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RESUM I PARAULES CLAU 

 
Resum: 

Aquest treball aborda la posada en marxa d'un club de pàdel indoor dintre de la ciutat de 

Barcelona i està emmarcat en el tema "desenvolupament d'idees de negoci i plans 

d'empresa". L'idea parteix del gran número de practicants de pàdel, de l'existència de només 

dos centres de pàdel indoor a la ciutat, de les preferències dels jugadors per jugar a cobert i 

de les dificultats existents per reservar pistes, sobretot a les hores punta.  

 
Tal i com es demostrarà al llarg d'aquest treball, aquest pla d'empresa és rentable fins i tot 

en les hipòtesis més pessimistes, tot i que serà necessària una inversió molt elevada que 

portarà lligat un finançament important. 

 

Paraules clau: Pàdel, indoor, outdoor, ocupació, reserves, lloguer de pistes, jugadors 
federats. 

 

 

Business Plan: Poblenou Paddle Indoor 

 
Summary:  

This project is about the start up of an indoor paddle club in Barcelona and it belongs to the 

topic "development of business ideas and business plans". The idea appears for the big 

number of paddle players, the existence of only two indoor clubs in the city, the preferences 

of the players to play in indoor clubs, and the difficulty to book a court, especially in peak 

hours.  

 
As this project will show, this business plan is totally profitable also in the more pessimistic 

hypothesis, although it will be necessary a high investment that will be related with a big 

finance. 

 

Key words: Paddle, indoor, outdoor, occupancy, booking, paddle court rent, federate 
players. 
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I. INTRODUCCIÓ 

 

La pràctica de l'esport del pàdel s'ha estès molt durant els últims anys i encara està en fase 

d'expansió . Tot i que a la ciutat de Barcelona hi ha diversos clubs de pàdel, tots són outdoor 

excepte dos. El Pla d'Empresa que es presenta en aquest treball proposa l'obertura d'un 

centre de pàdel indoor dins de la ciutat que pot tenir molt bona acollida per part dels 

jugadors i pot ser una bona oportunitat de negoci. 

 

L'objectiu és analitzar la viabilitat del projecte analitzant les estructures d'ingressos i costos 

per tal de calcular el llindar de rendibilitat així com les inversions i el finançament necessari 

per poder posar en marxa el projecte.  

 

Per elaborar aquest treball es començarà fent una breu història de l'evolució del pàdel i una 

definició del tipus de servei que es prestarà, les característiques de les pistes i les 

instal·lacions necessàries. Seguidament, es farà un estudi de mercat per analitzar la 

competència i les preferències dels jugadors. Per fer-ho, es visitaran diversos clubs de pàdel, 

les seves pàgines web i es farà una enquesta entre els jugadors de pàdel de la ciutat de 

Barcelona per analitzar les seves preferències. A continuació s'establirà el personal necessari 

i l'estratègia comercial per tal de fer conèixer el centre de pàdel indoor als jugadors així com 

el pla econòmic i financer del projecte. Per fer-ho es buscaran dades en diverses pàgines 

web, llibres i es visitaran empreses per recollir informació (Activa Auditoria & Consultoria, 

Accent Jurídic S.L. i Gestravel S.L.). Finalment s'establirà la forma jurídica que adoptarà i els 

tràmits que s'han de realitzar davant les diferents administracions.  

 

Per confeccionar el Pla d'Empresa s'aplicaran tots els coneixements que s'han adquirit 

cursant el Grau d'Administració i Direcció d'Empreses. 

 

 

Agraïments: Vull agrair especialment als socis de les empreses mencionades en aquesta 

introducció pel seu assessorament i suport en l'elaboració del treball.  

 

 

  



4 
 

II. DEFINICIÓ DEL NEGOCI 

 

2.1 Breu història del pàdel 

 
La pràctica del pàdel va començar l'any 1974, quan el príncep Alfonso de Hohenlohe va 

viatjar a Mèxic, convidat pel seu amic Enrique Corcuera amb l'intenció de provar un nou 

esport que Enrique havia inventat feia poc. Aquest esport es jugava en una pista més petita 

que la del tennis tancada per tots els costats amb dues parets oposades, una xarxa metàl·lica 

als costats i una xarxa al mig. Es jugava amb raquetes de fusta i pilotes de tennis, i d'aquí va 

sorgir el nom de pàdel tennis. Alfonso, entusiasmat pel nou esport, va tornar a España i va 

construir unes pistes de pàdel perfeccionant-les i creant una normativa de joc. El pàdel es va 

estendre molt ràpidament entre els amics d'Alfonso que formaven part de la jet-set de la 

Costa del Sol.  Julio Menditenguia, un bon amic d'Alfonso, al veure l'èxit del pàdel va decidir 

exportar la idea a Argentina i al cap de poc temps es va convertir en un dels esports més 

practicats d'Argentina. A partir d'aquest moment, aquest esport s'ha anat estenent per tot el 

món deixant de ser un esport practicat només per l'elit de la societat per passar a ser un 

esport practicat per totes les classes socials.  

 
2.2 Promotor 

 
L'idea de negoci que es planteja està desenvolupada per un promotor únic, Marta Gibert 

Gamero.  

 
El promotor és jugador esporàdic de pàdel dins d'una família on hi han jugadors habituals i 

l'idea de negoci ha sorgit per la dificultat al reservar pistes als indoor de Barcelona per la 

gran demanda existent. El coneixement de la pràctica del pàdel, la seva capacitat 

emprenedora i la formació rebuda li permetrà dur a terme el Pla de Negoci. 

 
2.3 Idea de negoci 

 
El projecte preveu el lloguer d'una nau industrial amb les característiques necessàries per 

construir al seu interior les següents instal·lacions: 

 
− Sis pistes de pàdel: L'explotació de les pistes de pàdel es realitzarà mitjançant el lloguer 

per hores, oferint addicionalment classes particulars de pàdel, una escola de pàdel en 

horaris de poca afluència de gent, tornejos de cap de setmana i lligues de pàdel, així com 

una bossa de jugadors per organitzar partits entre els clients quan aquests ho desitgin. 
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− Bar-restaurant: Es cedirà en explotació a canvi d'un lloguer mensual amb el compromís 

d'oferir els serveis necessaris pels jugadors de pàdel i possibles acompanyants (instal·lació 

de pantalla gegant de televisió, ofertes d'esmorzars, dinars, sopars, etc...) 

 
− Botiga de material de pàdel: Al contrari que el bar, formarà part del propi projecte de 

negoci i per tant, serà explotada pel titular de l'activitat. Aquesta botiga no és l'objecte 

principal del negoci si no que només pretén donar un servei extra als jugadors. S'oferirà 

roba especialitzada de pàdel, bambes, raquetes, etc... però principalment les ventes en 

aquest tipus de botigues acostumen a ser pilotes i accessoris per a raquetes. 

 
− Altres serveis: El projecte preveu la instal·lació d'una petita zona de recepció i vestuaris 

per homes i dones amb lavabos, dutxes i guixetes.  

 

El club de pàdel adoptarà la denominació comercial de "Poblenou Pàdel Indoor".  

 
2.4 Missió i visió 

 
Missió: Posar a disposició dels jugadors de pàdel noves pistes de màxima qualitat en un lloc 

de fàcil accés i molt ben comunicat en transport públic. Oferir altres serveis addicionals per 

intentar convertir el centre no només en un club per jugar a pàdel si no també en un lloc de 

reunions socials.  

 
Visió: Convertir el centre en un club de referència a la ciutat de Barcelona amb elevats 

nivells d'ocupació.  
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III. INSTAL·LACIONS I UBICACIÓ 

 
Les dimensions d'una pista de pàdel són de 10x20 metres, el que representa una superfície 

per pista de 200m². L'alçada mínima del local on s'ha de jugar ha de ser de entre 8 i 9 

metres. A continuació s'adjunta un esquema de les dimensions d'una pista de pàdel.  

 

IMATGES 1 i 2: Estructura d’una pista de pàdel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: http://www.ssomill.com/ Consultat el 4/11/2016 a les 17:00h. 

 

S'han d'instal·lar sis pistes de pàdel que ocupen una superfície de 1.200m² en total. Si 

s'afegeix una mica de distància entre pistes, zona de vestuaris, lavabos, bar, botiga y zona de 

recepció, la superfície mínima que hauria de tenir el local per acollir un centre amb sis pistes 

de Pàdel Indoor, seria d'uns 2.000m².  

 
El local escollit esta situat al carrer Ramón Turró 135 del barri de Poblenou de Barcelona i té 

una superfície de 2.320 m2 en planta amb un altell d'uns 200m2 i una alçada de 9 metres, 

més que suficient per acollir el centre de pàdel objecte d'aquest treball.  

 
A continuació es presenta un plànol del local amb la ubicació de les pistes de pàdel i de la 

resta de les dependències: 

http://www.ssomill.com/
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IMATGE 3: Plànol del local (Font: elaboració pròpia) 
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La ubicació del local és molt bona ja que es troba molt a prop de la parada de metro Llacuna 

i de parades d'autobús com la línia 6, 26 i 36: 

 

MAPA 1: Ubicació de Poblenou Pàdel Indoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Ubicació club de pàdel. Font: adaptació mapa de http://w20.bcn.cat consultat el 4/11/2016 a les 18:00h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w20.bcn.cat/
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IV. ANÀLISIS DE L'ENTORN 

 
4.1 Estudi de mercat 
 
Segons consta a la "Encuesta de hábitos deportivos del Consejo Superior de Deportes" el 

pàdel és el setè esport més practicat d'Espanya amb 3.508.000 persones que han jugat 

almenys una vegada durant l'any a pàdel, que representa un 7,5% del total de la població 

espanyola (46.438.432 persones). Del total anterior, 1.718.222 persones (3,7% de la població 

total) juguen com a mínim una vegada a la setmana a pàdel. El número de jugadors federats 

l'any 2015 a l'estat Espanyol va ser de 56.106 dels quals 12.167 corresponien a Catalunya1. 

