5.2.1. Proveïdors de recanvis
Larsson
L’empresa Larsson és un majorista especialitzat en la distribució de recanvis, eines,
lubricants i equipaments per tallers i accessoris per motos. Només treballen amb tallers i
distribuïdors. Disposen de més de 62.000 productes per a més de 21.500 motos.
Tenen el magatzem situat a Benissa i distribueixen a tota la península. Les comandes es
realitzen online. El principal avantatge és que les comandes s’entreguen en un termini de 24
hores, sense import mínim. Els enviaments són gratuïts per comandes superiors a 100€
nets.
La forma de pagament és mitjançant domiciliació bancària abans de 30 dies naturals a partir
de la data de facturació. Si l’abonament es realitza abans de 14 dies naturals, ofereixen un
descompte del 2%.
Es considerarà com un dels principals proveïdors degut a la varietat de productes i a la
rapidesa en el servei.
JCB Barcelona
JCB també es una empresa dedicada als recanvis i accessoris per una gran gamma de
motos. En aquest cas, treballen tant amb particulars com amb tallers i distribuïdors oficials.
La gamma de productes és més limitada però els preus són més competitius.
Tenen el magatzem situat a l’Avinguda Paral·lel de Barcelona. No ofereixen venta online ni
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servei d’entrega a domicili però la seva situació fa que sigui accessible en tot moment.
Italomotor
Amb dos centres situats a Barcelona, disposa d’una àmplia gamma de recanvis i accessoris.
És una empresa especialitzada en motos de les marques Triumph i KTM.
Ofereix servei de compra online i enviament a domicili.
Control 94
A més de ser concessionari oficial de Honda, disposa d’un gran catàleg d’accessoris i
recanvis per motos d’aquesta marca.
Ricambi-weiss
Aquesta empresa és una majorista dedicada a la venda d’accessoris i recanvis per preparar
motos per competició.
Tenen la seu a Alemanya i envien a gairebé tota Europa. Els períodes d’entrega van de 5 a
7 dies i els costs són de 17,99€ si es superen els 30kg.
El mètode de pagament es pot realitzar via PayPal o transferència bancària.
5.5.2.2. Proveïdors de motocicletes
Jimpe Motors S.L. sempre treballa amb motocicletes de segona mà, per tant els principals
proveïdors seran particulars que anunciïn el seu producte a través de les habituals
plataformes: milanuncios i motos.net.
D’altra banda, es poden contactar altres empreses amb servei de compra-venda, amb un
ampli estoc de vehicles d’ocasió i un preu atractiu.

5.5.3.

Clients

Per completar l’estudi de l’entorn competitiu és necessari realitzar una descripció dels grups
de clients potencials que tindrà el negoci. En el cas de Jimpe Motors S.L. el gran gruix de
clients que representen el major volum de facturació són particulars, és a dir clients
individuals i usuaris del producte final.

5.5.4.

Productes substitutius

L’únic producte que ofereix Jimpe Motors S.L. són motocicletes. Aquests vehicles poden ser
substituïts per altres mitjans de transport com el cotxe, el transport públic (autobús, metro,
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tren, ...) o, inclús, la bicicleta.
Si aprofundim una mica més, sabem que el gruix de volum de vendes seran motos sota
projecte, amb les característiques finals fixades pel client, per tant no existeixen, com a tal,
productes iguals. No obstant, considerarem productes substitutius aquells que ofereix la
competència ja existent, comentada a apartats anteriors.

5.6. Anàlisi DAFO
5.6.1.
•

Debilitats
Mercat que funciona per l’anomenat “Boca-Orella”

En aquest mercat, molts clients apareixen aconsellats per altres persones. Inicialment,
Jimpe Motors S.L. no disposa d’una cartera de clients, per tant no apareixeran persones que
venen recomanades per una experiència prèvia. Per solucionar aquest problema, l’empresa
haurà d’invertir partides considerables en publicitat.

•

Poca experiència

Al tractar-se d’un negoci nou, l’experiència en el sector de les motocicletes és mínima. Per
contrarestar aquesta debilitat, es formarà un equip de bons mecànics que puguin oferir
l’acabat de qualitat desitjat en un temps reduït.

5.6.2.
•

Amenaces
Competidors ben situats amb molta experiència

El mercat de la mecànica de motocicletes està dominat per tallers que porten molts anys
treballant al sector i compten amb una gran cartera de clients. Durant aquests anys han
pogut aconseguir un gran nombre de maquinària i instal·lacions que permeten realitzar
grans projectes.

•

Usuaris que realitzen els seus propis arranjaments

Cada cop és més comú trobar propietaris de motos que disposen d’un espai al seu garatge
per realitzar els seus propis arranjaments mecànics. Mitjançant fòrums i vídeos
d’autoaprenentatge realitzen les seves modificacions per personalitzar els seus vehicles, fet
que evita el servei d’una empresa com Jimpe Motors S.L.
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Fortaleses
Línia de negoci amb pocs competidors

Tot i que en l’àmbit de la restauració hi ha molts competidors, l’empresa ofereix una línia de
negoci que presenta cada cop més demanda però poca oferta: la preparació de motos per
campionats amateurs.

•

Atenció personalitzada

El negoci vol oferir al client qualsevol tipus de projecte a mida. L’atenció és personalitzada i
el client pot deixar constància de les seves necessitats en tot moment.

•

Servei de qualitat

Tot i que inicialment no es disposarà d’un gruix de clients que suportin la qualitat del negoci,
es vol oferir una gran qualitat en el producte, amb uns acabats precisos. Aquesta
característica permetrà captar un gran nombre de clients durant els primers anys.

5.6.4.
•

Oportunitats
Previsió d’un entorn econòmic favorable

Després d’un seguit d’anys de recessió en tots els sectors, és un fet que Europa està sortint
de la crisis. La situació econòmica del target de clients que busca l’empresa és més estable
que fa uns anys. Aquest fet permet destinar una part dels ingressos dels clients a la
modificació i l’adquisició de noves motocicletes.

•

Crèdits bancaris a interessos baixos

Els bancs espanyols tenen una predisposició més favorable respecte el consentiment de
crèdits bancaris. Els interessos estan en un punt baix i s’ofereixen facilitats a les noves
empreses per sol·licitar un crèdit i muntar la infraestructura necessària per iniciar l’activitat
empresarial.

•

Creixement de l’interès pel món del motor

Cada cop és més habitual trobar aficionats al món del motor. Espanya i sobretot Catalunya,
compta amb un gran nombre d’usuaris de motos, que no només adquireixen aquests
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vehicles per comoditat i funcionalitat, sinó que també senten un interès per món mecànic i
volen que la seva moto estigui perfecta.

•

Interès pel món retro

Molts usuaris se senten atrets per la cultura i l’estil de vida dels anys passats. Aquest fet ha
retornat l’interès per motos que han marcat un abans i un després al món del motor i que ara
es cataloguen com “motos clàssiques”. També s’ha recuperat l’interès pels anys 50,
recuperant així l’estil Cafè Racer, que dóna lloc a la personalització dels vehicles. A més,
durant els últims anys és molt freqüent trobar usuaris que no es conformen amb l’adquisició
d’un nou vehicle, sinó que busquen un major rendiment i un millor acabat.
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6. Pla de màrqueting
Un cop conegut l’entorn, es realitza el pla de màrqueting per tal de situar el negoci dins del
mercat.
El pla de màrqueting es basarà en un estudi de mercat, tant qualitatiu com quantitatiu, una
segmentació dels clients potencials, un estudi de la posició que vol adquirir l’empresa dins el
mercat i un pla de màrqueting mix.

6.1. Estudi qualitatiu
Per realitzar l’estudi qualitatiu, s’han acordat un seguit d’entrevistes amb persones que
treballen o han estat consumidores del sector. L’objectiu ha estat captar els inputs
importants i les característiques que més es valoren del producte. També s’ha intentat
corroborar els conceptes i captar noves tendències.
El focus group en aquest estudi han estat usuaris de motos, membres de la federació
catalana de motociclisme, caps de taller i aficionats al món del motor.
Les principals conclusions extretes de les entrevistes han estat les següents:
•

Dins el mercat de les motos, hi ha molta diversitat pel que fa preferències en
marques, cilindrades i estils, però el tret comú és un bon funcionament i acabat del
vehicle.

•

El més important per fer-se un lloc al mercat dels tallers és oferir un servei amb gran
qualitat i una certa rapidesa.

•

Els models clàssics de motos que han estat reconegudes per un gran nombre
d’aficionats, tenen un gran potencial en l’actualitat, degut a la popularització del món
retro.

•

Les inscripcions de participants a campionats de motociclisme de qualsevol tipus, de
caràcter amateur i semi-professional, ha augmentat notablement durant els últims
anys.

6.2. Estudi quantitatiu
Un cop realitzat l’estudi qualitatiu, es passa a l’estudi quantitatiu. Per a dur-lo a terme, s’ha
elaborat una sèrie de preguntes per una enquesta online.
Mitjançat el portal web https://www.onlineencuesta.com, s’ha preparat l’enquesta i s’ha fet la

Pág. 34

Memoria

difusió a través de les xarxes socials, principalment Facebook i Twitter, a membres de grups
variats i d’aficionats a les motocicletes.

6.2.1.

Objectius i descripció de l’enquesta

L’enquesta consta de 15 preguntes, ja que no es pretenia que ocupés molt temps als
participants. Tant el contingut de les preguntes com les respostes es poden trobar als
annexos del final d’aquesta memòria.
Aquesta enquesta està enfocada a les persones que poden ser clients potencials, és a dir,
usuaris de motos o persones que estan pensant en adquirir-ne una. Com es tracta d’un grup
reduït, l’objectiu inicial no era assolir un gran número de respostes, sinó tenir una idea del
mercat en el que ens trobem i de les característiques que valoren els usuaris.
Es considera que la població i les mostres segueixen una llei normal i que, si es vol
augmentar el interval de confiança i reduir el nivell d’error, s’han d’incrementar el nombre de
mostres.
La divulgació s’ha realitzat a través de grups de Facebook els quals els seus membres
sumen unes 5000 persones. S’han obtingut un total de 60 respostes.
Si apliquem la següent formula per al càlcul de número de mostres en una normal, amb un
interval de confiança del 90%, obtenim un marge d’error del 8,27%.
𝑛=

𝑧 ! · 𝑝 · (1 − 𝑝)
𝑒!

on n= número de mostres obtingudes, z= és la desviació del valor mig, que per un interval
de confiança del 90% equival a 1,645, e= és l’error i p= proporció que esperem trobar, i que
normalment val el 50%.
Amb tot això s’observa que l’enquesta no és significativa però s’utilitzarà per fer algunes
estimacions sobre el mercat, les preferències dels clients i la possible segmentació
d’aquests.

6.2.2.

Resultats de l’enquesta

Les primeres preguntes de l’enquesta, estan destinades a definir el perfil del client potencial.
Es pot observar que el 65% dels participants de l’enquesta són homes. Pel que fa a l’edat, el
gruix de gent es troba a la franja de més de 30 anys, representant gairebé el 60%. Per tant
el perfil de client són homes relativament joves.
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Fig. 6.1. Distribució d’edats dels homes. Font: Resultats onlineencuesta.com
Pel que fa al lloc de residència dels participants de les enquestes, el 48,3% resideix a l’àrea
metropolitana de Barcelona i, el 51,7% restant entre 20 i 50 km de la ciutat. Aquestes dades
ens seran d’utilitat a l’hora de valorar l’emplaçament del local de treball.
Les següents preguntes han estat pensades per definir el producte i les característiques que
els usuaris més valoren. S’ha realitzat una pregunta sobre la marca i els resultats indiquen
que hi ha varietat i que cap marca destaca sobre les altres. No obstant, la preferida pels
usuaris és Honda. També es mostra diversitat, tot i que en menys grau, en quant a la
cilindrada de les motos. Es pot observar que el gruix dels participants tenen o volen adquirir
una moto de gran cilindrada, entre 500cc i 1000cc. Al següent gràfic es pot observar com
apareix una clara diferència entre la cilindrada preferida per homes i dones.