 
A continuació es presenta la distribució dels jugadors de pàdel a l'àmbit de l'Estat Espanyol 

segons sexe i edat: 

 

 
Font: elaboració pròpia 

 

Partint de la base que Poblenou Pàdel Indoor estarà ubicat al carrer Ramón Turró número 

135 de la ciutat de Barcelona, considerarem que l'àrea d'influència directa en termes de 

mercat és la pròpia ciutat de Barcelona.  

 
La població de Barcelona ciutat segons el departament d'estadística de l'Ajuntament de 

Barcelona era de 1.604.555 persones l'any 2015. Si considerem que a Barcelona hi ha un 

percentatge de jugadors de pàdel similar al de l'Estat Espanyol, estaríem parlant d'un 

número de clients potencials a la ciutat d'aproximadament 120.000 persones. 

 
S'ha dut a terme una enquesta a 50 practicants de pàdel de la ciutat de Barcelona per 

determinar les preferències dels jugadors. El número d'enquestes és petit i pot no ser 

totalment representatiu però si que marca una tendència pel que fa a les preferències dels 

jugadors. S'han obtingut els següents resultats: 

                                                           
1
 Informació obtinguda de: http://www.padelfederacion.es consultada el 5/11/2016 a les 11:00h. 
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GRÀFIC 1: Distribució per sexe 
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GRÀFIC 2: Distribució per edat 
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Font: elaboració pròpia 
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GRÀFIC 3: Distribució per sexe 
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GRÀFIC 4: Lloc de pràctica del pàdel 
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GRÀFIC 5: Freqüència de joc 
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GRÀFIC 6: Preferència de joc 
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Tot i que hi ha molta oferta de pistes a les poblacions del voltant de Barcelona, els jugadors 

potencials prefereixen quedar-se a jugar dintre de la pròpia ciutat per raons de comoditat i 

comunicació. Respecte la pràctica a l'aire lliure o Indoor, hi ha una gran diversitat d'opinió 

però és inqüestionable que jugar en un pàdel Indoor no està subjecte als factors 

climatològics (pluja, molta calor pel sol, molt fred...). A l'enquesta realitzada un 46% dels 

jugadors declaren preferir jugar en pistes Indoor. 

 
En l'enquesta realitzada també s'observa que la majoria dels enquestats juga entre un i dos 

cops per setmana però també hi ha un percentatge important que juga tres o més cops a la 

setmana. 

 
En relació a l'entorn econòmic general, després de diversos anys de profunda crisi, 

l'economia Española s'ha estabilitzat amb moderades taxes de creixement però no sembla 

gaire clara l'evolució que pugui tenir a curt termini. No obstant, el pàdel és un esport no 

gaire car de practicar i, per tant, no s'hauria de veure afectat d'una forma molt important 

per l'entorn existent.  

 
4.2 Anàlisis de la competència 
 
El negoci de lloguer de pistes de pàdel s'assimila a una estructura de competència perfecte 

ja que existeixen molts centres que ofereixen el servei i l'entrada al mercat no esta regulada, 

és a dir, qualsevol persona pot obrir un club de pàdel indoor o outdoor.  

 
Actualment a la ciutat de Barcelona hi han 39 centres esportius que disposen de pistes de 

pàdel per llogar, amb un total aproximat de 200 pistes. De tots aquests clubs només hi han 

dos que tinguin pistes cobertes (Indoor), el club esportiu Vall Parc ubicat a la carretera del 

Tibidabo que disposa de quatre pistes cobertes i el club Indoor Pàdel Barcelona ubicat al 

carrer Veneçuela (Provençals de Poblenou) que disposa de cinc pistes cobertes2.  

 
El preu mitjà del lloguer d'una pista a Barcelona varia entre 5 i 9 euros per persona/hora 

(entre 20 i 36 euros per pista/hora) depenent de la ubicació del club i de l'hora en que es 

vulgui llogar la pista3.   

 

La distribució dels clubs de pàdel a la ciutat de Barcelona es mostra en el següent mapa: 

 

 

 

                                                           
2
 Dades obtingudes de la web: https://www.pistaenjuego.com consultat el 5/11/2016 a les 18:00h. 

3
 Dades obtingudes de diversos clubs que lloguen pistes de pàdel com per exemple: Nova Icària, Vall Parc, Indoor Pàdel 
Barcelona, La Teixonera, Vall d'Hebrón, Olimpia, etc... consultades el 5/11/2016 a les 18:00h. 

https://www.pistaenjuego.com/
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MAPA 2: Ubicació dels centres de pàdel a la ciutat de Barcelona 

Font: adaptació http://www.absolutbcn.com/info-barcelona/mapas/ Consultada el 6/11/2016 a les 10:00h. 

     Pistes de pàdel Indoor 

     Pistes de pàdel descobertes 

     Club Poblenou Pàdel Indoor  

 

La competència directa són el dos centres Indoor de Barcelona, especialment Indoor Pàdel 

Barcelona ja que Vall Parc està molt allunyat del centre de la ciutat i mal comunicat. Les 

tarifes que aplica Indoor Pàdel Barcelona són les següents4:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Dades extretes de la pàgina web de Indoor Pàdel Barcelona consultada el 6/11/2016 a les 17:00h. Les tarifes de Poblenou        
Pàdel Indoor es presenten a l'apartat 6.2 pàgina 16. 

TARIFES DE LA COMPETÈNCIA DIRECTA "INDOOR PÀDEL BARCELONA" 

http://www.absolutbcn.com/info-barcelona/mapas/
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S'ha fet un estudi de l'ocupació de pistes al club Indoor Pàdel Barcelona durant un mes 

consultant la web de reserves i s'observa que l'ocupació mitjana és del 73%. Entre les 18:00 i 

les 23:00h, que és l'horari amb els preus més elevats, és quan hi han més reserves i 

pràcticament totes les pistes estan ocupades. Indoor Pàdel Barcelona no disposa de servei 

de bar-restaurant ni de botiga, serveis que si prestarà Poblenou Pàdel Indoor. 

 

Indoor Pàdel Barcelona (competència directa) 

Ocupació total 73% 

Ocupació entre 18 i 23h 96% 

 
4.3 Anàlisis i interpretació de les dades 
        
Poblenou Pàdel Indoor haurà de competir amb la resta de clubs en condicions de preus 

similars però té un gran avantatge, només hi han dos clubs amb pistes Indoor i un d'ells (Club 

de Tennis Vall Parc) està situat a les afores de Barcelona, per tant oferirem un servei que a 

Barcelona ciutat té poca oferta. Addicionalment, hi ha transport públic molt a prop del club 

de pàdel que facilita l'accés. 

 
En quan al número de jugadors, la previsió és que continuï creixent en els pròxims anys.  

 
Respecte a l'entorn econòmic, la situació actual de l'economia no hauria d'influir de forma 

significativa al projecte de negoci ja que a la gent li agrada fer esport i el fet de poder-ho fer 

a preus raonables dins la ciutat és un avantatge.  

 
Veien les dades anteriors, es pot preveure que Poblenou Pàdel Indoor podria tenir una molt 

bona acollida per part dels practicants de pàdel a la ciutat de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

V. PERSONAL 

 
Per iniciar l'activitat serà necessari comptar amb el següent personal: 

 
− Personal de recepció: Donat que el centre obrirà moltes hores al dia, seran necessàries 3 

persones per ocupar-se de les tasques de recepció de jugadors, atenció de la botiga i 

reserva de pistes, que es podrà fer presencialment, per telèfon, mitjançant la pàgina web 

o l'aplicació de mòbil. S'establiran torns de treball per tal de que sempre hi hagi una 

persona, com a mínim, cobrint el lloc de treball. El salari brut anual d'aquests llocs de 

treball serà de 14.000 euros i l'horari serà de jornada completa. El personal de recepció 

s'encarregarà també d'atendre la botiga. 

 
− Manteniment de les pistes: Les pistes de pàdel necessiten periòdicament cert 

manteniment. Aquesta tasca la presta normalment la mateixa empresa que instal·la les 

pistes de pàdel i, per tant, no és necessari contractar personal per aquestes tasques. El 

preu del manteniment per sis pistes de pàdel és de 900 euros anuals. 5 

 
− Manteniment general del local: Per les tasques de manteniment general del local tampoc 

es contractarà cap persona perquè en el cas de que es produeixi alguna averia, s'avisarà a 

un professional autònom especialitzat. El cost estimat d'aquest manteniment és de 1.000 

euros anuals.  

 
− Administració i neteja: Aquestes tasques es contractaran a altres empreses, i per tant, es 

faran contractes mercantils. D'aquesta forma, les persones que realitzin aquestes tasques 

no formaran part del personal propi del negoci. El cost estimat del servei de neteja és de 

12.000 euros anuals i el d'administració i assessorament legal de 2.400 euros anuals.  

 
− Bar-restaurant: Tal com s'ha comentat anteriorment, el bar-restaurant es cedirà en 

explotació a canvi d'un lloguer mensual de 500 euros, inferior al preu de mercat ja que pel 

bon funcionament del negoci és molt important que el bar-restaurant doni servei als 

jugadors. Per tant, el personal que hi treballi tampoc formarà part del personal propi del 

negoci.  

 
− Professors de pàdel: Per oferir el servei de "escola de pàdel" i classes particulars de 

pàdel, es contarà inicialment amb dos professors de pàdel professionals autònoms, que 

llogaran les pistes per fer les classes i ells fixaran els preus que cobraran als clients.  

                                                           
5 Informació obtinguda de la pàgina web http://www.ssomill.com/precio-pistas-padel.htm consultada el 7/11/2016 a les 

18:30h. 

 

http://www.ssomill.com/precio-pistas-padel.htm
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D'aquesta forma aquests professionals tampoc formaran part de la plantilla fixa de 

l'empresa. Els professors no estaran tot el dia al local, sinó que vindran exclusivament per 

fer les classes de pàdel.  

 

− Promotor: El titular de l'activitat es dedicarà a l'atenció del client, promoció del negoci, 

organització de partits i tornejos i a la supervisió general del funcionament del negoci.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERÈNCIA 

(Promotor) 

Recepcionistes 

(Personal pròpi) 

Personal manteniment 

(Subcontractat) 

Personal administració  

(Subcontractat) 

Personal neteja 

(Subcontractat) 

Personal Bar-Restaurant 

(Cedit en explotació) 

Professors de pàdel 

(Professionals autònoms) 
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VI. ESTRATÈGIA COMERCIAL 

 
6.1 Producte 
 
L'activitat principal del negoci serà el lloguer per hores de pistes de pàdel. Relacionat amb 

aquesta activitat principal s'oferiran classes particulars de pàdel que impartiran professors 

professionals autònoms i s'organitzaran tornejos. La web del club oferirà un servei de 

registre pels jugadors que ho desitgin per crear una borsa de jugadors. La Direcció del centre 

s'encarregarà d'assignar un nivell de joc (de 1 a 7) a tots els jugadors que es registrin i 

vinguin a jugar per primer cop amb l'objectiu de que els partits siguin equilibrats i els clients 

estiguin satisfets. Aquest nivell de joc assignat anirà variant en funció de que els jugadors 

guanyin o perdin partits. Addicionalment, s'oferirà un servei de venta de material esportiu i 

un bar-restaurant pels jugadors, acompanyants i públic en general.  

 
En relació a la imatge corporativa, com ja s'ha comentat anteriorment, la denominació 

comercial serà Poblenou Pàdel Indoor i s'ha dissenyat el següent logotip: 

 

 

S'espera assolir un gran èxit comercial ja que es presta un servei que fins aquest moment té 

molt poca oferta dins de la ciutat de Barcelona.  

 
6.2 Preu 

 
Els preus del servei es fixaran en base als de la competència. La taula de preus per franges 

horàries serà la següent: 

 
HORARI PREU/H 

De dilluns a divendres de 9h a 13h 18€ 

De dilluns a divendres de 13h a 18h 24€ 

De dilluns a divendres de 18h a 23h 32€ 

Caps de setmana i festius de 9h a 23h 24€ 
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S'inclourà l'opció d'adquirir un bo moneder. Aquesta modalitat consisteix en pagar 90 euros i 

el club t'incorpora una càrrega per consumir de 100 euros, el que representa un descompte 

sobre el preu de la pista del 10%. Aquesta modalitat és molt còmode pels jugadors ja que el 

club va descomptant saldo del bo moneder cada vegada que juga i el lloguer els hi surt més 

econòmic. 

 
6.3 Promoció 

 
Pel que fa a la promoció, Poblenou Pàdel Indoor ha de donar a conèixer les característiques 

dels serveis prestats i això ho farà pels següents mitjans: 

 
− Creació d'una pàgina web amb tota la informació dels serveis que es presten i amb 

sistema de registre i reserva online.  

− Posicionament d'aquesta pàgina web de forma adequada als buscadors d'Internet.  

− Creació d'una App per a mòbil amb funcionalitats similars a les de la web. 

− Publicitat directe a les bústies dels edificis de vivendes i distribució personalitzada 

d'aquesta publicitat. 

− Acords amb centres esportius sense pistes de pàdel per posar a disposició dels seus 

clients informació sobre Poblenou Pàdel Indoor. 

− Prestació d'un bon servei per tal de que els clients estiguin molt satisfets ja que en 

aquest tipus de negoci, la publicitat "boca-orella", és a dir, el que una persona pot 

explicar a altres sobre el centre, és molt important.  

− Distribució entre els clients de samarretes esportives estampades amb el logotip del 

centre. 

− Creació d'una compte de Facebook per informar als usuaris de les novetats.  

− Acords amb jugadors federats per oferir partits d'exhibició, clínics i atreure d'aquesta 

forma nous clients al centre. 

 
A continuació es presenta la pàgina d'inici de la web de Poblenou Pàdel Indoor: 
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6.4 Distribució 

 
Les reserves de pista es podran fer telefònicament, mitjançant la pàgina web oficial del club 

o mitjançant l'aplicació de mòbil. Els partits es podran organitzar de tres formes diferents: 

 
− Quatre persones que s'organitzen independentment el partit i reserven una pista. 

− Hi haurà un sistema de partides obertes a la web pels jugadors registrats que mostrarà 

les pistes lliures i donarà la possibilitat de que un jugador obri una partida a on es podran 

apuntar altres jugadors registrats del mateix nivell de joc.   

− El club crearà un grup de whatsapp per a cada nivell de joc i inclourà a tots els jugadors 

que ho desitgin. D'aquesta forma una persona pot reservar pista i obrir un partit per 

whatsapp perquè els integrants del grup es vagin apuntant.  

 

  

Inicio    Reservas    Tarifas     Instalaciones     Torneos     Clases     Fotos     Contacto 

REGÍSTRATE 

ACCESO USUARIOS 
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VII. PLA ECONÒMIC I FINANCER 

 
7.1 Inversió inicial 

 
Normalment és convenient que un Plà d'Inversions abasti més d'un exercici econòmic per tal 

de quantificar les necessitats futures de finançament, però en aquest cas, les inversions mes 

importants (obres del local i pistes de pàdel) tenen una vida útil llarga si es fa un bon 

manteniment. Una part del mobiliari s'haurà d'anar renovant regularment, però la inversió 

més important es farà abans d'iniciar l'activitat. Per aquest motiu es presenta a continuació 

aquest Plà d'Inversions inicial: 

 
− Obres del local: Una de les inversions més importants estarà constituïda per les obres 

d'adequació del local que ascendeixen a 159.822,85 euros IVA inclòs segons pressupost 

d'obres que s'adjunta com a annex número 1. 

 
− Pistes de pàdel: L'altre inversió important és la instal·lació de les 6 pistes de pàdel per 

part d'una empresa especialitzada. El cost de cada una de les pistes de pàdel és de 

16.879,50 euros IVA inclòs. Per tan el total ascendirà a 101.277 euros segons pressupost 

d'instal·lació que s'adjunta com a annex número 2. 

 
− Fiança del local: S'ha de tenir en compte que al formalitzar el contracte de lloguer del 

local per 10 anys, s'ha d'entregar una fiança equivalent al import de dos mesos de lloguer. 

El import d'aquesta fiança ascendeix a 10.000 euros. Aquest tipus de fiances s'entreguen 

com a garantia del bon ús i conservació del local i es retornen a la finalització del 

contracte.  

 
− Equips informàtics: És necessària l'adquisició de dos ordinadors per gestionar el lloguer i 

les reserves de les pistes. S'ha escollit per aquest cas, un ordinador de sobretaula i un 

portàtil amb un cost de 1.500 euros IVA inclòs6. 

 
− Pàgina web i software: S'encarregarà a un professional la creació i el disseny d'una 

pàgina web i la App de mòbil que porti integrat el software per a la gestió de les reserves, 

que també inclourà un bon posicionament de la web als buscadors d'internet. El cost 

d'aquesta pàgina web que inclou el programa de gestió de reserves és de 3.630 euros IVA 

inclòs7.  

                                                           
6
 Preus obtinguts de Media Markt consultats el 11/11/2016 a les 18:00h. 

7
 Informació facilitada per professionals informàtics autònoms. 
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− Mobiliari: Una altre inversió és el mobiliari i altres elements materials necessaris per la 

recepció, les zones comunes, la botiga de venda de material esportiu i els vestuaris. 

Aquesta inversió es detalla per conceptes a continuació també amb IVA inclòs8, en euros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Efectiu en compte corrent: També s'ha de tenir present en el Plà d'Inversions l'efectiu en 

compte corrent bancari per disposar de liquiditat i poder realitzar els primers pagaments. 

Les necessitats de liquiditat s'estimen en 21.028,20 euros.  

 

− Altres: Per últim, hi han despeses més petites com per exemple la instal·lació de l'alarma, 

despeses de constitució, permisos, llicències, etc...per les quals s'ha destinat un import 

conjunt de 5.000 euros. 

  
El resum de les inversions inicials per conceptes és el següent, en euros: 

 

Concepte Import IVA TOTAL 

Obres del local 132.085,00 27.737,85 159.822,85 

Pistes de pàdel 83.700,00 17.577,00 101.277,00 

Fiança del local 10.000,00 --- 10.000,00 

Equips informàtics 1.239,67 260,33 1.500,00 

Pàgina web i software 3.000,00 630,00 3.630,00 

Mobiliari 5.530,54 1,161,41 6.691,95 

Efectiu en compte corrent 21.028,20 --- 21.028,20 

Altres 5.000,00 1.050,00 6.050,00 

TOTAL 261.583,41 48.416,59 310.000,00 

 
7.2 Finançament 

 
Per tal d'obtenir els fons necessaris per dur a terme la inversió inicial, es pot recórrer a dos 

tipus de fonts de finançament:  

 

                                                           
8
 Preus obtinguts de http://www.ofiraso.es i http://www.unikomuebles.com consultada el 12/11/2016 a les 11:00h. 

Concepte Preu 
Unitari 

Unitats Import 
total 

Mostradors de recepció 187,50 1 187,50 

Cadires  69,57 3 208,71 

Conjunt sofà i butaques  276,15 2 552,30 

Mostrador per botiga 300,84 1 300,84 

Estants per la botiga 248,23 4 992,92 

Bancades 4 places 133,28 6 799,68 

Banquetes amb penjador 271,00 8 2.168,00 

Guixetes de 8 compartiments 247,00 6 1.482,00 

TOTAL   6.691,95 
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− Finançament propi: Representat pel capital, que està format per les aportacions inicials 

del soci/socis al constituir la societat, normalment en efectiu, i a més per les possibles 

ampliacions de capital que es puguin realitzar. 