Fig. 6.2. Cilindrada preferida pels homes. Font: Resultats onlineencuesta.com
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Fig. 6.3. Cilindrada preferida per les dones. Font: Resultats onlineencuesta.com
Continuant amb les preguntes destinades a caracteritzar el producte preferit per l’usuari, es
pot observar que el gruix de la població estudiada té o vol adquirir motos de menys de 5
anys, amb un 46,7%, seguit amb el grup que va entre 5 i 10 anys, amb un 35%.
Pel que fa al cost d’adquisició de les motocicletes, es pot observar que els usuaris estan
disposats a pagar entre 3000€ i 6000€, i la forma d’adquisició està repartida gairebé al 50%
entre concessionaris oficials i particulars o altres mètodes (segona mà), amb un lleuger
avantatge sobre els concessionaris.
Les següents preguntes estan més enfocades a la idea de negoci que es descriu en aquesta
memòria. Més de la meitat de l’estudi (51,7%) realitzaria modificacions al seu vehicle, amb
predomini de centraleta, suspensió i pintura entre les opcions destacades. A les següents
taules podem observar el preu que els usuaris (en percentatge) estarien disposats a pagar
segons el tipus de modificació al seu vehicle. A la següent taula es pot observar quant
estarien disposats a pagar els usuaris segons el tipus de modificació a realitzar.
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Pintura

Suspensió

Centraleta

Carburació

Carenats

Menys de 300€

0,00%

25,00%

20,00%

25,00%

25,00%

Entre 300€ i 600€

55,56%

25,00%

30,00%

37,50%

25,00%

Entre 600€ i 900€

11,11%

12,50%

20,00%

0,00%

25,00%

Més de 900€

33,33%

37,50%

30,00%

37,50%

25,00%

Taula 6.1. Distribució del preu que estarien disposats a pagar els usuaris. Font:
elaboració pròpia
Continuant amb les preguntes de l’enquesta, s’ha preguntat als usuaris quina característica
valoren més en una moto. Entre les opcions velocitat, aspecte, comoditat, preu o model
reconegut pels usuaris, la característica més valorada és que tingui un bon aspecte i que
sigui ràpida.
Les dues últimes preguntes fan referència al coneixement dels usuaris entorn a dos àmbits
diferents a l’ús convencional de les motos. Un d’aquests àmbits és el sector de les
motocicletes clàssiques i l’altre és el món de la competició.
Pel que fa a les motos clàssiques, predominen aquells usuaris que senten un interès pels
vehicles retro, representant un 48,3% de les respostes. No obstant, el 38,3% de les
persones desconeix aquest àmbit, i només el 18,3% rebutja aquest sector.
En relació a l’ús de les motos en un circuit tancat, el 53,3% no donaria aquest ús al seu
vehicle, i el 46,7% restant se sent atret per la participació a carreres en circuit tancat.
Els resultats complets de l’enquesta es poden trobar a l’Annex 1 de la present memòria.

6.2.3.

Conclusions de l’estudi de mercat

Tot i que l’enquesta no ha estat significativa, s’han pogut prendre alguns inputs com a punt
de partida per a continuar l’estudi. Algunes de les conclusions extretes s’exposen a
continuació.
Com era previsible i s’ha pogut veure als resultats de l’enquesta, els tipus de clients que
arribaran seran, en més mesura, del gènere masculí. Pel que fa a l’edat, el grup que
predomina és el de més de 30 anys. Per tant, s’haurà d’enfocar una gran part de la publicitat
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i gairebé tot el servei a homes relativament joves.
La localització dels clients potencials es troba a menys de 50km de Barcelona, fet que es
tindrà en compte a l’hora de situar el local comercial.
S’ha notat una gran diversitat a l’hora de marques de fabricants preferides pels usuaris, però
en relació a la cilindrada, s’optarà per oferir servei a aquelles de gran cilindrada (a partir de
500 cc).
L’ús que donen els usuaris a la seva motocicleta és el convencional, és a dir, ús diari i/o
sortides per carretera els caps de setmana.
Pel que fa a possibles modificacions que els usuaris voldrien al seu vehicle consisteixen en
suspensió, pintura i centraleta, per tant, s’haurà de destinar una part dels mitjans a realitzar
millores d’aquest tipus. També s’han pogut obtenir resultats relacionats amb el preu que els
usuaris estarien disposats a pagar per aquestes millores. Per arranjaments de pintura el
preu oscil·la entre els 300€ i 600€, al igual que per millores en la centraleta. D’altra banda,
les millores en la suspensió ascendeixen a més de 900€.
Les característiques més valorades han estat l’aspecte cridaner i la velocitat, per tant, la
oferta de productes i el resultat del servei s’haurà de centrar en motos ràpides i potents amb
un bon acabat visual.
En l’àmbit de les motocicletes clàssiques, s’ha pogut observar que hi ha un gran
desconeixement per part dels usuaris. Es pot destinar una part de la publicitat a donar a
conèixer aquest sector i potenciar aquesta línia de negoci.

6.3. Estratègia de segmentació
6.3.1.

Identificació dels segments

En aquest apartat, utilitzant les dades tant de l’estudi qualitatiu com de l’enquesta,
s’identificaran els segments de clients i les característiques de cadascun d’ells. Els tres
segments detectats són SCOOPY, RIDERS i MOTO GP.
Cal afegir que, degut al poca massa de l’enquesta i a la tipologia de preguntes, no ha estat
possible definir a partir de les respostes dels usuaris el segment de MOTO GP, ja que
presenta unes característiques molt específiques. No obstant, es coneix l’existència d’aquest
segment i es definirà qualitativament.
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Caracterització SCOOPY
Aquest grup de persones, entén l’ús de la motocicleta com un estalvi en temps, diners i
cues. Resideixen a l’àrea metropolitana de la ciutat i se senten atrets per motos de baixa
cilindrada (entre 125cc i 250cc) i de nova adquisició. La majoria de les dones queden
incloses en aquest grup.
Aquest segment només visita el taller per necessitat, en els moments en que el
funcionament de la motocicleta es veu alterat per avaria inesperada. Per altra banda, en
aquest grup de persones, predominen aquelles que, o bé no se senten atretes pel món de
les motos clàssiques (24,1%) o bé el desconeixen (55,2%).
Caracterització RIDERS
Aquest grup es decanta per un tipus de motocicletes més grans i potents (cilindrades majors
a 500cc), que permetin tant utilitzar-les a diari com per fer sortides per carretera. Són usuaris
més aficionats al món del motor. El lloc de residència d’aquestes persones se situa a les
rodalies de Barcelona (entre 20 i 50km).
El valor de les motos preferides per aquest segment és major que en l’anterior, i degut a
això, predomina l’adquisició d’aquestes de segona mà. A més, una gran majoria realitzaria
alguna millora al seu vehicle i se senten atrets tant pel món dels models clàssics com pel de
les carreres.
Caracterització MOTO GP
Com s’ha comentat anteriorment, aquest segment només s’ha detectat lleugerament entre
les respostes de l’enquesta. No obstant, es poden descriure les seves característiques en
base a l’experiència.
Les persones d’aquest segment són apassionades del món de les motos clàssiques i tot el
que les envolta. Tenen un gran coneixement de les característiques de models passats
(cilindrada, cavalls, aspecte dels carenats, ...) i algunes nocions de la seva mecànica. Degut
a aquest coneixement, exigeixen una gran qualitat al producte final. Acostumen a passar
dels 30 anys i guarden un gran record de les motos dels anys 70 i 80.

6.3.2.

Tria del públic objectiu i estratègia de penetració

El públic objectiu serà el que composen els segments RIDERS i MOTO GP. En ambdós
casos, els grups se senten atrets pel món del motor i que poden satisfer les seves
necessitats en els serveis que s’ofereixen al negoci.
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MOTO GP

RIDERS

SCOOPY

Preu a pagar

Afició

MOTO GP

RIDERS

SCOOPY

Sensibilitat al preu

Fig 6.4.

Gràfics de segmentació pels usuaris de motocicletes. Font: Elaboració pròpia
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6.4. Estratègia de posicionament
L’objectiu principal del negoci és arribar a ser reconegut com un taller que ofereix servei de
gran qualitat amb productes exclusius i atenció personalitzada al client, per adaptar-se a les
seves necessitats i preferències.
La diferenciació amb la competència és la varietat en la oferta de serveis. A més de la oferta
de serveis d’un taller de motos convencional (revisions anuals, reparació d’avaries, feines de
xapa i pintura, etc.), s’ofereix la possibilitat de realitzar projectes de millora i restauració,
parcial o completa segons preferències del client, de motos clàssiques, tant per circulació en
carretera com per la participació en carreres en circuit tancat. Addicionalment, es prepararà
una sèrie de motos acabades que puguin interessar als aficionats del món del motor i altres
usuaris.
Per arribar a aconseguir aquesta imatge de qualitat es prioritzarà el bon acabat i bon
funcionament de les motos entregades, així com la seguretat del vehicle. En aquest aspecte,
es perdrà el lideratge en costos, però s’ajustarà al màxim el preu final dins les necessitats i
preferències del client. Per aconseguir un bon posicionament, es definiran al següent apartat
una política de preus atractiva amb una bona gamma de productes, acompanyada per una
bona campanya de comunicació i promoció.
A continuació es mostren un seguit de gràfics indicant la posició de la competència actual i
la posició que vol obtenir Jimpe Motors S.L.
Preu
Freddy’s
Team
AdHoc Cafè
Racer
Guzzi Motobox

Jimpe Motors

Motos Ayuso
Vale Moto

Qualitat
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Varietat
serveis/producte
Vale Moto
Motos Ayuso
Jimpe Motors

Guzzi
Motobox
Freddy’s
Team
AdHoc Cafè
Racer

Qualitat

Fig 6.5.

Gràfics de posicionament de Jimpe Motors. Font: Elaboració pròpia

6.5. Màrqueting Mix
En aquest apartat, s’analitzarà l’estratègia interna, analitzant les quatre variables bàsiques
de l’activitat empresarial. Aquestes variables són producte, preu, distribució i promoció,
també conegudes com les quatre P (Product, Price, Promotion, Placement). Pel fet d’oferir
un servei, no hi haurà la variable de distribució.

6.5.1.

Política de serveis i productes

L’activitat principal del negoci serà l’especialització en qualsevol servei relacionat amb
motocicletes clàssiques i post-clàssiques. En primer lloc s’oferiran projectes de restauració,
tant complets com parcials, sempre tenint en compte les preferències del client. A més,
s’oferirà servei de reparació d’aquest tipus de motocicletes, tant de xapa i pintura com
d’avaries mecàniques.
A part de l’especialització en vehicles clàssics, es donarà servei de taller a qualsevol tipus de
moto, sigui quina sigui la seva cilindrada, marca i antiguitat. S’oferirà solució a qualsevol
tipus d’avaria inesperada i es fidelitzaran els clients mitjançant les revisions periòdiques
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(canvi d’oli, de filtres, etc.).
Addicionalment als serveis comentats anteriorment, s’oferiran una sèrie de motos d’ocasió
d’una gran varietat de marques i antiguitats. Principalment, seran motos de gran cilindrada i
de models reconeguts pels usuaris. El tret comú en totes elles, serà un perfecte
funcionament i un molt bon acabat visual.
Per als clients que ho desitgin, es prepararan motos per a la participació en els campionats
de clàssiques que organitza la Federació Catalana de Motociclisme amb la col·laboració de
clubs d’aficionats. Aquest tipus de projectes es vendran en tres modalitats: venda directa, on
en conseqüència amb les preferències del client es prepararà una moto i quan estigui
acabada passarà a ser de la seva propietat; venda directa i assistència en cursa, on a més
de vendre-li el vehicle, un mecànic proporcionarà assistència durant les curses; i modalitat
renting, on el client llogarà la moto per curses, però el vehicle continuarà sent propietat de
l’empresa.
Cal comentar que, degut a l’interès per oferir un servei exclusiu i amb molt bon acabat, totes
les peces de recanvi utilitzades seran de gran qualitat, obtingudes directament de fàbrica o a
través de proveïdors amb gran fiabilitat.