 
− Finançament aliè: Representat pel finançament obtingut de terceres persones alienes a 

l'empresa, sigui procedent del Sector Públic o d’entitats de finançament privades. 

 
Amb el Plà d'Inversions presentat al punt anterior, serà necessari obtenir 310.000 euros per 

tal de posar en marxa el negoci. Del import anterior 30.000 euros seran recursos propis 

aportats pel promotor del negoci i la resta, 280.000 euros, s'obtindrà demanant un préstec. 

 
El Institut de Crèdit Oficial (ICO) disposa d'una línia de crèdit "ICO Empresas y 

Emprendedores 2016" per finançar projectes d’inversió presentant garanties en alguns 

casos. El import màxim d'aquest préstec és de 12,5 milions d'euros, amb un termini màxim 

de 20 anys i sense comissions d'obertura. El tipus d'interès aplicable és el del Euribor a 6 

mesos més un diferencial en funció del termini del préstec. En aquest moment l'Euribor a 6 

mesos està situat en -0,210% i el diferencial per un préstec a 10 anys és del 4,30%, per tant, 

el tipus d'interès aplicable seria del 4,09% anual. Les gestions s’han de realitzar en alguna de 

les entitats col·laboradores del ICO, entre las que estan incloses les principals Entitats 

Financeres del país9.   

 
Per obtenir els 280.000 euros necessaris es sol·licitarà un préstec a 10 anys amb aquesta 

modalitat presentant garanties reals. La quota mensual a pagar durant el primer any tenint 

en compte el tipus d'interès i el termini indicat anteriorment, seria de 2.846,86 euros. (Veure 

taula d'amortització del préstec bancari a l'annex número 3).  

 
7.3 Estructura d'ingressos 

 
Els ingressos de l'activitat s'obtindran de tres fonts: 

 
− Ingressos per la cessió en explotació de la zona del bar-restaurant. Tenint en compte que 

pel bon funcionament de l'activitat principal interessa tenir instal·lat un bar en el local, el 

preu del lloguer de la part del local destinada a aquest fi serà de 500 euros mensuals + 

IVA, inferior al preu que es cobraria per un local independent d'aquestes característiques.  

 
− Ingressos per l'explotació de la botiga de venda de material, calçat i roba esportiva. És 

una activitat complementària a l'activitat principal, per això les vendes es realitzaran a 

                                                           
9
 Informació obtinguda del Institut de Crèdit Oficial (ICO) i del Banc d'Espanya consultades el 13/11/2016 a les 19:00h. 
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preus ajustats i no es pretén obtenir grans beneficis en aquesta activitat. S’estima un 

ingrés anual de 7.000 euros + IVA amb un marge de benefici petit del 10%. 

 
− Ingressos per el lloguer de pistes de Pàdel. És la activitat principal, objecte del treball, i 

d'on s'obtindran els principals ingressos. Per determinar els ingressos anuals en concepte 

de lloguer de les pistes s'han fet les següents hipòtesis: 

 L'horari d'obertura del centre serà de dilluns a diumenge de 9 a 23 hores. 

 Cada any té 52 setmanes. 

 El club tancarà dues setmanes al mes d'Agost i també tancarà festius senyalats 

durant l'any com Nadal, Reis, Sant Esteve, Setmana Santa, etc.. per un total de dues 

setmanes més, per tant, el club estarà obert 48 setmanes durant l'any. 

 Els ingressos dels 15 dies que s'obrirà a l'Agost, i de les dues últimes setmanes de 

Juliol es redueixen a la meitat ja que estem en època de vacances i les reserves 

cauen. 

 Es considera que el 50% dels jugadors utilitzaran bons moneder per pagar i, per tant, 

amb un descompte del 10% sobre les tarifes. 

 En base a les reserves de pistes que tenen altres clubs de Barcelona, en especial 

Indoor Pàdel Barcelona que és la competència directa, s'ha fet una estimació 

conservadora de l'ocupació setmanal de les pistes i els ingressos que es generaran. El 

resultat d'aquesta estimació es presenta a la següent pàgina i cal remarcar: 

 

 Hora de pista lliure 

 Hora de pista ocupada 

% Ocupació = hores de pista ocupades setmana / hores de pista disponibles setmana 

Preu mitjà hora pista sense IVA = Ingrés anual sense IVA / hores totals ocupades any 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
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ESTIMACIÓ D'OCUPACIÓ DE PISTES DE POBLENOU PÀDEL INDOOR 

 

Preu Pista Pista Pista Pista Pista Pista Preu Pista Pista Pista Pista Pista Pista

hora 1 2 3 4 5 6 Ingrés hora 1 2 3 4 5 6 Ingrés

9 - 10 18 1 1 36 9 - 10 18 1 1 36

10 - 11 18 1 1 36 10 - 11 18 1 1 36

11 - 12 18 1 1 1 54 11 - 12 18 1 1 1 54

12 - 13 18 1 1 1 54 12 - 13 18 1 1 1 54

13 - 14 24 1 1 1 72 13 - 14 24 1 1 1 72

14 - 15 24 1 1 1 1 96 14 - 15 24 1 1 1 1 96

15 - 16 24 1 1 1 72 15 - 16 24 1 1 1 72

16 - 17 24 1 1 48 16 - 17 24 1 1 48

17 - 18 24 1 1 1 72 17 - 18 24 1 1 1 72

18 - 19 32 1 1 1 1 1 1 192 18 - 19 32 1 1 1 1 1 1 192

19 - 20 32 1 1 1 1 1 1 192 19 - 20 32 1 1 1 1 1 1 192

20 - 21 32 1 1 1 1 1 1 192 20 - 21 32 1 1 1 1 1 1 192

21 - 22 32 1 1 1 1 1 1 192 21 - 22 32 1 1 1 1 1 1 192

22 - 23 32 1 1 1 96 22 - 23 32 1 1 1 96

TOTAL 9 8 9 8 9 9 1.404 TOTAL 9 8 9 8 9 9 1.404

Preu Pista Pista Pista Pista Pista Pista Preu Pista Pista Pista Pista Pista Pista

hora 1 2 3 4 5 6 Ingrés hora 1 2 3 4 5 6 Ingrés

9 - 10 18 1 1 36 9 - 10 18 1 1 36

10 - 11 18 1 1 36 10 - 11 18 1 1 36

11 - 12 18 1 1 1 54 11 - 12 18 1 1 1 54

12 - 13 18 1 1 1 54 12 - 13 18 1 1 1 54

13 - 14 24 1 1 1 72 13 - 14 24 1 1 1 72

14 - 15 24 1 1 1 1 96 14 - 15 24 1 1 1 1 96

15 - 16 24 1 1 1 72 15 - 16 24 1 1 1 72

16 - 17 24 1 1 48 16 - 17 24 1 1 48

17 - 18 24 1 1 1 72 17 - 18 24 1 1 1 72

18 - 19 32 1 1 1 1 1 1 192 18 - 19 32 1 1 1 1 1 1 192

19 - 20 32 1 1 1 1 1 1 192 19 - 20 32 1 1 1 1 1 1 192

20 - 21 32 1 1 1 1 1 1 192 20 - 21 32 1 1 1 1 1 1 192

21 - 22 32 1 1 1 1 1 1 192 21 - 22 32 1 1 1 1 1 1 192

22 - 23 32 1 1 1 96 22 - 23 32 1 1 1 96

TOTAL 9 8 9 8 9 9 1.404 TOTAL 9 8 9 8 9 9 1.404

Preu Pista Pista Pista Pista Pista Pista Preu Pista Pista Pista Pista Pista Pista

hora 1 2 3 4 5 6 Ingrés hora 1 2 3 4 5 6 Ingrés

9 - 10 18 1 1 36 9 - 10 24 1 1 1 72

10 - 11 18 1 1 36 10 - 11 24 1 1 1 1 1 1 144

11 - 12 18 1 1 1 54 11 - 12 24 1 1 1 1 1 1 144

12 - 13 18 1 1 1 54 12 - 13 24 1 1 1 1 1 1 144

13 - 14 24 1 1 1 72 13 - 14 24 1 1 1 1 1 1 144

14 - 15 24 1 1 1 1 96 14 - 15 24 0

15 - 16 24 1 1 1 72 15 - 16 24 0

16 - 17 24 1 1 48 16 - 17 24 0

17 - 18 24 1 1 1 72 17 - 18 24 1 1 1 72

18 - 19 32 1 1 1 1 1 1 192 18 - 19 24 1 1 1 72

19 - 20 32 1 1 1 1 1 1 192 19 - 20 24 1 1 1 1 1 1 144

20 - 21 32 1 1 1 1 1 1 192 20 - 21 24 1 1 1 1 1 1 144

21 - 22 32 1 1 1 1 1 1 192 21 - 22 24 1 1 48

22 - 23 32 1 1 1 96 22 - 23 24 1 1 48

TOTAL 9 8 9 8 9 9 1.404 TOTAL 9 8 8 8 8 8 1.176

Hores de pista disponibles setmana 588

Preu Pista Pista Pista Pista Pista Pista Hores de pista ocupades setmana 358

hora 1 2 3 4 5 6 Ingrés % Ocupació 61%

9 - 10 24 1 1 1 72 Hores totals any disponibles 28.224

10 - 11 24 1 1 1 1 1 1 144 Hores totals ocupades any 16.468

11 - 12 24 1 1 1 1 1 1 144

12 - 13 24 1 1 1 1 1 1 144 Ingresos setmanals (Amb IVA) 9.372

13 - 14 24 1 1 1 1 1 1 144 Setmanes obert 52 - 4 48

14 - 15 24 0 Setmanes al 50% ocupació 4

15 - 16 24 0

16 - 17 24 0 + 44 setmanes x 9,372 412.368

17 - 18 24 1 1 1 72 + 4 setmanes x 4,686 18.744

18 - 19 24 1 1 1 72 + Bo moneder (50% ingresos te 10% descompte) -21.556

19 - 20 24 1 1 1 1 1 1 144

20 - 21 24 1 1 1 1 1 1 144 = Ingrés anual amb IVA 409.556

21 - 22 24 1 1 48 IVA (21% s/338.476) 71.080

22 - 23 24 1 1 48 Ingrés sense IVA 338.476

TOTAL 9 8 8 8 8 8 1.176

Preu mitjà hora pista sense IVA 20,55

Horari

DIUMENGE

DILLUNS DIMARTS

DIMECRES DIJOUS

DIVENDRES DISSABTE

Horari Horari

Horari Horari

HorariHorari
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7.4 Estructura de costos 

 
Per fer l'anàlisi de l'estructura de costos, s'ha de distingir entre els costos fixos i els variables.  