6.5.2.

Política de preus

Per determinar la política de preus de Jimpe Motors S.L., s’han tingut en compte diferents
factors com són la competència i la demanda. Degut a que molts competidors no ofereixen a
tothom la seva política de preus, també s’ha tingut en compte el testimoni d’experts en el
sector. Es triarà per tant, una política de preus que sigui atractiva per als clients, però que
alhora es correspongui amb la qualitat que s’ofereix.
Per establir unes tarifes, s’ha dividit el negoci en els diferents serveis que s’oferiran. Dins de
cada tipus de servei s’han establert una sèrie de categories i s’ha establert un preu mig.

Tipus d'avaria
Servei taller convencional
Avaries senzilles
Avaries mitjanes
Avaries greus
Servei reparació motos clàssiques
Avaries senzilles
Avaries mitjanes
Avaries greus
Restauració clàssiques
Restauracions parcials

Preu mig
120,00 €
250,00 €
600,00 €
120,00 €
250,00 €
600,00 €
3.500,00 €
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Restauracions totals
Compra venda motos ocasió
Models 1995 - 2005
Models 2005 - 2010
Models 2010 - 2015
Preparació motos carreres
Modalitat venda
Modalitat venda + assistència
Modalitat renting

7.500,00 €
1.700,00 €
2.500,00 €
4.600,00 €
8.000,00 €
9.000,00 €
1.000,00 €

Taula 6.2. Política de preus segons les línies de negoci. Font: Elaboració pròpia

En el cas dels dos serveis de reparació, tant el de motos clàssiques com el de la resta de
motos (taller convencional), s’han establert tres tipus d’avaries: senzilles, mitjanes i greus.
Una avaria senzilla inclou una revisió, un canvi d’oli, frens, transmissió o pneumàtics. Les
avaries mitjanes inclouen reparacions en suspensió, direcció distribució o alguna avaria
elèctrica. Per últim, les avaries greus són aquelles que inclouen reparacions al motor o a les
vàlvules.
Pel que fa a les restauracions, s’han establert dos categories: restauracions parcials i
restauracions totals. La principal diferència és que a les parcials no s’inclouen reparacions al
motor. En ambdós casos, s’inclouen tasques de xapa pintura i modificacions mecàniques.
Pel que fa a la compra-venda de motos d’ocasió, s’han separat els vehicles venuts segons
els anys d’antiguitat.
Finalment, en relació a la preparació de motos per al circuit, s’han establert tres modalitats:
només venda, venda amb assistència i rentin. La diferència entre la primera i la segona és
l’assistència mecànica al circuit. En tots dos casos, la moto passa a ser propietat del vehicle.
En la modalitat renting, la motocicleta continua sent propietat de l’empresa i aquesta es lloga
als clients per una carrera, oferint servei d’assistència.
Cal afegir que per fixar aquesta política de preus, també s’ha tingut el compte el cost
associat que suposaran aquestes vendes. En tots els casos, per solucionar les avaries o
vendre una moto amb un bon acabat, es necessitaran peces de recanvi provinents d’un
proveïdor. En aquests preus s’ha tingut en compte el cost de la matèria prima i un marge de
benefici. Aquests aspectes es veuran amb més detall als apartats d’anàlisi econòmic de la
present memòria.
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Política de promoció i comunicació

La política de promoció i comunicació tindrà una gran importància per l’empresa ja que el
principal repte és donar a conèixer els serveis oferts i la presència al mercat. Per tant, el
principal objectiu de la política de promoció i comunicació és fer saber al segment objectiu
les característiques dels serveis i productes que ofereix Jimpe Motors S.L.
Per aconseguir-ho es preveu fer una intensa campanya de comunicació fent incidència en
els següents inputs:
•
•

Gran qualitat de les motos entregades
Atenció personalitzada adaptable a les necessitats del client

Per a que la promoció sigui més efectiva, es treballarà una imatge corporativa atractiva. Es
buscarà un logotip que representi els serveis que s’ofereixen en un sol cop d’ull, així com
una tipografia agradable a la vista. El logotip proposat és el següent:

Fig. 6.6.

Logo de l’empresa. Font: www.jimpemotors.es [6]

A continuació es descriuen alguns dels mitjans per dur a terme aquesta campanya.
6.5.3.1. Col·laboració amb altres tallers convencionals
El negoci oferirà un servei especialitzat en projectes relacionats amb motos clàssiques, per
tant, es buscarà la col·laboració amb tallers convencionals de Barcelona i província que no
ofereixin aquest tipus de servei. Per fer-ho atractiu, s’oferiran comissions per cada recepció
d’un nou client.
6.5.3.2. Clubs d’aficionats
La millor manera de trobar clients interessats en els serveis de Jimpe Motors S.L. és buscar
al lloc adequat: els clubs d’aficionats a les motos clàssiques. A la província de Barcelona hi
han registrats més de 95 clubs, encarregats de muntar sortides i organitzar carreres i altres
esdeveniments, pel que es donarà una especial importància a donar a conèixer els serveis
en aquests grups de persones.
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6.5.3.3. Federació Catalana de Motociclisme
Una de les institucions més importants del món del motociclisme és la Federació Catalana.
Es dedicaran esforços a aconseguir i fidelitzar contactes entre els membres d’aquesta
federació. Un bon contacte, facilitarà els tràmits per a les inscripcions a les curses i
proporcionarà referències sobre el servei ofert a clients interessats.
6.5.3.4. Web del negoci
Es crearà un espai web www.jimpemotors.es per destacar els serveis i productes que
s’ofereixen. Es farà incidència en mostrar al públic el resultat de projectes realitzats
anteriorment així com els projectes oberts mitjançant fotografies i descripcions sobre els
treballs que es realitzen.
Una part dels fons de l’empresa anirà destinada a contractar el servei de “Adwords” de
Google per aconseguir escalar posicions i sortir als primers llocs a les recerques de Google.
Invertint l’import desitjat, es realitza un llistat, ordenat en funció del capital invertit per
paraules coincidents en una mateixa recerca. Aquesta eina serà de gran utilitat quan els
usuaris busquin conceptes com “restauració de motos” o “tallers de motos” entre altres.

Fig. 6.7.

Aspecte de l’espai web. Font: www.jimpemotors.es [6]
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6.5.3.5. Plataformes de venda online
Una bona manera de donar a conèixer part del negoci és utilitzant algunes de les
plataformes de venda online com són Milanuncios o Motos.net. Es faran servir aquests
webs, principalment per anunciar les motos d’ocasió i altres productes acabats i preparats
per a la venda.
El principal avantatge d’aquestes plataformes és que no presenten cost i ofereixen una gran
quantitat de facilitats per a la interacció entre el client i el comprador.
6.5.3.6. Xarxes socials
Degut a l’immens creixement de l’ús d’aquestes eines per una gran majoria dels usuraris, es
destinarà un gran número de recursos en anunciar els serveis oferts a les xarxes socials,
principalment Facebook i Intsagram.
Per tal d’atraure clients, es pretén mostrar la qualitat de la feina que es realitza a l’empresa.
Amb els projectes més grans i vistosos, sobretot aquells de restauració de motos clàssiques
i de preparació per a carreres, es publicarà periòdicament l’estat del projecte, indicant model
i marca. Amb això es pretén enviar el missatge al client de transparència i bona feina i,
indirectament mostrar la oferta de productes i donar a conèixer l’empresa. A més, a la
descripció del perfil es detallaran tots els serveis oferts per l’empresa, així com les dades de
contacte.
Per a que l’impacte sigui major, es contactaran pàgines i grups d’aficionats al món del motor.

Fig. 6.7.

Aspecte de les xarxes socials. Font: www.facebook.com/jimpemotors
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6.5.3.7. Publicitat convencional
Dins el concepte de publicitat convencional s’inclouen mètodes com tríptics, pamflets,
targetes de presentació, etc.
Aquest mètode serà ocasional, i utilitzat per dur a reunions amb la federació, el personal del
circuit o alguna associació motociclista.
Tot i que inicialment no es contempla degut a l’elevat cost, més endavant, quan l’empresa
estigui estabilitzada i depenent del creixement obtingut, es pot considerar anunciar-se a
revistes destinades al món del motor com Solomoto o Motociclismo.
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7. Infraestructures
7.1. Característiques del local
7.1.1.

Localització

Un factor molt important a l’hora de desenvolupar de manera rentable el negoci, és triar
correctament l’emplaçament on realitzarem l’activitat.
Pel tipus d’activitats que es realitzaran, es necessita un local espaiós i que reuneixi les
característiques per habilitar-lo com taller. Per tant, la millor opció és situar-se dins un
polígon industrial, on el preu del lloguer sigui assequible, la normativa permeti realitzar
l’activitat empresarial i tingui un fàcil accés.
Segons les dades extretes de l’enquesta de l’estudi de mercat, es pot veure que el flux de
clients potencials resideixen fora de la gran ciutat. Un altre fet que ens ajuda a descartar
Barcelona ciutat és el predomini de motocicletes de baixa cilindrada tipus Scooter i la gran
competència de tallers convencionals.
Així doncs, pel tipus d’idea de negoci que es vol desenvolupar i pel comentat anteriorment,
es localitzarà el taller a les afores de Barcelona, fet que farà reduir el cost del lloguer
notablement.
Un altre factor al que es donarà importància és la dimensió del local. Degut a la gran
quantitat de maquinària que es requereix per la realització de l’activitat, es necessita una nau
espaiosa, d’uns 500 m2 aproximadament. També es valorarà positivament el fet de trobar un
polígon amb servei de vigilància, ja que es farà servir maquinària de ran valor econòmic i
s’oferiran productes de gran qualitat i preu notable.
Fent una primera recerca pels portals online més comuns (idealista, habitaclia, etc.), es pot
observar que hi ha una gran oferta de locals. A la següent taula es mostren algunes de les
opcions ressaltades:
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Preu
lloguer (€)
1800

€/m2

Barcelona (Barri Sants)

Superfície
(m2)
420

Pallejà
Hospitalet de Llobregat

336
400

1564
1190

4,65
2,98

Olesa de Montserrat

450

750

1,66

Badalona
Sant Andreu de la Barca

360
618

1500
1235

4,17
2

Població

4,29

Taula 7.1. Comparativa de lloguers. Font: Elaboració pròpia
Després d’estudiar l’oferta immobiliària, s’ha considerat que una opció assequible és
realitzar l’activitat al polígon Industrial Catex Molí, situat al municipi d’Olesa de Montserrat, a
una nau de 450 m2 amb un altell de 100 m2. El preu per aquest local és de 750€ mensuals.

Fig. 7.1. Localització del local. Font: Google Maps

7.1.2.

Normativa

L’activitat desenvolupada dins el local, requereix que l’emplaçament compleixi unes certes
característiques i que es tinguin al dia certs aspectes relacionats amb la legislació.
En primer lloc, cal obtenir la llicència d’activitat, que acredita que el negoci reuneix les
condicions i la documentació necessària per exercir legalment l’activitat empresarial. Per
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obtenir aquesta llicència cal realitzar un projecte de llicència ambiental, un projecte de
registre industrial i un projecte elèctric, però abans cal comprovar que el local pugui ser
adequat (extracció de fums, evacuació d’incendis, ...) per realitzar l’activitat empresarial.
Per cobrir la part ambiental de la legislació, s’haurà de tenir present la Llei 20/2009 de
Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (LPCAA). Més concretament, per a la
legalització de tallers de reparació mecànica que disposen d’instal·lacions de pintura, s’ha
de tenir en compte l’Annex II de la LPCAA, que es pot trobar adjuntada a l’Annex 2 de la
present memòria.
Un altre aspecte que cal tenir en compte pel que fa a normativa és la prevenció de riscos
laborals. La Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, juntament amb la reforma recollida
al Reial Decret 39/1997, s’encarrega d’establir tant l’acció preventiva com de procurar una
estructura en la que s’integri la prevenció de riscos laborals mitjançant recursos propis o
aliens. Quan l’estructura organitzativa de l’empresa no permeti assignar les tasques de
prevenció a un treballador, es podrà recórrer a un Servei de Prevenció Aliè (SPA). Aquest
servei és l’encarregat de realitzar una avaluació de riscos i dictaminar unes directrius de
prevenció a seguir. L’avaluació de riscos es troba inclosa a l’Annex 3 de la present memòria
Les instruccions a seguir es divideixen en dos grans grups: mesures de protecció
col·lectives i equips de protecció individuals (EPIS). Les mesures col·lectives estan
destinades a protegir al treballador de perills i sobreesforços.
Pel que fa als equips de protecció individuals, són elements destinats ala protecció d’aquell
que els fa servir, no per a protegir a altres persones o productes. S’utilitzaran quan els riscos
no puguin ser evitats mitjançant les mesures col·lectives de protecció. Els empresaris
hauran de subministrar als treballadors aquests equips, que hauran de complir les següents
característiques:
•
•
•
•

Certificació d’acord a la Norma Europea (Marcatge CE)
Adequació al risc, sense suposar un risc addicional
Ergonomia
Manteniment i/o reposició periòdica

Per al cas d’un taller s’entregarà protecció ocular i facial, protecció auditiva, guants de
protecció, calçat d’ús professional i roba de protecció.