 
 7.4.1 Costos fixos  

 
Són aquells que no depenen del número d'hores que estiguin les pistes de pàdel llogades, és 

a dir, que no varien si es tenen moltes o poques hores llogades les pistes, i estan constituïts 

pels següents conceptes: 

 
− Personal: Les despeses de personal estan formades pels salaris bruts que es paga als 

treballadors més la quota de la seguretat social a càrrec de l'empresa10.  Hi haurà dues 

categories de personal, recepcionista y gerent (soci únic), i el cost per l'empresa de cada 

categoria per persona serà, en euros: 

 
Com està prevista la contractació de tres recepcionistes, el cost total anual de personal 

per l'empresa serà de: 18.200,00 euros x 3 = 54.600,00 euros l'any, més el cost del gerent 

de 39.000,00 euros que dona un total de cost de personal de 93.600,00 euros. 

 
− Amortització: L'amortització és una despesa fixa que com a concepte pretén cobrir la 

pèrdua de valor que pateixen les instal·lacions, el mobiliari, els equips informàtics, etc... 

pel pas del temps. Les amortitzacions estan calculades en base a la vida útil de cada un 

dels elements d'immobilitzat segons el següent quadre, en euros:  

 
Inversió 

Anys de 
vida útil 

Cost Anual 

Aplicacions informàtiques 3.000,00 3 1.000,00 

Instal·lacions 215.785,00 10 21.578,50 

Mobiliari 5.530,54 3 2.765,27 

Equips informàtics 1.239,67 3 413,22 

Altres immobilitzats materials 5.000,00 5 1.000,00 

TOTAL   26.755,99 

 

− Despeses financeres: Les despeses financeres estan formades pels interessos del préstec 

bancari sol·licitat per a poder fer les obres d'adequació del local, instal·lar les pistes i 

posar en marxa el negoci. De la taula d'amortització del préstec, adjuntada com a annex 

                                                           
10

 Informació obtinguda de http://www.seg-social.es/ consultada el 19/11/2016 a les 17:30h. 

 Recepcionista Gerent Total 

Salari brut 14.000,00 30.000,00 44.000,00 

Seguretat social a càrrec de l'empresa 4.200,00 9.000,00 13.200,00 

TOTAL PER TREBALLADOR 18.200,00 39.000,00 57.200,00 
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número 3, s'observa que les despeses financeres per a cada un dels anys de vida del 

préstec són les següents, en euros: 

 

Any Despesa 

1 11.021,40 

2 10.057,00 

3 9.052,39 

4 8.005,93 

5 6.915,86 

6 5.780,36 

7 4.597,51 

8 3.365,39 

9 2.081,92 

10 2.081,92 

TOTAL 62.959,68 

 
− Altres despeses fixes: Aquest apartat inclou la resta de despeses fixes com el lloguer del 

local, neteja, assegurances etc...que no depenen directament del número d'hores de 

lloguer de les pistes, segons els següent detall, en euros: 

 

Concepte Cost anual IVA TOTAL 

Lloguer del local 60.000,00 12.600,00 72.600,00 

Telefonia i Internet 1.200,00 252,00 1.452,00 

Electricitat general 6.000,00 1.260,00 7.260,00 

Servei de neteja 12.000,00 2.520,00 14.520,00 

Gestoria i assessorament legal  2.400,00 504,00 2.904,00 

Manteniment pistes pàdel  900,00 189,00 1.089,00 

Manteniment general 1.000,00 210,00 1.210,00 

Seguretat 1.080,00 226,80 1.306,80 

Assegurança 1.000,00 210,00 1.210,00 

Publicitat i propaganda 1.200,00 252,00 1.452,00 

TOTAL 86.780,00 18.223,80 105.003,80 

 

El total de costos fixos anuals per conceptes serà, en euros: 

 

Concepte Import 

Personal 93.600,00 

Amortització 26.755,99 

Despeses financeres 11.021,40 

Altres despeses fixes 86.780,00 

TOTAL 219.807,39 
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 7.4.2 Costos variables 

 
Són aquells que són proporcionals al número d'hores que estiguin llogades les pistes. En 

aquest cas, els costos variables seran la il·luminació de les pistes i l'aigua dels vestuaris.  

 
El número d'hores que les pistes estan disponibles és el següent: 

 
98 hores/setmana per pista x 52 setmanes/any x 6 pistes = 30.576 hores 

Restem quatre setmanes que tanca x 98 hores x 6 pistes = - 2.352 hores 

Total hores disponibles de pistes = 28.224 hores 

 
− Electricitat per il·luminar les pistes: Cada pista disposa de 8 focus de 400W, que dóna un 

consum de 3,2Kw per hora, que multiplicat per les 6 pistes dóna un consum de 19,2Kw 

per hora amb el centre a ple rendiment. Per aquest motiu es necessitarà una potència 

contractada amb la companyia subministradora d'uns 21Kw.  

 
D'altre banda, el consum de Kw anual es calcula multiplicant el número total d'hores que 

les pistes estan disponibles per el consum elèctric d'una hora, donant el següent consum 

anual:  

 
28.224 hores x 3,2Kw/hora = 90.316,80Kw al any. 

 
La factura elèctrica es composa de tres partides: el terme fix de potència, el terme 

d'energia i el impost sobre l'electricitat11. A continuació es detalla el cost de la factura 

elèctrica anual suposant que l'ocupació és del 100%: 

 
o Terme fix de potència: 

21Kw x 3,170286 euros x 12 mesos = 798,91 euros 

o Terme d'energia: 

90.316,80Kw x 0,141033 euros/Kw = 12.737,65 euros 

o Impost sobre l'electricitat: 

4,864% x (798,91 + 12.737,65) x 1,05113 

  

= 692,08 euros 

 

TOTAL COST ANUAL   = 

 

14.228,64 euros 

 
El cost total d'electricitat seria de 14.228,64 euros, i si el número total d'hores a plena 

ocupació és de 28.224, resulta un cost d'il·luminació per cada pista i hora de 0,5041 

euros.  

                                                           
11

 Dades obtingudes de la companyia elèctrica Endesa, consultades el 26/11/2016 a les 11:00h. IVA aplicable del 21%. 
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− Aigua: Tenint en compte que s'han instal·lat dutxes als vestuaris amb temporitzador, una 

persona pot gastar aproximadament 50 litres en dutxar-se. Com juguen quatre persones, 

el consum d'aigua per hora serà de 50 litres per quatre persones, és a dir 200 litres.  

 
El consum total de m3 d'aigua anual es calcula multiplicant el número total d'hores que 

les pistes estan disponibles per els litres d'aigua que gasten quatre persones en dutxar-se 

donant el següent consum anual:  

 
28.224 hores x 200 litres = 5.644.800 litres = 5.644,8 m3 

 
La factura d'aigua es composa de cinc partides: la quota de servei fixa, el consum d'aigua, 

el cànon d'aigua, la taxa de clavegueram i la taxa metropolitana de tractament de residus 

(TMTR)12. A continuació es detalla el cost de la factura d'aigua anual suposat que 

l'ocupació de pistes és del 100% i que tothom es dutxa al centre després de jugar: 

 
o  Quota de servei: 

  37,37 euros x 12 mesos = 448,44 euros 
o  Consum d'aigua: 

  Primers 9 m3 x 0,9073 = 8,17 euros 
5.635,8 m3 x 1,8147 = 10.227,29 euros 
o  Cànon d'aigua: 

  5.644,8 m3 x 0,802 = 4.527,13 euros 
o  Taxa clavegueram: 

  Primers 12 m3 x 0,1529 
= 1,83 euros 

5.632,8 m3 x 0,2244 = 1.292,16 euros 
o  TMTR: 

  Quota anual grup D = 256,10 euros 
 

  TOTAL COST ANUAL = 16.761,12 euros 
 
El cost total d'aigua seria de 16.761,12 euros, i si el número total d'hores a plena ocupació 

és de 28.224, resulta un cost d'aigua per cada pista i hora de 0,5939 euros.  

 
Com a resum, en el següent quadre es presenta el cost variable per pista i hora 

corresponent al consum d'electricitat i aigua, en euros:  

 

Euros/hora Hores  Cost anual IVA TOTAL 

Electricitat 0,5041 16.468 8.301,51 1.743,32 10.044,83 

Aigua 0,5939 16.468 9.780,35 887,57 10.667,92 

TOTAL 1,0980 --- 18.081,86 2.630,89 20.712,75 

                                                           
12

 Dades obtingudes d'Aigües de Barcelona, consultada el 26/11/2016 a les 12:30h. IVA aplicable 10% excepte Taxa      
clavegueram i TMTR que està exempt. 
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7.5 Anàlisis financer 

 
En un anàlisis financer d'un Pla d'Empresa es presenten diversos exercicis econòmics però en 

el cas que ens ocupa, es tracta d'un negoci molt estable que difícilment pot tenir un gran 

creixement ja que els ingressos estan limitats a l'ocupació de les pistes que s'ha estimat a 

l'apartat 7.3 i que mai serà del 100%. Per aquest motiu, es presentarà el balanç inicial de 

l'activitat, un compte de resultats amb diverses hipòtesis optimistes i pessimistes i un estat 

de fluxos d'efectiu d'un exercici complert ja que la resta d'exercicis serien similars.  