7.1.3.

Relació de superfícies

Un cop triat el local i definida la normativa, només cal determinar la distribució de l’espai.
Degut a l’activitat empresarial, seran necessaris un certs espais per realitzar cada tasca.
Es calcula que, per realitzar les tasques de mecànica seran necessaris uns 220m2 del total,
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ja que serà l’activitat principal i la que més espai requereix. S’instal·laran bancs d’eines als
laterals i es deixarà el major espai possible sense obstacles per situar-hi els elevadors de
motos. Pel que fa la part de xapa i pintura, es calculen que seran necessaris al voltant de
120m2, tenint en compte la cabina de pintura i la zona de preparació.
Es destinarà una zona d’aproximadament 60m2 per situar-hi els vehicles acabats, els que
estan en trànsit o aquells que en els que encara no s’han començat les reparacions.
Finalment, es destinaran uns 50m2 per situar-hi la zona d’oficines i despatxos.

7.2. Maquinària i eines
Una de les instal·lacions que seran necessàries al taller per realitzar correctament l’activitat
empresarial, és una zona per realitzar tasques de xapa i pintura. El primer element a adquirir
és una cabina de pintura, juntament amb un paintbox per realitzar les mescles de pintura i
una zona preparació per les tasques de poliment. La cabina de pintura consisteix en un
habitacle condicionat amb la il·luminació i les condicions d’humitat i temperatura necessàries
per donar un bon acabat a la pintura. Per fer-ho utilitza els grups de ventilació, impulsió i
extracció per crear corrent d’aire i arrossegar partícules de pols i impureses. També disposa
d’un sistema de filtratge per eliminar qualsevol contaminant que pugui introduir-se o sortir de
la cabina.
Després d’una recerca entre els fabricants de cabines de pintura, s’ha trobat que un dels
més habituals és CABINAUTO, que ofereix el model Basic 7000, amb prestacions que
s’adapten a les dimensions del taller i al tipus de tasques que es volen realitzar. Les
dimensions són de 7x4x2,5m i disposa de generador de calor i extractor en sec.
Per les tasques de xapa es necessitaran escates, martells, raspalls i soldadura de plàstics.
El fabricant escollit és BossAuto. Per les tasques de pintura l’element fonamental són les
pistoles. Com a mínim es necessitaran tres: una per la imprimació base, una altra per donar
color i finalment, una pel lacat. La marca seleccionada serà Sagola.
Per realitzar les tasques de mecànica seran necessaris dos elevadors pneumàtics, un parell
de gats, una màquina per desmuntar pneumàtics i una màquina de soldar.
La neteja de les peces és una tasca important, pel que es dedicarà un espai a instal·lar una
cabina de neteja amb aire comprimit i una cabina de sorrejat, que mitjançant abrasiu a alta
pressió, permet preparar la superfície i eliminar la pintura i l’òxid.
A més d’aquesta maquinària, serà necessari adquirir una sèrie d’eines. Com a mínim, es
necessitaran un parell de carros d’eines variades i peces d’ús habitual (volanderes i cargols).
La marca triada és Beta-tools, amb una gran varietat d’eines i una bona relació qualitat-preu.
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També s’encarregaran bancades de treball, eines de tall variades (radial, serra, ...) i altres
com trepants, polidores o cargols de banc.
Finalment, per realitzar correctament l’activitat i reduir el temps d’entrega, és interessant
disposar de consumibles que poden ser utilitzats en qualsevol projecte com oli, dissolvent,
benzina, lubricant, paper de vidre, cola, etc.
A continuació, es mostren algunes fotografies de la maquinaria, eines i consumibles
necessàries per realitzar l’activitat.

Fig. 7.2. Eines, instal·lacions i maquinària. Font: Google Imatges

7.3. Instal·lacions
Pel que fa a les instal·lacions, les dues principals són la instal·lació elèctrica i l’aire
comprimit.
La instal·lació pneumàtica és una de les més importants, ja que gran part de la maquinària
(elevadors, fresa, bufador, màquina de canviar pneumàtics i totes les eines de l’àrea de
pintura) funciona amb aire comprimit. L’element principal que dóna cos a aquesta instal·lació
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és el compressor, pel que la seva elecció és de gran importància. La seva funció és generar
l’aire en la quantitat necessària i a la pressió correcta. Hi ha dos grans grups: volumètrics i
dinàmics, però, en automoció, els més utilitzats són els volumètrics, degut al seu menor
cost. Basen el seu funcionament en el principi de desplaçament, on la compressió s’obté per
l’admissió de l’aire en un recinte hermètic.
La potència del compressor es mesura en CV i els tipus més comuns són de 3, 7 o 10 CV.
Per realitzar la tria de les característiques del compressor s’ha de realitzar un petit estudi de
consums de cabal de cada màquina. A continuació es mostra una taula amb els cabals de
funcionament de cada màquina:
Eina

Cabals consumits (l/min)

Pistola de bufar

150

Pistola de pintar

220 - 400

Elevador

300

Polidora

350

Taula 7.2. Cabals de la maquinària. Font: Elaboració pròpia

Fig. 7.3. Conversió potencia - cabal. Font: Gestión y Logística del mantenimiento de
vehículos [7]
S’estima que, com a molt, simultàniament, hi haurà un operari realitzant tasques de pintura i
un altre realitzant tasques de mecànica, per tant, el cabal mínim ascendeix a uns 800 l/min.
Així doncs, es triarà un compressor de 10CV.
Per realitzar la instal·lació, a partir del compressor, s’aniran instal·lant conduccions per
transportar-lo als lloc de treball. Aigües avall del compressor, es localitzaran un seguit de
filtres per garantir que la sortida d’aire queda lliure de partícules i aigua. La primera de les
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línies serà per la cabina de pintura. Es situarà el més a prop possible del compressor per
minimitzar les pèrdues ja que les pistoles de pintar són les que més consum generen.

Fig. 7.4. Esquema instal·lació aire comprimit. Font: Gestión y Logística del
mantenimiento de vehículos [7]
La instal·lació pneumàtica s’encarregarà a una empresa especialitzada, que segons les
dimensions i necessitats del taller, estudia la millor solució.
Pel que fa a la instal·lació elèctrica, s’afegiran llumeneres per adequar les condicions
d’il·luminació, així com endolls i preses trifàsiques per endollar els motors de les cabines i la
màquina de soldadura. S’estima que es consumirà al voltant de 10 kW·h.
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8. Pla d’operacions
Un cop conegut el pla de màrqueting i les infraestructures i característiques del local per dur
a terme l’activitat, es passa a estudiar el pla d’operacions en el que es detallen els processos
estratègics, operatius i secundaris per dur a terme correctament l’activitat.
Com s’ha vist anteriorment, molts d’aquests processos es duran a terme dins el local del
polígon industrial Catex Molí a la localitat d’Olesa de Montserrat.

8.1. Mapa de processos
8.1.1.

Processos estratègics

Els processos estratègics són aquells que integren les principals metes i polítiques a seguir
per a la organització. Són responsables d’analitzar les necessitats i condicionants dels
clients, del mercat i de l’empresa. Un bon estudi de l’estratègia a seguir permetrà organitzar i
distribuir els recursos de manera que l’empresa pugui assegurar la resposta a les
necessitats dels clients i es pugui anticipar als canvis de l’entorn i contratemps.

Desenvolupament
Màrque9ng

•Pla s'accions per donar a conèixer l'empresa
•Desplegament de la oferta de productes a les plataformes anunciadores

Revisió de serveis i
productes oferts

•Anàlisi dels vehicles més venuts i dels serveis preferits pels consumidors
•Reforma contsant del parc de motos d'ocasió
•Estudi de la incorporació de noves prestacions als vehicles

Revisió de l'estructura
de l'empresa

•Avaluació dels diferents departaments i la seva opera9va
•reestructuració, incorporacions, reubicacions o acomiadaments, si fós
necessari

Planiﬁcació estratègica

•Planiﬁcació dels processos per assolir els objec9us
•Organització de les tasques i assignació de les feines

Fig. 8.1. Processos estratègics. Font: Elaboració pròpia
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8.1.2.

Processos operatius

Els processos operatius són aquells que justifiquen l’existència del servei. Són els
imprescindibles per a que la companyia creï valor i estan directament lligats als serveis que
s’ofereixen, orientats als clients i les seves necessitats. Acostumen a intervenir a diverses
àrees funcionals durant la seva execució i requereixen de la majoria de recursos.
Degut a que Jimpe Motors S.L. ofereix diversos serveis, al següent esquema es mostra el
cas més complet, que seria un projecte de restauració completa. Per als altres serveis, el
mapa de processos operatius serà similar i adaptable, però amb menys processos
intermedis.

Comunicació
client

Logís9ca
Interna

Treballs
previs

Treballs
mecànics

Treballs xapa i
pintura

Entrega
vehicle

• Comprensió de
les seves
necessitats
• Acord en l'abast
del projecte
• Paga i senyal
(opcional)

• Proveïment de
matèries
primeres
(compra o
entrega del
vehicle de
par9da)
• Adquisició de
recanvis

• Anàlisi de l'estat
del vehicle
• Separació i
desmuntatge de
les peces

• Reparacions en
el motor
• Reparacions en
suspensió
• Reparacions
elèctriques

• Reparació de
carenats
• Poliment de
superlcies
• Preparació de
mescles de
colors
• Pintat i acabat

• Control de
qualitat
• Entrega del
vehcile al
propietari
• Emissió de la
factura
• Servei postvenda (polí9ca
ﬁdelització,
data de la
següent revisió,
etc.)

Fig. 8.2. Processos operatius. Font: Elaboració pròpia

8.1.3.

Processos secundaris

Els processos secundaris estan destinats a donar suport als processos operatius i
garanteixen que aquests es puguin realitzar. En molts casos, determinen assolir els
objectius de qualitat en el servei.