 
7.5.1 Balanç inicial 

 
El següent balanç mostra quina serà l'estructura patrimonial de Poblenou Pàdel Indoor a 

l'inici de l'activitat, en euros: 

 
        

ACTIU   PASSIU   

       

ACTIU NO CORRENT 240.555,21 PATRIMONI NET 30.000,00 

       

  Immobilitzat intangible
 
 3.000,00     Capital 30.000,00 

    Aplicacions informàtiques 3.000,00    

    PASSIU NO CORRENT 256.859,08 

  Immobilitzat material
 
 227.555,21      

    Instal·lacions 215.785,00     Deutes a ll/t entitats de crèdit  256.859,08 

    Mobiliari 5.530,54    

    Equips processament informació 1.239,67    

    Altres immobilitzats materials 5.000,00    

       

  Inversions financeres llarg termini
 
  10.000,00    

   Altres actius financers 10.000,00    

       

       

ACTIU CORRENT 69.444,79 PASSIU CORRENT 23.140,92 

         

  Deutors comercials 48.416,59     Deutes a c/t entitats de crèdit
 
 23.140,92 

    Hisenda Pública deutora 48.416,59    

       

  Disponible  21.028,20    

    Bancs i institucions de crèdit 21.028,20    

       

TOTAL ACTIU 310.000,00 TOTAL PASSIU 310.000,00 
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7.5.2 Compte de resultats 

 
En base a la hipòtesis d'ocupació prevista plantejada a l'estructura d'ingressos de l'apartat 

7.3 (ocupació del 61%)  i els costos previstos presentats a l'apartat 7.4, el compte de pèrdues 

i guanys en euros del primer exercici complert seria el següent tenint en compte que el tipus 

general vigent d'impost de societat és del 25%. Addicionalment, també es presenten els 

comptes de pèrdues i guanys considerant escenaris pessimistes amb reduccions de 

l'ocupació del 10%, 20% i 30% així com escenaris optimistes amb augments de l'ocupació del 

10%, 20% i 30%. 

 
COMPTE DE RESULTATS     ESCENARIS PESSIMISTES   ESCENARIS OPTIMISTES 

  
 

  
   

  
  

  

  
 

  -10% -20% -30%   10% 20% 30% 

  
 

  
   

  
  

  

OCUPACIÓ 61%   55% 49% 43%   67% 73% 79% 

  
 

  
   

  
  

  

  
 

  
   

  
  

  

Ingressos explotació 351.476   317.629 283.781 249.933   385.324 419.172 453.019 

Lloguer pistes 338.476   304.629 270.781 236.933   372.324 406.172 440.019 

Cànon cessió bar-restaurant 6.000   6.000 6.000 6.000   6.000 6.000 6.000 

Vendes botiga 7.000   7.000 7.000 7.000   7.000 7.000 7.000 

  
 

  
   

  
  

  

Despeses explotació 204.826   203.017 201.209 199.401   206.634 208.442 210.250 

Compres mercaderies 6.364   6.364 6.364 6.364   6.364 6.364 6.364 

Personal 93.600   93.600 93.600 93.600   93.600 93.600 93.600 

Lloguer 60.000   60.000 60.000 60.000   60.000 60.000 60.000 

Altres despeses explotació 26.780   26.780 26.780 26.780   26.780 26.780 26.780 

Electricitat 8.302   7.472 6.642 5.811   9.132 9.962 10.793 

Aigua 9.780   8.802 7.824 6.846   10.758 11.736 12.714 

  
 

  
   

  
  

  

Marge brut explotació 146.651   114.611 82.572 50.532   178.690 210.730 242.769 

  
 

  
   

  
  

  

Amortitzacions 26.756   26.756 26.756 26.756   26.756 26.756 26.756 

  
 

  
   

  
  

  

Marge net explotació 119.895   87.855 55.816 23.776   151.934 183.974 216.013 

  
 

  
   

  
  

  

Despeses financeres 11.021   11.021 11.021 11.021   11.021 11.021 11.021 

  
 

  
   

  
  

  

Benefici abans impostos 108.874   76.834 44.795 12.755   140.913 172.953 204.992 

  
 

  
   

  
  

  

Impost sobre beneficis 27.218   19.209 11.199 3.189   35.228 43.238 51.248 

  
 

  
   

  
  

  

Benefici després impostos 81.655   57.626 33.596 9.567   105.685 129.714 153.744 

 

Tal com s'observa, considerant el pitjor dels escenaris possibles amb ocupacions del 43%, els 

beneficis serien minsos però el negoci seguiria sent rentable. 
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7.5.3 Estat de fluxos d'efectiu 

 
En base a la inversió realitzada, el finançament obtingut i el resultat de l'activitat de l'any, 

l'estat de fluxos d'efectiu del primer exercici econòmic seria el següent, en euros:  

 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 141.969 

Resultat de l'exercici abans d'impostos 108.874 

Ajustaments del resultat 37.777 

     Amortització de l'immobilitzat ( + ) 26.756 

     Despeses financeres ( + ) 11.021 

Canvis en el capital corrent 6.339 

     Altres actius corrents ( +/- ) 6.339 

Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació -11.021 

     Pagaments d'interessos ( - )  -11.021 

    

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ -240.555 

Pagaments per inversions ( - ) -240.555 

      Immobilitzat intangible  -3.000 

      Immobilitzat material -227.555 

      Altres actius financers -10.000 

    

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT 286.859 

Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 30.000 

     Variacions de fons 30.000 

Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer 256.859 

     Emissió 280.000 

Deutes amb entitats de crèdit ( + ) 280.000 

     Devolució i amortització de  -23.141 

Deutes amb entitats de crèdit ( - ) -23.141 

    

AUGMENT / DISMINUCIÓ DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS 188.273 

    

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici 0 

Efectiu o equivalents al final de l'exercici 188.273 

 
S'observa una generació molt important de caixa però s'ha de tenir en compte que 

quedarien pendents de pagament a final de l'exercici tres conceptes importants que serien 

el IVA i la Seguretat Social per import de 6.339 euros i el impost de societats per import de 

27.218 euros.  

 
7.6 Viabilitat del projecte 

 
A continuació s'analitzaran els diferents àmbits d'estudi de la viabilitat del projecte: 

comercial, econòmica, financera i altres. 
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7.6.1 Viabilitat comercial, anàlisis DAFO 

 
L'anàlisi DAFO és una eina molt important per tractar de verificar que el servei prestat té 

possibilitats d'introduir-se al mercat amb èxit. Els factors DAFO es classifiquen en interns 

(debilitats i fortaleses) i externs (amenaces i oportunitats). 

 

Factors interns 

Debilitats Fortaleses 

− És un centre de Pàdel Indoor 
desconegut per la població de 
Barcelona.  

− Molta competència a Barcelona i als 
voltants de la ciutat. 
 

− Pistes i instal·lacions modernes i 
noves. 

− Bar-restaurant i botiga. 
− Preus competitius. 
− Professors de pàdel molt qualificats. 

Factors externs 

Amenaces Oportunitats 

− Possible construcció de més centres 
Indoor a la ciutat. 

− Entorn econòmic poc favorable per la 
situació actual. 

− Dificultat per obtenir finançament.  

− Aprofitar la manca de centres de 
Pàdel Indoor dins la ciutat.  

− Excel·lent localització amb transport 
públic molt a prop (metro i bus). 

− Aprofitar que la pràctica del pàdel 
s'està estenent entre la població. 

 
 

7.6.2 Viabilitat econòmica, llindar de rendibilitat 

 
Per analitzar la viabilitat econòmica es calcularà el llindar de rendibilitat o punt mort, és a 

dir, la quantitat d'hores de lloguer de pistes a partir de la qual es comença a obtenir 

beneficis. Per fer els càlculs s'utilitzaran els costos fixos, els costos variables i el preu mitjà 

del servei, factors analitzats en els punts 7.4 "Estructura de costos" (pàgines 24 a 27) i 7.3 

"Estructura d'ingressos" (pàgines 21 a 23).  La fórmula de càlcul del llindar de rendibilitat és 

la següent: 

 
  

Q =      =  =  11.300 hores  

 

Q = Número d'hores de lloguer necessàries per obtenir benefici = 0. 
CF = Costos fixos totals anuals. 
PV = Preu mitjà del lloguer d'una hora de pista. 
CV = Cost variable per hora de lloguer de pista. 
 

CF 

PV- CV 

219.807,39 

20,55 - 1,098 



32 
 

El número d'hores de lloguer a partir de les quals el projecte és viable seria de 11.300, que 

respecte el número total d'hores de lloguer disponibles, 28.224, representa un 40,03% 

d'ocupació.  

 
7.6.3 Viabilitat financera 

 
La viabilitat financera ve determinada per la relació entre dos factors fonamentals, la 

inversió i el finançament.   

 
− Inversions: Les inversions han estat analitzades anteriorment al apartat 7.1 "Inversió 

inicial" (pàgines 19 a 20). El resum d'aquestes inversions es presenta a continuació, en 

euros: 

 

Concepte Import IVA TOTAL 

Obres del local 132.085,00 27.737,85 159.822,85 

Pistes de pàdel 83.700,00 17.577,00 101.277,00 

Fiança del local 10.000,00 --- 10.000,00 

Equips informàtics 1.239,67 260,33 1.500,00 

Pàgina web i software 3.000,00 630,00 3.630,00 

Mobiliari 5.530,54 1.161,41 6.691,95 

Efectiu en compte corrent 21.028,20 --- 21.028,20 

Altres 5.000,00 1.050,00 6.050,00 

TOTAL 261.583,41 48.416,59 310.000,00 
 

− Finançament de les inversions: El finançament inclou el capital aportat pel titular del 

negoci per import de 30.000 euros i el préstec bancari sol·licitat per import de 280.000 

euros i s'ha analitzat a l'apartat 7.2 "Finançament" (pàgines 20 a 21). El quadre 

d'amortització del préstec resumit per anys és el següent, en euros: 

 
  Tipus Capital   Amortització   Capital Interès 
Any d'interès Pendent Quota Capital Interès Amortitzat Acumulat 

                
1 4,09% 280.000,00  2.846,86  23.140,92  11.021,40  23.140,92  11.021,40  
2 4,09% 256.859,08  2.846,86  24.105,32  10.057,00  47.246,24  21.078,40  
3 4,09% 232.753,76  2.846,86  25.109,81  9.052,39  72.356,05  30.130,79  
4 4,09% 207.643,95  2.846,86  26.156,39  8.005,93  98.512,44  38.136,72  
5 4,09% 181.487,56  2.846,86  27.246,34  6.915,86  125.758,78  45.052,58  
6 4,09% 154.241,22  2.846,86  28.381,96  5.780,36  154.140,74  50.832,94  
7 4,09% 125.859,26  2.846,86  29.564,69  4.597,51  183.705,43  55.430,45  
8 4,09% 96.294,57  2.846,86  30.796,93  3.365,39  214.502,36  58.795,84  
9 4,09% 65.497,64  2.846,86  32.080,28  2.081,92  246.582,64  60.877,76  

10 4,09% 33.417,36  2.846,86  33.417,43  744,89  280.000,07  61.622,65  
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Perquè el negoci sigui viable, cal organitzar una planificació financera conjunta ja que el pla 

d'inversions i el pla de finançament estan totalment relacionats entre ells.  

 
7.6.4 Altres viabilitats 

 
És necessari estudiar la viabilitat del projecte de negoci des d'altres àmbits com poden ser:  

 
− Viabilitat tècnica: S'ha verificat que els equipaments, instal·lacions i tecnologia són 

suficients per dur a terme l'activitat amb eficiència i qualitat. 

− Viabilitat jurídica i legal: S'ha comprovat que l'activitat del projecte de negoci respecte i 

compleix totes les normatives legals en els àmbits mercantil, laboral, fiscal, etc... 

− Viabilitat mediambiental: La posada en marxa del projecte compleix totes les normatives 

protectores del medi ambient per tal de que el projecte de negoci sigui sostenible i viable 

en relació al seu entorn natural, tot i que aquest projecte té poc impacte mediambiental.  
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VIII. ESTRUCTURA JURÍDICA 

 
Una de les decisions més importants és l'elecció de la forma jurídica, ja que d'aquesta decisió 

se'n derivaran un conjunt de drets i obligacions. Hi ha moltes formes empresarials entre les 

que s'ha escollit la Societat Limitada perquè presenta les següents avantatges respecte altres 

formes jurídiques: 

 
− El nombre de socis per a la constitució pot ser d'un o més. Inicialment estarà constituïda 

per un únic soci, el promotor, i adoptarà la denominació social seguida de Societat 

Limitada Unipersonal (S.L.U.). En un futur es podria donar entrada a nous socis en el cas 

que fos necessari o interessant pel soci únic. 

− La responsabilitat dels socis és solidaria i està limitada al capital aportat. 

− Els tràmits de constitució i funcionament són més senzills que en una societat anònima i 

el cost de constitució és assequible (aproximadament 500 euros). 

− Les Societats Limitades tributen per impost de societats i a partir d'un cert nivell de 

beneficis (aproximadament 25.000 euros), el tipus impositiu (25%) és inferior al resultant 

de tributar per IRPF d'autònoms que és progressiu. Segons les estimacions realitzades, 

els beneficis superarien àmpliament els 25.000 euros, motiu pel qual la tributació és més 

favorable per Impost de Societats.  

− El capital mínim exigible és de 3.000 euros que ha d'estar totalment subscrit i 

desemborsat en el moment de la fundació.  

− Possibilitat de fixar un salari al soci que treballa a la societat. En aquest cas s'ha fixat un 

salari al promotor del negoci com a gerent i administrador únic. 

 

Aquesta forma jurídica també presenta algun inconvenient entre el que destaca que, tot i 

que la responsabilitat dels socis és solidària i limitada al capital aportat, el promotor en 

qualitat d'administrador únic tindria responsabilitat il·limitada sobre la gestió de la societat.  

 

En general, pel tipus de negoci que s'analitza en aquest treball i els beneficis que es preveu 

que generarà, la forma jurídica més adient és clarament una Societat Limitada.  
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IX. TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ 

 
Els tràmits que s'hauran de realitzar durant el procés de constitució de la societat seran els 

següents:  

 
9.1 Tràmits amb l'Administració Tributaria  

 
− Sol·licitud de Número d'Identificació Fiscal (NIF).  

− Alta en el Cens d'Activitats Econòmiques de l'Agència Tributària i IVA (model 036).  

− Alta en el Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) durant el primer mes d'inici de l'activitat 

(model 840). En el cas d'un centre de pàdel indoor el epígraf corresponen és 967.1 

"instal·lacions esportives".   

− Liquidació del impost de Transmissions Patrimonials. 

 
9.2 Tràmits amb l'Administració Laboral 

 
− Alta del soci únic al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social 

(model TA.521/1C).  

− Inscripció de l'empresa en el sistema de la Seguretat Social (model TA-6). En aquest tràmit 

s'obté el número patronal i un codi de contractació. 

− Afiliació dels treballadors contractats a la Seguretat Social (model TA-1) i registre dels 

contractes al Servei d'Ocupació de Catalunya.  

− Legalització del llibre de visites.  
 

9.3 Tràmits amb l'Administració Local (Ajuntament de Barcelona) 

 
− Certificat de Compatibilitat Urbanística. És un tràmit que determina si l'activitat està 

permesa o no en el municipi en el que es sol·licita. 

− Llicència d'Obres. Normalment la sol·licita l'empresa encarregada de fer les obres en nom 

de l'empresari. 

− Comunicació d'obertura de l'activitat.  

 
9.4 Tràmits amb l'Administració Autonòmica (Generalitat de Catalunya) 

 
− Comunicació d'obertura del centre de treball al Servei Territorial del  Departament de 

Treball.  

− Autorització per a l'obertura i funcionament d'un centre esportiu de pàdel indoor. 
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9.5 Tràmits en el Registre Mercantil 

 
− Certificat negatiu de denominació per comprovar que no hi ha cap altre societat amb la 

mateixa denominació. 

− Escriptura de Constitució i Estatuts de la societat atorgada davant de notari que s'ha 

d'inscriure al Registre. 

− Inscripció i legalització dels llibres oficials al Registre Mercantil (opcional).  

 
9.6 Altres tràmits 

 
− Obtenció del certificat electrònic per realitzar tots els tràmits amb les administracions 

que atorga la "Fábrica Nacional de Moneda y Timbre".  

− Registre de fitxers de caràcter personal a la "Agencia Española de Protección de Datos". 
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X. CONCLUSIÓ 

 
Com a conseqüència de l'anàlisi realitzat al llarg d'aquest projecte, es desprèn que Poblenou 

Pàdel Indoor té cabuda al mercat dels centres de pàdel de Barcelona ja que: 

 
− En els últims anys s'està estenent molt la pràctica del pàdel i hi ha molta demanda amb 

dificultats per trobar pistes amb poca antelació. El número de jugadors no deixa de 

créixer i es preveu que vagi en augment. 

− Respecte la competència, pràcticament la totalitat dels centres existents a la ciutat de 

Barcelona són outdoor. L'avantatge de Poblenou Pàdel Indoor és poder oferir pistes 

indoor no subjectes a factors meteorològics amb serveis addicionals com la botiga i el 

bar-restaurant. 

− A l'enquesta realitzada, el 84% dels jugadors enquestats declaren la seva intenció de 

visitar el nou centre Poblenou Pàdel Indoor quan obri amb la seguretat de que una bona 

part d'ells tornaran.  

 
Respecte a la viabilitat de Poblenou Pàdel Indoor, cal remarcar els següents aspectes: 

 
− Viabilitat comercial: L'anàlisi DAFO realitzat no detecta cap factor que pugui posar en 

perill l'èxit del projecte. Es detecten fortaleses i oportunitats més potents que debilitats i 

amenaces.  

− Viabilitat econòmica: El llindar de rendibilitat s'ha establert en 11.300 hores, el que 

representa un 40% d'ocupació. A l'escenari més pessimista plantejat a la compte de 

resultats, l'ocupació estimada és del 43% i tot i així es tindrien petits beneficis.  

− Viabilitat financera: Per a la posada en marxa del negoci es disposa d'un capital propi petit 

i és necessària una inversió elevada, per tant, serà necessari obtenir un préstec bancari 

important. Aprofitant la situació econòmica actual i la voluntat de l'Estat d'impulsar la 

creació d'empreses, s'espera tenir més facilitat per obtenir un préstec per emprenedors 

del Institut de Crèdit Oficial.  

 
La obertura de Poblenou Pàdel Indoor seria viable ja que tindria una excepcional acollida per 

part dels jugadors al ser el tercer centre de pàdel indoor de la ciutat i el segon en que es pot 

accedir amb transport públic fàcilment. Es podrien assolir amb facilitat nivells d'ocupació 

entre el 60% y el 70%, molt superiors al percentatge marcat per el llindar de rendibilitat, que 

farien el negoci molt rendible. El funcionament del bar-restaurant obert a tot el públic i 

l'existència d'una petita botiga també faran el centre més atractiu.  

 
Tot aquest conjunt de factors indiquen que aquest projecte és rendible i factible, sent les 

possibilitats d'èxit molt més elevades i reals que les de fracàs.  
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XII. ANNEXOS 

 
Annex 1: Pressupost d'obres 
 

 
St. Antoni Mª Claret, 179   E 4ª 
 08041 Barcelona 
 T/F. 93 455 24 50 
 info@msserveis.com 
 www.moresolutions.es 

 

Presupuesto para obras de acondicionamiento del local situado en calle Ramón Turró 135-

bajos, según las especificaciones indicadas. 