Pág. 58

Administració i
ﬁnances
• Ges9ó de les
ﬁnances de la
companyia
• Cobraments,
pagaments,
declaracions,
impostos
• Comptabilitat
legal i ﬁscal
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Compres
• Ac9vitats i
polí9ques de
compres
• Relació amb
proveïdors

Infraestructures
• Manteniment
de les
instal·lacions
• Adquisició de
nou material
• Inversions en
nova
maquinaria

Recursos
Humans
• Selecció,
contractació i
formació de
personal
• Polí9ques
salarials i
laborals

Fig. 8.3. Processos secundaris. Font: Elaboració pròpia
Un cop estudiats els processos, cal comentar que serà necessari prioritzar i concentrar
esforços i recursos en aquells que són més crítics. Els processos més importants seran
aquells que provoquin influència en la satisfacció del client, influència en la qualitat del
producte i/o servei, compliment dels requisits legals i reglamentaris i riscos econòmics i
d’insatisfacció.
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9. Pla d’organització i recursos humans
9.1. Estructura organitzativa
L’organigrama que planteja Jimpe Motors S.L. inicialment és el següent:

Consell de
direcció

Cap de taller

Xapa i Pintura

Finances

Mecànica

Oﬁcial 1ª

Oﬁcial 1ª

Aprenent

Oﬁcial 2ª

Serveis Externs
(Gestoria)

Fig. 9.1. Organigrama de l’empresa. Font: Elaboració pròpia
El consell de direcció estarà format pels quatre socis amb participacions a l’empresa. Per
sota d’aquest bloc, trobem al cap de taller i a l’encarregat de la gestió financera, que formen
part del grup d’accionistes.
Pel que fa a nivells inferiors, trobarem als equips de xapa i pintura i mecànica.
El cap de taller és la figura clau per una bona gestió empresarial. El cap de taller realitzarà
juntament amb l’encarregat de finances i el consell directiu, reunions per tal d’informar i
prendre decisions sobre la direcció de l’empresa. Per altre banda, també es reunirà amb els
equips productius (mecànica i xapa i pintura) per atacar els possibles problemes que
sorgeixin i idear possibles millores.
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9.2. Descripció dels llocs de treball
Jimpe Motors S.L. requereix diversitat de perfils professionals per realitzar diferents tasques
dins l’empresa. A continuació, es detallen les funcions de cada lloc de treball així com els
requeriments de cada candidat.
Cap de taller
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificació estratègica i gestió del taller
Organització de les tasques a realitzar
Gestió i implementació de decisions preses pel consell de direcció
Control, supervisió i autorització de qualsevol operació
Direcció de les reparacions, establiment de plans d’actuació
Avaluació de l’equip productiu (mecànics i pintors)
Negociació amb els proveïdors
Gestió de la obtenció de recanvis
Preparació de pressupostos

Encarregat de finances
•
•
•
•
•

Gestió de les finances i comptabilitat de l’empresa
Gestió dels cobraments dels clients
Gestió dels pagaments dels proveïdors
Càlcul i pagament d’impostos (IVA, IRPF, Impost de Societats, etc.)
Tasques de community manager

Oficial 1ª Mecànica
•
•

Reparació i substitució d’elements mecànics i elèctrics en projectes de restauració i
preparació de motocicletes per carreres.
Reparació d’avaries greus de motocicletes convencionals

Oficial 2ª Mecànica
•
•
•

Reparació i substitució d’elements mecànics en avaries de menor envergadura
Revisions periòdiques de motocicletes (canvis d’oli, de filtres, etc.)
Petites reparacions elèctriques

Oficial 1ª xapa i pintura
•
•

Condicionament, reparació i substitució dels carenats de la motocicleta
Preparació i pintat de les superfícies danyades

Aprenent
•
•
•

Funcions de suport als llocs de treball anterior
Tasques de poliment de superfícies
Tasques de neteja i ordre de les eines i del taller
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9.3. Política salarial
El salari brut anual es determinarà a través de les diferents categories del Conveni Col·lectiu
del Sector Siderometal·lúrgic a Catalunya. Dins aquesta política salarial s’estima una pujada
anual corresponent al IPC. Les retribucions al personal es realitzaran mitjançant 12 pagues,
amb les pagues extres prorratejades mes a mes.
El tipus de contracte que es realitzarà, a excepció de l’aprenent, serà indefinit amb un
període de prova de 6 mesos.
A continuació es mostra la taula salarial per als empleats de Jimpe Motors S.L.

Posició
Cap de taller
Encarregat finances
Oficial 1ª mecànica
Oficial 1ª pintura
Oficial 2ª
Aprenent

Número
treballadors
1
1
1
1
1
1

Salari Brut Anual
25.812,82€
22.365,55€
21.109,80€
21.109,80€
19.902,57€
10.472,57€
TOTAL PERSONAL

Cost empresa amb
Seguretat Social
30.648,92€
30.048,01€
28.360,92€
28.360,92€
26.739,01€
14.069,85€
158.227,63€

Taula 9.1. Política Salarial de l’empresa. Font: Elaboració pròpia

9.4. Externalització de funcions
Per facilitar la feina al departament de finances i encaminar-se a obtenir una major
productivitat a les línies principal de negoci, hi haurà una externalització de funcions a través
d’una gestoria. Les funcions de la gestoria seran:
•
•
•

Realització de nòmines
Liquidació de la Seguretat Social
Tràmits amb Trànsit i la DGT, principalment canvis de titularitat dels vehicles

El cost d’aquest servei és de 60€ mensuals, canvis de titularitat a part.
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10. Pla econòmic i financer
En aquest capítol de la memòria s’analitzarà la viabilitat econòmica i financera de Jimpe
Motors S.L. durant els 5 primers anys de l’activitat empresarial. Es començarà per una
descripció de la inversió inicial i una previsió d’ingressos i costos i es passarà a l’anàlisi de la
inversió.
Per realitzar l’estudi econòmic s’han tingut en compte una sèrie de consideracions. En
primer lloc, s’han plantejat tres escenaris per analitzar la inversió. Com es veurà més
endavant, algunes de les dades de la previsió d’ingressos han estat estimades i assumides
com a punt de partida. Així doncs, per cobrir aquest possible error i per acostar-se a la
realitat el màxim possible, s’han plantejat tres escenaris en quant a la variació interanual
d’ingressos. Les diferències entre els tres escenaris són les següents:

Escenari 1

Escenari 2

Escenari 3

• Presenta un
creixement
anual dels
ingressos del
2%

• Presenta un
creixement
anual dels
ingressos del
5%

• Presenta un
creixement
anual dels
ingressos del
8%

El primer dels tres escenaris és el més conservador i contempla un augment de les vendes
del 2%. El segon escenari presenta un augment del 5% i, per últim, l’escenari més optimista
contempla una pujada del 8%. Mitjançant l’estudi econòmic dels tres escenaris, es podrà
obtenir una imatge des de diversos punts de vista de la viabilitat econòmica de l’empresa. A
més, permetrà reduir al mínim els possibles errors comesos a l’hora d’estimar dades.

10.1. Pla d’inversió inicial
Com s’ha vist en apartats anteriors de la memòria, es requerirà un seguit de maquinària i
instal·lacions per engegar l’activitat empresarial. Aquestes inversions inclouen les
instal·lacions de xapa i pintura, la maquinària que es destinarà a les tasques de mecànica, el
condicionament del local i altres costos inicials com el cost de constitució de l’empresa i els
tres mesos de fiança del lloguer.
A continuació es mostren les descripcions, els imports i les amortitzacions de les inversions
inicials. Les amortitzacions s’han calculat de manera lineal, tenint en compte els anys
estimats de vida útil.
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Import anual
Import

RESUM D’ACTIUS FIXOS
XAPA I PINTURA
Cabina, Paintbox i zona de preparació
Utillatges de Xapa
Utillatges de Pintura
MECÀNICA
Elevadors de moto (x2)
Desmuntadora i equilibradora de pneumàtics
Carros d'eines
Rentadora de peces
Cabina de neteja ultrasons petita
Cabina petita sorrejat
Utillatges variats (direcció, motor, suspensió, etc.)
Bancades de treball
Màquina de soldar
Màquina de soldar per elèctrode
Esmeriladora combinada
Eines de tall
Trepant de columna
Polidora de metall
Cargols de banc (x2)
INSTAL·LACIONS
Adequació del local (ignifugat, obres varies)
Instal·lació aire comprimit
Instal·lació elèctrica
CONSTITUCIÓ DE L’EMPRESA
Constitució empresa
Fiança lloguer

Anys vida útil

amortització

24.500,00
1.200,00
1.500,00
27.200,00

10
4
4

2.450,00 €
300,00 €
375,00 €
3.125,00 €

1.500,00
1.700,00
1.800,00
300,00
1.200,00
750,00
5.000,00
5.000,00
2.300,00
300,00
150,00
400,00
200,00
300,00
600,00
21.500,00

8
8
4
8
8
8
4
10
8
8
8
4
8
8
4

187,50 €
212,50 €
450,00 €
37,50 €
150,00 €
93,75 €
1.250,00 €
500,00 €
287,50 €
37,50 €
18,75 €
100,00 €
25,00 €
37,50 €
150,00 €
3.537,50 €

40.000,00
8.500,00
5.000,00
53.500,00

10
10
10

4.000,00 €
850,00 €
500,00 €
5.350,00 €

1.500,00
2.250,00
3.750,00
TOTAL INVERSIÓN
TOTAL AMORTITZACIÓ

105.950,00
12.012,50 €

Taula 10.1. Resum d’actius i imports de la inversió inicial. Font: Elaboració pròpia
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10.2. Previsió d’ingressos
Per fer la previsió d’ingressos del negoci, s’ha partit de l’apartat 5.4 referent al Market Sizing
d’aquesta memòria. Es partia de la següent demanda anual dins la província de Barcelona:
-

1.498 projectes de restauració de motos clàssiques
9.952 avaries de motos clàssiques
953.774 reparacions de motos posteriors a 1996 (taller convencional)
38.728 motos per a la compra-venda
190 projectes de preparació de motos per a circuit

Amb aquestes dades, s’hauran d’estimar els percentatges dels clients que triaran els serveis
oferts pel negoci. Evidentment, els percentatges triats no són dades empíriques, però vista
la competència al sector i utilitzant informació provinent de caps de tallers i altres experts en
el sector, s’ha considerat que són percentatges prou conservadors com per fer-los servir de
base en aquest estudi econòmic.
Començant per la branca de les motocicletes clàssiques, concretament la dels projectes de
restauració, s’estimarà que aproximadament un 4,5% podrà sentir-se interessat pels serveis
oferts a l’empresa. Això deixa un total de 67 projectes de restauració. Pel que fa a la
reparació de motocicletes clàssiques, s’estimarà que el 1% dels usuaris triarà els serveis de
Jimpe Motors S.L., fet que dóna un total de 100 reparacions anuals.
Un cop conegut el volum de vendes per a motos clàssiques, es passa a explorar el mercat
de la resta de motocicletes amb necessitats de mecànica convencional, es a dir, revisions
anuals, reparacions, canvis de pneumàtics o xapa i pintura, entre altres.
Del total de 553.188 avaries a solucionar a l’any i tenint en compte la gran quantitat de tallers
convencionals que hi han al llarg del territori, s’estimarà que el negoci podrà recollir al voltant
d’un 0,05% d’aquestes avaries, que representa un total de 277 reparacions anuals.
Una altra de les línies de negoci de les quals cal quantificar-ne els ingressos és la compra
venda de motocicletes. Partint dels 38.728 vehicles en trànsit, s’estimarà que només un 10%
d’aquest parc mòbil serà interessant per a l’empresa (3.873 vehicles). S’aproximarà que es
pot abastar un 1%, el que representa un total de 39 vendes de motos anuals.
Finalment, es quantificarà la previsió de vendes per a la preparació de motocicletes per a les
curses en circuit tancat. De la mitjana de 190 motos que es necessiten per temporada al
circuit, s’estimarà que l’empresa en prepararà 6 unitats a l’any.
Per acabar de determinar els ingressos anuals del negoci s’agafaran les dades de l’apartat
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de la política de preus, on segons la tipologia d’avaria, es determina el preu de venda al
públic.
A cada categoria d’avaria, se li ha assignat un percentatge sobre el total per determinar la
quantitat total d’avaries de cada tipologia i poder determinar el total d’ingressos de
l’empresa.
A la següent taula es poden observar els ingressos totals durant el primer any.

Tipus d'avaria
Servei taller convencional
Avaries senzilles
Avaries mitjanes
Avaries greus
Servei reparació motos clàssiques
Avaries senzilles
Avaries mitjanes
Avaries greus
Restauració clàssiques
Restauracions parcials
Restauracions totals
Compra venda motos ocasió
Models 1995 - 2005
Models 2005 - 2010
Models 2010 - 2015
Preparació motos carreres
Modalitat venda
Modalitat venda + assistència
Modalitat renting

Preu mig

Vendes
Ponderació anuals

120,00 €
250,00 €
600,00 €

60%
30%
10%

120,00 €
250,00 €
600,00 €

10%
60%
30%

3.500,00 €
7.500,00 €

50%
50%

1.700,00 €
2.500,00 €
4.600,00 €

60%
30%
10%

8.000,00 €
9.000,00 €
1.000,00 €

10%
40%
50%

Ingressos
anuals

277

19.914,80 €
20.744,58 €
16.595,67 €

100

1.194,29 €
14.928,66 €
17.914,39 €

67

117.563,20 €
251.921,14 €

39

39.502,56 €
29.046,00 €
17.814,88 €

6

4.800,00 €
21.600,00 €
3.000,00 €

Taula 10.2. Previsió d’ingressos durant el primer any Font: Elaboració pròpia
Per determinar els ingressos per als següents anys, més endavant es podrà observar que
s’han plantejat tres escenaris amb diferents augments interanuals dels ingressos (2%, 5% i
8%).

10.3. Previsió de costos
Un altre aspecte a tenir en compte per determinar la viabilitat del negoci són els costos que
es presentaran cada any.
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Un grup de costos que té molt pes al balanç anual són aquells que van associats a les
vendes, és a dir, el cost del material que és necessari per dur a terme cada avaria o
projecte. Per determinar aquest cost, s’ha establert un marge de benefici en cada operació i
s’ha calculat el cost. En el marge de benefici de les línies de negoci relatives a les
motocicletes clàssiques, està contemplada la comissió amb altres tallers convencionals que
s’ha comentat en l’apartat de política de promoció i comunicació.

Tipus d'avaria
Servei taller convencional
Avaries senzilles
Avaries mitjanes
Avaries greus
Servei reparació motos clàssiques
Avaries senzilles
Avaries mitjanes
Avaries greus
Restauració clàssiques
Restauracions parcials
Restauracions totals
Compra venda motos ocasió
Models 1995 - 2005
Models 2005 - 2010
Models 2010 - 2015
Preparació motos carreres
Modalitat venda
Modalitat venda + assistència
Modalitat renting

Ingressos

Marge de
benefici

Cost

19.914,80 €
20.744,58 €
16.595,67 €

50%
30%
30%

9.957,40 €
14.521,21 €
11.616,97 €

1.194,29 €
14.928,66 €
17.914,39 €

50%
30%
30%

597,15 €
10.450,06 €
12.540,07 €

30%

82.294,24 €

117.563,20
€
251.921,14
€

30% 176.344,80 €

39.502,56 €
29.046,00 €
17.814,88 €

40%
40%
40%

23.701,54 €
17.427,60 €
10.688,93 €

4.800,00 €
21.600,00 €
3.000,00 €

30%
30%
50%

3.360,00 €
15.120,00 €
1.500,00 €

Taula 10.3. Previsió de costos durant el primer any Font: Elaboració pròpia

L’evolució d’aquests costos serà diferent per cadascun dels escenaris plantejats i variarà de
la mateixa manera que els ingressos, ja que es considera que el cost del material de recanvi
no varia d’any en any.
Continuant amb els diferents costos que trobem dins el negoci cal tenir en compte el cost del
personal, els subministraments del local (aigua, electricitat, etc.), l’assegurança del local,
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l’assegurança de responsabilitat civil, l’assegurança d’accidents, el cost de la gestoria, el
lloguer del local i el Servei de Prevenció Aliè. Es suposarà que aquests costos tenen una
variació interanual igual al IPC (aproximadament un 2%).
El cost de les amortitzacions es mantindrà constant durant els propers anys, a l’igual que el
cost d’estoc de recanvi. Per últim, el cost dels EPIS (equips de protecció individual) només
es tindran en compte un cop cada tres anys.

10.4. Anàlisi de la inversió
En aquest apartat, s’ha realitzat l’anàlisi detallada de la inversió. Per fer-la s’han tingut en
compte una sèrie de premisses financeres i fiscals:
•
•
•
•

El cobrament als clients es fa al comptat
El període de pagament als proveïdors es de 60 dies
Les taxes representen el 20%
El pagament dels impostos es pot realitzar fins a 6 mesos després de la finalització
de l’any

A continuació es detallen els moviments de circulant per a proveïdors i Hisenda Pública dels
tres escenaris diferents2.

Moviment de compte de proveïdors
Any 0

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Saldo inicial

0,00 €

0,00 €

65.019,99 €

66.320,39 €

67.646,80 €

68.999,74 €

Saldo final

0,00 €

65.019,99 €

66.320,39 €

67.646,80 €

68.999,74 €

70.379,73 €

Diferència

0,00 €

65.019,99 €

1.300,40 €

1.326,41 €

1.352,94 €

1.379,99 €

Moviment de compte amb Hisenda Pública
Any 0

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Saldo inicial

0,00 €

0,00 €

524,43 €

430,90 €

797,76 €

759,05 €

Saldo final

0,00 €

524,43 €

430,90 €

797,76 €

759,05 €

854,23 €

Diferència

0,00 €

524,43 €

93,54 €

1.228,66 €

38,71 €

95,18 €

Taula 10.4. Moviment de corrents per a l’escenari 1. Font: Elaboració pròpia
2

Els números vermells indiquen valors negatius
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Moviment de compte de proveïdors
Any 0

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Saldo inicial

0,00 €

0,00 €

65.019,99 €

68.270,99 €

71.684,54 €

75.268,77 €

Saldo final

0,00 €

65.019,99 €

68.270,99 €

71.684,54 €

75.268,77 €

79.032,21 €

Diferència

0,00 €

65.019,99 €

3.251,00 €

3.413,55 €

3.584,23 €

3.763,44 €

Moviment de compte amb Hisenda Pública
Saldo inicial

Any 0

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

0,00 €

0,00 €

524,43 €

128,36 €

1.955,43 €

2.556,46 €

Saldo final

0,00 €

524,43 €

128,36 €

1.955,43 €

2.556,46 €

3.335,00 €

Diferència

0,00 €

524,43 €

652,80 €

1.827,07 €

601,03 €

778,54 €

Taula 10.5. Moviment de corrents per a l’escenari 2. Font: Elaboració pròpia

Moviment de compte de proveïdors
Any 0

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Saldo inicial

0,00 €

0,00 €

65.019,99 €

70.221,59 €

75.839,32 €

81.906,47 €

Saldo final

0,00 €

65.019,99 €

70.221,59 €

75.839,32 €

81.906,47 €

88.458,98 €

Diferència

0,00 €

65.019,99 €

5.201,60 €

5.617,73 €

6.067,15 €

6.552,52 €

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

Moviment de compte amb Hisenda Pública
Any 0
Saldo inicial

0,00 €

0,00 €

524,43 €

687,62 €

3.146,65 €

4.459,56 €

Saldo final

0,00 €

524,43 €

687,62 €

3.146,65 €

4.459,56 €

6.037,77 €

Diferència

0,00 €

524,43 €

1.212,06 €

2.459,03 €

1.312,91 €

1.578,21 €

Taula 10.6. Moviment de corrents per a l’escenari 3. Font: Elaboració pròpia

Un cop coneguda la inversió inicial, la previsió d’ingressos i costos i els moviments de
circulant, s’arriba al resum de la inversió amb els fons invertits i els generats.
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Si els fons invertits apareixen en negatiu, vol dir que hi ha un finançament per part dels
proveïdors i de Hisenda. Pel que fa als fons generats, es contemplen els ingressos i les
despeses de l’exercici i s’observa que el benefici net es positiu cada any. Per calcular el
Cash Flow (moviment de diners) s’ha calculat la diferència entre els fons invertits i els fons
generats.
Com s’ha comentat anteriorment, s’han plantejat tres escenaris amb diferents augments dels
ingressos entre anys consecutius (2%, 5% i 8%).
A continuació es mostra el quadre resum per a cadascun dels tres escenaris.

Pág. 70

Memoria

Escenari 1

INVERSIONS
Inversió en immobilitzat
Constitució S.L.
Fiança lloguer
Finançament proveïdors
Finançament hisenda
Total fons invertits
INGRESSOS
Vendes de projectes de restauració
de motos clàssiques
Reparació de motos clàssiques
Vendes de motos d'ocasió
Reparació d'altres motos (no
clàssiques)
Preparació de motos per a circuit
COSTOS
Cost en projectes de restauració de
motos clàssiques
Cost en reparació de motos
clàssiques
Cost de vendes de motos d'ocasió
Cost de reparació de motos
convencionals
Cost de projectes de preparació de
motos per circuit
Estoc de recanvi
Personal (sou brut + Seguretat
Social)
Subministraments (aigua,
electricitat, etc.)
Assegurança accidents (personal)
Assegurança RC
Assegurança local
Gestoria
Lloguer
Servei vigilància
Servei de Prevenció Aliè
EPIS
Amortitzacions

Any 0

Any 1

105.950,00 €
3.750,00 €
2.250,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
-65.019,99 €
524,43 €
-64.495,56 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
-1.300,40 €
-93,54 €
-1.393,94 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
-1.326,41 €
-1.228,66 €
-2.555,06 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
-1.352,94 €
38,71 €
-1.314,22 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
-1.379,99 €
-95,18 €
-1.475,18 €

369.484,34 €
34.037,34 €
86.363,44 €

376.874,02 €
34.718,09 €
88.090,71 €

384.411,50 €
35.412,45 €
89.852,52 €

392.099,73 €
36.120,70 €
91.649,57 €

399.941,73 €
36.843,12 €
93.482,56 €

57.255,05 €
29.400,00 €

58.400,15 €
29.988,00 €

59.568,16 €
30.587,76 €

60.759,52 €
31.199,52 €

61.974,71 €
31.823,51 €

111.950,00 €

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

-258.639,03 € -263.811,82 € -269.088,05 € -274.469,81 € -279.959,21 €
-23.587,28 €
-51.818,06 €

-24.059,03 €
-52.854,43 €

-24.540,21 €
-53.911,51 €

-25.031,01 €
-54.989,74 €

-25.531,63 €
-56.089,54 €

-36.095,58 €

-36.817,49 €

-37.553,84 €

-38.304,92 €

-39.071,01 €

-19.980,00 €
-6.000,00 €

-20.379,60 €
-6.000,00 €

-20.787,19 €
-6.000,00 €

-21.202,94 €
-6.000,00 €

-21.626,99 €
-6.000,00 €

-158.227,63 € -161.392,18 € -164.620,03 € -167.912,43 € -171.270,68 €
-2.000,00 €
-144,00 €
-1.520,00 €
-373,76 €
-720,00 €
-9.000,00 €
-480,00 €
-520,00 €
-666,67 €
-12.012,50 €

-2.040,00 €
-146,88 €
-1.550,40 €
-381,24 €
-734,40 €
-9.180,00 €
-489,60 €
-530,40 €
0,00 €
-12.012,50 €

-2.080,80 €
-149,82 €
-1.581,41 €
-388,86 €
-749,09 €
-9.363,60 €
-499,39 €
-541,01 €
0,00 €
-12.012,50 €

-2.122,42 €
-152,81 €
-1.613,04 €
-396,64 €
-764,07 €
-9.550,87 €
-509,38 €
-551,83 €
-666,67 €
-12.012,50 €

-2.164,86 €
-155,87 €
-1.645,30 €
-404,57 €
-779,35 €
-9.741,89 €
-519,57 €
-562,86 €
0,00 €
-12.012,50 €

0,00 €
0,00 €

-5.244,34 €
1.048,87 €
-4.195,47 €
12.012,50 €
7.817,03 €

-4.308,98 €
861,80 €
-3.447,18 €
12.012,50 €
8.565,32 €

7.977,59 €
-1.595,52 €
6.382,07 €
12.012,50 €
18.394,57 €

7.590,48 €
-1.518,10 €
6.072,38 €
12.012,50 €
18.084,88 €

8.542,29 €
-1.708,46 €
6.833,83 €
12.012,50 €
18.846,33 €

Cash Flow net

-111.950,00 €

72.312,59 €

9.959,25 €

20.949,64 €

19.399,11 €

20.321,50 €

Cash Flow acumulat

-111.950,00 €

-39.637,41 €

-29.678,16 €

-8.728,52 €

10.670,58 €

30.992,09 €

BAT
Impostos (20%)
Benefici net
+ Amortitzacions
TOTAL FONS GENERATS

Taula 10.7. Fons invertits i generats per a l’escenari 1. Font: Elaboració pròpia
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Aquest escenari és el més conservador de tots tres. S’ha contemplat una pujada dels
ingressos interanual del 2%.
El Cash Flow acumulat ens mostra que el payback de la inversió es produirà el quart any. A
més, s’han calculat els indicadors VAN i TIR. Per a calcular el VAN s’ha considerat un tipus
d’interès del 6%. S’obté, per tant, un VAN de 13.247,16€ i una TIR del 11,68%.
La TIR no es una xifra molt elevada, però es podria considerar apta ja que ens trobem a
l’escenari més conservador de l’anàlisi.

TIR
VAN
Tipus per al VAN

11,68%
13.274,16 €
6%

Taula 10.8. TIR i VAN de la inversió. Font: Elaboració pròpia
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Escenari 2
Any 0
INVERSIONS
Inversió en immobilitzat
Constitució S.L.
Fiança lloguer
Finançament proveïdors
Finançament hisenda
Total fons invertits
INGRESSOS
Vendes de projectes de restauració
de motos clàssiques
Reparació de motos clàssiques
Vendes de motos d'ocasió
Reparació d'altres motos (no
clàssiques)
Preparació de motos per a circuit
COSTOS
Cost en projectes de restauració de
motos clàssiques
Cost en reparació de motos
clàssiques
Cost de vendes de motos d'ocasió
Cost de reparació de motos
convencionals
Cost de projectes de preparació de
motos per circuit
Estoc de recanvi
Personal (sou brut + Seguretat
Social)
Subministraments (aigua,
electricitat, etc.)
Assegurança accidents (personal)
Assegurança RC
Assegurança local
Gestoria
Lloguer
Servei vigilància
Servei de Prevenció Aliè
EPIS
Amortitzacions
BAT
Impostos
Benefici net
+ Amortitzacions
TOTAL FONS GENERATS
Cash flow net
Cash flow acumulat

Any 1

105.950,00 €
3.750,00 €
2.250,00 €

111.950,00 €

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

0,00 €
0,00 €
0,00 €
-65.019,99 €
524,43 €
-64.495,56 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
-3.251,00 €
-652,80 €
-3.903,80 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
-3.413,55 €
-1.827,07 €
-5.240,62 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
-3.584,23 €
-601,03 €
-4.185,25 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
-3.763,44 €
-778,54 €
-4.541,98 €

369.484,34 €
34.037,34 €
86.363,44 €

387.958,55 €
35.739,21 €
90.681,61 €

407.356,48 €
37.526,17 €
95.215,69 €

427.724,30 €
39.402,48 €
99.976,48 €

449.110,52 €
41.372,61 €
104.975,30 €

57.255,05 €
29.400,00 €

60.117,81 €
30.870,00 €

63.123,70 €
32.413,50 €

66.279,88 €
34.034,18 €

69.593,88 €
35.735,88 €

-258.639,03 € -271.570,99 € -285.149,54 € -299.407,01 € -314.377,36 €
-23.587,28 €
-51.818,06 €

-24.766,65 €
-54.408,97 €

-26.004,98 €
-57.129,42 €

-27.305,23 €
-59.985,89 €

-28.670,49 €
-62.985,18 €

-36.095,58 €

-37.900,36 €

-39.795,37 €

-41.785,14 €

-43.874,40 €

-19.980,00 €
-6.000,00 €

-20.979,00 €
-6.000,00 €

-22.027,95 €
-6.000,00 €

-23.129,35 €
-6.000,00 €

-24.285,81 €
-6.000,00 €

-158.227,63 € -161.392,18 € -164.620,03 € -167.912,43 € -171.270,68 €
-2.000,00 €
-144,00 €
-1.520,00 €
-373,76 €
-720,00 €
-9.000,00 €
-480,00 €
-520,00 €
-666,67 €
-12.012,50 €

-2.040,00 €
-146,88 €
-1.550,40 €
-381,24 €
-734,40 €
-9.180,00 €
-489,60 €
-530,40 €
0,00 €
-12.012,50 €

-2.080,80 €
-149,82 €
-1.581,41 €
-388,86 €
-749,09 €
-9.363,60 €
-499,39 €
-541,01 €
0,00 €
-12.012,50 €

-2.122,42 €
-152,81 €
-1.613,04 €
-396,64 €
-764,07 €
-9.550,87 €
-509,38 €
-551,83 €
-666,67 €
-12.012,50 €

-2.164,86 €
-155,87 €
-1.645,30 €
-404,57 €
-779,35 €
-9.741,89 €
-519,57 €
-562,86 €
0,00 €
-12.012,50 €

0,00 €
0,00 €

-5.244,34 €
1.048,87 €
-4.195,47 €
12.012,50 €
7.817,03 €

1.283,63 €
-256,73 €
1.026,90 €
12.012,50 €
13.039,40 €

19.554,29 €
-3.910,86 €
15.643,43 €
12.012,50 €
27.655,93 €

25.564,55 €
-5.112,91 €
20.451,64 €
12.012,50 €
32.464,14 €

33.349,99 €
-6.670,00 €
26.679,99 €
12.012,50 €
38.692,49 €

-111.950,00 €
-111.950,00 €

72.312,59 €
-39.637,41 €

16.943,20 €
-22.694,22 €

32.896,55 €
10.202,33 €

36.649,40 €
46.851,73 €

43.234,47 €
90.086,20 €

Taula 10.9. Fons invertits i generats per a l’escenari 2. Font: Elaboració pròpia
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Es pot observar, que amb una crescuda dels ingressos d’un 5% anual, els beneficis nets de
cada any augmenten notablement. El payback de la inversió en aquest cas, es produeix al
tercer any, i els indicadors VAN i TIR són més favorables.

TIR
VAN
Tipus per al VAN

26,36%
60.306,45 €
6%

Taula 10.10. TIR i VAN de la inversió. Font: Elaboració pròpia
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Escenari 3
Any 0
INVERSIONS
Inversió en immobilitzat
Constitució S.L.
Fiança lloguer
Finançament proveïdors
Finançament hisenda
Total fons invertits
INGRESSOS
Vendes de projectes de
restauració de motos clàssiques
Reparació de motos clàssiques
Vendes de motos d'ocasió
Reparació d'altres motos (no
clàssiques)
Preparació de motos per a circuit
COSTOS
Cost en projectes de restauració
de motos clàssiques
Cost en reparació de motos
clàssiques
Cost de vendes de motos d'ocasió
Cost de reparació de motos
convencionals
Cost de projectes de preparació
de motos per circuit
Estoc de recanvi
Personal (sou brut + Seguretat
Social)
Subministraments (aigua,
electricitat, etc.)
Assegurança accidents (personal)
Assegurança RC
Assegurança local
Gestoria
Lloguer
Servei vigilància
Servei de Prevenció Aliè
EPIS
Amortitzacions
BAT
Impostos
Benefici net
+ Amortitzacions
TOTAL FONS GENERATS
Cash Flow net
Cash Flow acumulat

Any 1

105.950,00 €
3.750,00 €
2.250,00 €

111.950,00 €

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

0,00 €
0,00 €
0,00 €
-65.019,99 €
524,43 €
-64.495,56 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
-5.201,60 €
-1.212,06 €
-6.413,66 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
-5.617,73 €
-2.459,03 €
-8.076,76 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
-6.067,15 €
-1.312,91 €
-7.380,06 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
-6.552,52 €
-1.578,21 €
-8.130,72 €

369.484,34 €
34.037,34 €
86.363,44 €

399.043,08 €
36.760,33 €
93.272,52 €

430.966,53 €
39.701,16 €
100.734,32 €

465.443,85 €
42.877,25 €
108.793,06 €

502.679,36 €
46.307,43 €
117.496,51 €

57.255,05 €
29.400,00 €

61.835,46 €
31.752,00 €

66.782,29 €
34.292,16 €

72.124,88 €
37.035,53 €

77.894,87 €
39.998,38 €

-258.639,03 € -279.330,16 € -301.676,57 € -325.810,70 € -351.875,55 €
-23.587,28 €
-51.818,06 €

-25.474,27 €
-55.963,51 €

-27.512,21 €
-60.440,59 €

-29.713,18 €
-65.275,84 €

-32.090,24 €
-70.497,90 €

-36.095,58 €

-38.983,22 €

-42.101,88 €

-45.470,03 €

-49.107,63 €

-19.980,00 €
-6.000,00 €

-21.578,40 €
-6.000,00 €

-23.304,67 €
-6.000,00 €

-25.169,05 €
-6.000,00 €

-27.182,57 €
-6.000,00 €

-158.227,63 € -161.392,18 € -164.620,03 € -167.912,43 € -171.270,68 €
-2.000,00 €
-144,00 €
-1.520,00 €
-373,76 €
-720,00 €
-9.000,00 €
-480,00 €
-520,00 €
-666,67 €
-12.012,50 €

-2.040,00 €
-146,88 €
-1.550,40 €
-381,24 €
-734,40 €
-9.180,00 €
-489,60 €
-530,40 €
0,00 €
-12.012,50 €

-2.080,80 €
-149,82 €
-1.581,41 €
-388,86 €
-749,09 €
-9.363,60 €
-499,39 €
-541,01 €
0,00 €
-12.012,50 €

-2.122,42 €
-152,81 €
-1.613,04 €
-396,64 €
-764,07 €
-9.550,87 €
-509,38 €
-551,83 €
-666,67 €
-12.012,50 €

-2.164,86 €
-155,87 €
-1.645,30 €
-404,57 €
-779,35 €
-9.741,89 €
-519,57 €
-562,86 €
0,00 €
-12.012,50 €

0,00 €
0,00 €

-5.244,34 €
1.048,87 €
-4.195,47 €
12.012,50 €
7.817,03 €

6.876,23 €
-1.375,25 €
5.500,99 €
12.012,50 €
17.513,49 €

31.466,54 €
-6.293,31 €
25.173,23 €
12.012,50 €
37.185,73 €

44.595,64 €
-8.919,13 €
35.676,51 €
12.012,50 €
47.689,01 €

60.377,69 €
-12.075,54 €
48.302,16 €
12.012,50 €
60.314,66 €

-111.950,00 €
-111.950,00 €

72.312,59 €
-39.637,41 €

23.927,14 €
-15.710,27 €

45.262,49 €
29.552,22 €

55.069,06 €
84.621,28 €

68.445,38 €
153.066,66 €

Taula 10.11. Fons invertits i generats per a l’escenari 3. Font: Elaboració pròpia
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L’últim dels tres escenaris contempla una pujada del 8% anual dels ingressos. És la opció
més optimista i favorable per al negoci. Suposa un payback al tercer any i la TIR més
elevada, gairebé del 38%.

TIR
VAN
Tipus per al VAN

37,52%
110.333,98 €
6%

Taula 10.12. TIR i VAN de la inversió. Font: Elaboració pròpia

10.5. Conclusions pla econòmic-financer
Un cop finalitzat el pla econòmic-financer es poden extreure les següents conclusions.
En primer lloc, es pot observar que, en qualsevol dels tres escenaris, el negoci presenta
beneficis i s’acaba recuperant la inversió. El payback, es a dir, el temps de retorn de la
inversió oscil·la entre els quatre anys al pitjor dels casos i els 3 anys als dos últims
escenaris.
Entre els costos més elevats figuren el del material per a les reparacions i el del personal.
Per tant, s’hauran de mantenir bones relacions amb els proveïdors per tal d’ajustar al màxim
aquests costos i fer una planificació i ajust dels empleats periòdica.
El VAN i la TIR confirmen la viabilitat del projecte, ja que en els tres casos, el VAN es positiu
i la TIR superior al cost del deute. Evidentment, es dedicaran esforços a fidelitzar clients i
aconseguir-ne de nous per tal d’obtenir un model similar al del tercer escenari.
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11. Impacte mediambiental
En el present apartat, s’analitzaran els aspectes i impactes ambientals que es poden donar
durant l’explotació de l’activitat de forma normal. La norma ISO 14001 defineix aspecte
ambiental com “element de les activitats, productes o serveis d’una organització que pot
interactuar amb el medi ambient” i són el consum d’aigua, els fums, etc.
La gestió ambiental, a qualsevol activitat, ha de considerar cinc aspectes generals, que són
els focus causants dels impactes ambientals i es detallen a continuació.

11.1. Emissió de contaminants a l’atmosfera
Els principals focus de contaminació atmosfèrica al taller deriven de la combustió per
generar energia i de la emissió de contaminants deguda a l’activitat de pintat.
A les calderes de combustió per a calefacció i per al funcionament de les cabines de pintura,
es generen gasos de combustió formats per monòxid i diòxid de carboni (CO i CO2), diòxid
de sofre (SO2), òxids nitrosos (NOX) i partícules que arriben al medi a través de les
xemeneies. La emissió de compostos orgànics volàtils (COV) és deguda a l’ús de
dissolvents i al contingut d’aquests en la pintura.
No tots els contaminants arriben a la l’atmosfera a través de xemeneies sinó que també
s’originen gasos de combustió pels vehicles en funcionament (vapors de benzina, gasoil, ...).
Pel que fa a la normativa sobre la prevenció de la contaminació atmosfèrica, les legislacions
que afecten als tallers són les següents:
-

Llei 34/2007 Qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera
Decret 833/75 del 6 de febrer de Protecció de l’Ambient Atmosfèric
Ordre 18/10/1976, Prevenció i correcció de la contaminació atmosfèrica d’origen
industrial

A la primera de les tres, es recullen les activitats potencialment contaminadores com
l’aplicació de pintura en reparació de vehicles. La segona llei exposa que es consideren
focus de contaminació aquells que el seu temps de funcionament és major al 5% del temps
de funcionament de les instal·lacions. S’estableixen els límits d’emissió dels agents
contaminants: 1.700 mg/m3N per al SO2, 1.445 ppm per al CO, 150 mg/m3N per a partícules
i 300 ppm per als NOX.
A més, estableix una sèrie d’obligacions:
1) Mesura dels contaminants atmosfèrics cada 5 anys, realitzades per organismes
autoritzats

Pla de negoci d’un taller de restauració, reparació i preparació de motocicletes
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2) Portar un registre mitjançant un llibre oficial de registres de contaminants
atmosfèrics.
3) Realitzar mesures d’autocontrol en calderes de combustió
Pel que fa a la normativa relacionada amb l’emissió de sorolls, s’han de consultar les
ordenances municipals, on es concreten els límits acústics segons la seva ubicació.

11.2. Abocaments d’aigües residuals
L’aigua necessària pels usos del taller queda alterada i transformada en aigua residual a la
seva sortida, degut a l’arrossegament de contaminants de diverses naturaleses. En un taller
es poden diferenciar dos tipus d’aigües residuals: les provinents de la zona d’oficines i les
provinents de la zona del taller.
Les primeres corresponen als abocaments originats a la zona d’oficines, vestuaris, lavabos i
les destinades a neteja d’aquestes àrees. Totes elles són de caràcter sanitari. No obstant, a
la zona del taller, principalment degut a les operacions de neteja de vehicles i del propi taller,
s’originen abocaments industrials ja que les aigües arrosseguen petites quantitats d’olis,
anticongelant, dissolvent o restes metàl·liques de poliment, entre altres.
L’abocament d’aigües residuals està regulat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, del 20 de
juliol, pel qual es disposa la necessitat de comptar amb l’autorització d’un abocament, aplicar
determinats límits a les substàncies perilloses per la qualitat de les aigües i satisfer un cànon
pel control dels abocaments.
L’autorització de l’abocament estableix les condicions en les que s’ha de realitzar
l’abocament, les instal·lacions necessàries i els elements de control del seu funcionament,
així com els límits qualitatius i quantitatius que s’imposin a la composició de l’afluent i l’import
del cànon de control d’abocament. Per tal de comprovar que els abocaments no sobrepassin
els valors màxims establerts en l’autorització s’ha de disposar d’una arqueta per dur a terme
preses de mostres. Aquestes inspeccions seran realitzades per Organismes de Control
Autoritzats.

11.3. Contaminació del sòl
Amb l’aparició del Reial Decret 09/2005 d’activitats potencialment contaminants del sòl,
l’activitat de manteniment i reparació de vehicles a motor, queda catalogada com activitat
potencialment contaminant del sòl. Aquesta contaminació es deu, principalment, a
abocaments accidentals d’oli, combustibles i altres substàncies i residus que provenen dels
vehicles.
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El Reial Decret estableix dues obligacions principals: la d’informar a la comunitat autònoma
de l’estat del sòl i la de descontaminar-lo. Per informar a la comunitat, s’ha de realitzar un
informe preliminar de situació del sòl on s’inclou la següent informació: dades generals de
l’activitat, dades registrals de la finca de l’activitat, dades de l’activitat, matèries primeres
consumides, productes intermedis o finals, residus generats, informació d’emmagatzematge
(emmagatzematge en superfície, dipòsits en superfície, dipòsits soterrats), àrees productives
de la instal·lació, històric d’activitats i plànols de la instal·lació.
La declaració d’un sòl contaminat, obligarà a la realització d’actuacions necessàries per
procedir a la seva recuperació ambiental dins els termes i terminis que dicti l’organisme
oficial.

11.4. Generació de residus
Un taller de reparació de qualsevol tipus de vehicle amb funcions de xapa i pintura genera
una gran quantitat de residus sòlids (ferralla, pneumàtics, pintura, etc.). En general, aquests
residus es poden classificar segons si són o no residus perillosos. Aquells que, per les seves
característiques, puguin afectar a la salut humana, del medi ambient o a la seguretat, seran
considerats residus perillosos. Els tallers generen un gran nombre de residus perillosos. A
continuació es mostra una taula dels possibles residus generats:

Residus No Perillosos

Residus Perillosos

Elements de plàstic d’una moto
Ferralles
Pneumàtics
Paper i cartró d’envasos
Vidre

Làmpades amb mercuri
Residus d’aerosols
Anticongelants
Olis usats i filtres
Líquid de frens
Dissolvents
Pastilles de fre amb amiant
Pols de poliment
Bateries
Filtres de benzina
Recipients que han tingut residus o
substàncies perilloses

Taula 11.1. Classificació dels residus. Font: Elaboració pròpia

Pla de negoci d’un taller de restauració, reparació i preparació de motocicletes
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La Llei Bàsica de Residus 10/98 estableix que la responsabilitat sobre la gestió adequada
dels residus és de qui genera i posseeix aquests residus i estableix les següents
obligacions:
-

Evitar l’eliminació dels residus potencialment reciclables o valoritzables.
Entregar els residus a un gestor autoritzat per a la seva eliminació.
Mantenir els residus en condicions de seguretat i higiene des de la producció fins
la seva cessió al gestor autoritzat.
Fer-se càrrec de les despeses que la gestió dels residus ocasioni.

A més, és precís completar un tractament integral dels residus a través del compliment dels
tràmits administratius previstos i del tractament dels residus a les instal·lacions del
productor. Davant l’organisme mediambiental competent de cada Comunitat Autònoma,
s’haurà de realitzar la inscripció al registre per la producció de residus perillosos indicant el
tipus d’empresa, les quantitats de residus generats, les característiques dels residus, els
llocs on es dipositaran i el tractament que rebran. Cada quatre anys, els tallers estan obligats
a presentar a l’Administració un estudi per a la minimització dels residus perillosos generats.
Dins les instal·lacions del taller, és obligatori complir amb determinats requisits
d’envasament, separació, etiquetatge i emmagatzemament de residus. És important evitar
barrejar diferents tipus de residus. En general, serà el gestor de residus el que indiqui la
manera de separar-los. Els envasos dels residus han d’estar construïts en materials
resistents al contingut i que no formin amb ell combinacions perilloses. Els recipients que
contenen residus perillosos han d’estar correctament etiquetats, incloent la següent
informació a l’etiqueta: codi d’identificació del residu, naturalesa dels riscos que presenten
(pictogrames), nom i direcció del responsable del residu i data d’envasament. Pel que fa a
l’emmagatzematge, s’haurà de disposar d’una zona destinada a guardar els residus
perillosos. El temps d’emmagatzematge no podrà excedir els sis mesos.
Per demostrar una correcta gestió dels residus, és necessari dur a terme un control de la
següent documentació: document d’acceptació de cada residu perillós, documents de
control i seguiment de residus perillosos i registre de retirada de residus perillosos.

11.5. Consum de matèries primeres i energia
Els consums de matèries primeres i d’energia ofereixen una de les millors opcions per a
minimitzar l’impacte sobre el medi ambient i a l’hora obtenir beneficis econòmics. Tota la
matèria que es desaprofita es converteix en residu, per tant, s’haurà d’optimitzar al màxim
l’aprofitament d’aquestes.
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12. Cost del projecte
Un cop finalitzat el projecte del pla de negoci de Jimpe Motors S.L., es passa a valorar el
seu cost econòmic. Principalment es divideix en tres partides: el cost humà de la realització
del projecte i el cost material.
La dedicació del personal ha estat per part d’un estudiant d’enginyeria, amb una dedicació
de 25 hores setmanals durant 6 mesos, i un membre del professorat realitzant funcions de
seguiment i tutoria.
Pel que respecta al cost del material, s’ha valorat l’ordinador model MacBook Air amb valor
de compra de 1.300,00€ i s’ha considerat que la seva vida útil són 5 anys. Si es calcula
l’amortització dels 6 mesos de duració del projecte, s’obté un import de 130€. S’ha tingut en
compte el valor de dues impressions en blanc i negre i una impressió a color, que
representen un total de 80€.
A la següent taula es pot observar el desglossament de preus i les unitats de cada partida,
així com el cost total, que ascendeix a 8.966,10€.

Personal
Estudiant
Tutor
Material
MacBook Air
Impressions

Cost
unitari

Unitats

Import

10€/h
60€/h

600
20

6.000,00€
1.200€

130€
80€

1
1

130,00€
80€

Cost total
IVA (21%)
TOTAL

7.410,00€
1.556,10€
8.966,10€

Taula 12.1. Cost del projecte. Font: Elaboració pròpia

Pla de negoci d’un taller de restauració, reparació i preparació de motocicletes
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Conclusions
La principal conclusió que es pot extreure després de la realització d’aquest pla de negoci és
la viabilitat de l’activitat empresarial i l’existència d’un lloc pel negoci dins el mercat.
L’anàlisi de l’entorn realitzat ha mostrat que la recuperació econòmica cada cop és més
notable i favorable per aquelles persones emprenedores que desitgen començar un negoci.
Tot i les diverses empreses enfocades al mateix sector que s’han detectat a l’estudi de
l’entorn competitiu, es pot concloure que la província de Barcelona és un bon lloc per
instal·lar un negoci relacionat amb les motocicletes degut al gran nombre d’usuaris i
aficionats al món del motor que hi resideixen.
El pla de màrqueting realitzat informa de les preferències dels diferents segments de la
població i permet enfocar a Jimpe Motors a aquell sector dels usuaris de motocicletes
apassionats pels models clàssics i la restauració de vehicles. Per arribar al públic objectiu,
s’han definit unes polítiques de preus i promocions que permetran posicionar l’empresa a un
bon lloc dins el mercat.
D’altra banda, s’observa que les instal·lacions necessàries per desenvolupar l’activitat
empresarial, així com el personal necessari, suposaran una gran suma de diners a invertir.
No obstant, amb la previsió de vendes que s’ha calculat, es preveu que es podran cobrir
aquestes despeses i generar beneficis.
Amb tot això, es pot concloure que ens trobem davant una bona oportunitat de negoci, que
oferirà beneficis i la possibilitat de satisfer a un sector de la població apassionat pel món del
motor.
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Aquí pot anar el títol del vostre PFC
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