 

PRESUPUESTO NUMERO 217/2016 

MARTA GIBERT GAMERO  

CALLE NAPOLES 154 – 08013 BARCELONA  

 

CONCEPTO Precio Unidades Total 

    

ALBAÑILERIA Y PAVIMENTO     

    

Derribo de muelles de carga y descarga así como 

de aseos y oficinas existentes con recogida y 

traslado de runa a vertedero   1 8.000,00 

    

Nivelación y pulido del pavimento de la nave 4€/m² 2.500 m² 10.000,00 

    

Ayudas de albañilería para instalaciones y trabajos 

de industriales con medios auxiliares.  1 6.000,00 

    

Suministro y colocación de pavimento a base de 

gres para la zona de vestuarios con cemento cola y 

relleno de juntas con cemento griffi 30€/m² 200 m² 6.000,00 

    

Suministro y colocación de pavimento a base de 

gres para aseos con cemento cola y relleno de 

juntas con cemento griffi 30€/m² 30 m² 900,00 

    

Formación de divisorias para vestuarios y aseos 

con Pladur hidrófugo 13/45/13, perfileria y lana 

interior 45€/m² 325 m² 14.625,00 

    

Formación de falsos techos para vestuarios , aseos, 

zona bar y zona comercial con placas de Pladur 

hidrófugo, perfileria y lana interior 35€/m² 408 m² 14.280,00 

    

Adecuación y saneado de paredes perimetrales 

existentes y cerchas de cubierta (a justificar)  1 6.000,00 

mailto:info@msserveis.com
http://www.moresolutions.es/
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Construcción de la red necesaria para evacuar 

aguas hacia el bajante general en las zonas de aseo, 

vestuarios y bar donde no existen desagües. Se 

utilizarán tuberías de PVC homologadas de diverso 

calibre así como las juntas y codos que sean 

necesarios    1 2.500,00 

    

CARPINTERIA    

    

Suministro y colocación de puertas lisas DM para 

pintar con manetas de acero mate en vestuarios y 

aseos 300,00€ 9 2.700,00 

    

CARPINTERIA DE ALUMINIO    

    

Suministro y colocación de perfil de aluminio con 

acristalamiento y puerta para crear una zona de 30 

metros cuadrados destinada a zona comercial 150€/m² 48 m² 7.200,00 

    

Suministro y colocación de perfil de aluminio con 

acristalamiento y dos puertas para crear una zona 

de 148 metros cuadrados destinada a bar 150€/m² 61 m² 9.150,00 

    

Sustitución de puertas metálicas actuales de acceso 

al local por nuevas acristaladas y cierre de 

seguridad 4.500,00€ 2 9.000,00 

    

FONTANERIA    

    

Instalación completa de fontanería para agua fría y 

caliente sanitaria con tuberías de cobre de distinto 

diámetro en vestuarios, aseos y zona bar con 

soldaduras incluidas. Montaje de llaves de paso 

generales y en cada una de las dependencias. El 

agua caliente se abastecerá con una caldera 

eléctrica    1 7.000,00 

    

ELECTRICIDAD    

    

Instalación eléctrica completa desde CMP de 

quince circuitos para distribución de la línea desde 

el contador general para atender todas las zonas, 

incluidas las tomas de corriente para las pistas con 

cable de cobre con la sección correspondiente  1 11.000,00 

    

Suministro y colocación de lámparas de bajo 

consumo para iluminación general del local 

distribuidas a indicación del cliente 41,00€ 60 2.460,00 
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Suministro y colocación de lámparas de bajo 

consumo en vestuarios y aseos 35,00€ 20 700,00 

    

TELEFONIA Y RED INFORMÁTICA    

    

Instalación completa de telefonía y red informática 

con cableado en zona de recepción, tienda y bar y 

montaje de tomas de teléfono y red.  1 1.250,00 

    

SANITARIOS    

    

Suministro y colocación de water con tanque bajo 

en vestuarios y aseos 215,00€ 6 1.290,00 

    

Suministro y colocación de lavabo completo con 

sifón, soporte, grifería etc… en vestuarios y aseos 150,00€ 8 1.200,00 

    

Suministro y colocación de griferías empotradas y 

temporizadas con ducha en vestuarios 250,00€ 20 5.000,00 

    

PINTURA    

    

Pintura plástica sobre paredes y techos de 

vestuarios y aseos previa preparación y masillado. 

Dos capas de imprimación y colores a escoger por 

el cliente 5€/m² 485m² 2.425,00 

    

Pintura con esmalte satinado sobre puertas y 

carpintería de madera interior en color a escoger 

por el cliente 45 9 405,00 

    

VARIOS    

    

Suministro y colocación de rótulo luminoso en la 

fachada del local  1 3.000,00 

    

BASE IMPONIBLE   132.085,00 

    

IVA 21%   27.737,85 

    

TOTAL   159.822,85 

 

Leído y aceptado presupuesto    
         St. Antoni Mª Claret, 179   E 4ª 

 08041 Barcelona 
 T/F. 93 455 24 50 
 info@msserveis.com 
 www.moresolutions.es 

Marta Gibert Gamero 

NIF  14271449H 

mailto:info@msserveis.com
http://www.moresolutions.es/
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Annex 2: Pressupost instal·lació pistes de pàdel 
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Annex 3: Taula d'amortització del préstec bancari 

                    

  Tipus Capital   Amortització   Capital Interès Capital Interès 

Mes d'interès Pendent Quota Capital Interès Amortitzat Acumulat Pendent Pendent 

                    

1 4,09% 280.000,00  2.846,86  1.892,53  954,33  1.892,53  954,33  278.107,47  60.668,32  

2   278.107,47  2.846,86  1.898,98  947,88  3.791,51  1.902,21  276.208,49  59.720,44  

3   276.208,49  2.846,86  1.905,45  941,41  5.696,96  2.843,62  274.303,04  58.779,03  

4   274.303,04  2.846,86  1.911,94  934,92  7.608,90  3.778,54  272.391,10  57.844,11  

5   272.391,10  2.846,86  1.918,46  928,40  9.527,36  4.706,94  270.472,64  56.915,71  

6   270.472,64  2.846,86  1.925,00  921,86  11.452,36  5.628,80  268.547,64  55.993,85  

7   268.547,64  2.846,86  1.931,56  915,30  13.383,92  6.544,10  266.616,08  55.078,55  

8   266.616,08  2.846,86  1.938,14  908,72  15.322,06  7.452,82  264.677,94  54.169,83  

9   264.677,94  2.846,86  1.944,75  902,11  17.266,81  8.354,93  262.733,19  53.267,72  

10   262.733,19  2.846,86  1.951,38  895,48  19.218,19  9.250,41  260.781,81  52.372,24  

11   260.781,81  2.846,86  1.958,03  888,83  21.176,22  10.139,24  258.823,78  51.483,41  

12   258.823,78  2.846,86  1.964,70  882,16  23.140,92  11.021,40  256.859,08  50.601,25  

                    

13 4,09% 256.859,08  2.846,86  1.971,40  875,46  25.112,32  11.896,86  254.887,68  49.725,79  

14   254.887,68  2.846,86  1.978,12  868,74  27.090,44  12.765,60  252.909,56  48.857,05  

15   252.909,56  2.846,86  1.984,86  862,00  29.075,30  13.627,60  250.924,70  47.995,05  

16   250.924,70  2.846,86  1.991,62  855,24  31.066,92  14.482,84  248.933,08  47.139,81  

17   248.933,08  2.846,86  1.998,41  848,45  33.065,33  15.331,29  246.934,67  46.291,36  

18   246.934,67  2.846,86  2.005,22  841,64  35.070,55  16.172,93  244.929,45  45.449,72  

19   244.929,45  2.846,86  2.012,06  834,80  37.082,61  17.007,73  242.917,39  44.614,92  

20   242.917,39  2.846,86  2.018,92  827,94  39.101,53  17.835,67  240.898,47  43.786,98  

21   240.898,47  2.846,86  2.025,80  821,06  41.127,33  18.656,73  238.872,67  42.965,92  

22   238.872,67  2.846,86  2.032,70  814,16  43.160,03  19.470,89  236.839,97  42.151,76  

23   236.839,97  2.846,86  2.039,63  807,23  45.199,66  20.278,12  234.800,34  41.344,53  

24   234.800,34  2.846,86  2.046,58  800,28  47.246,24  21.078,40  232.753,76  40.544,25  

                    

25 4,09% 232.753,76  2.846,85  2.053,55  793,30  49.299,79  21.871,70  230.700,21  39.750,95  

26   230.700,21  2.846,85  2.060,55  786,30  51.360,34  22.658,00  228.639,66  38.964,65  

27   228.639,66  2.846,85  2.067,57  779,28  53.427,91  23.437,28  226.572,09  38.185,37  

28   226.572,09  2.846,85  2.074,62  772,23  55.502,53  24.209,51  224.497,47  37.413,14  

29   224.497,47  2.846,85  2.081,69  765,16  57.584,22  24.974,67  222.415,78  36.647,98  

30   222.415,78  2.846,85  2.088,78  758,07  59.673,00  25.732,74  220.327,00  35.889,91  

31   220.327,00  2.846,85  2.095,90  750,95  61.768,90  26.483,69  218.231,10  35.138,96  

32   218.231,10  2.846,85  2.103,05  743,80  63.871,95  27.227,49  216.128,05  34.395,16  

33   216.128,05  2.846,85  2.110,21  736,64  65.982,16  27.964,13  214.017,84  33.658,52  

34   214.017,84  2.846,85  2.117,41  729,44  68.099,57  28.693,57  211.900,43  32.929,08  

35   211.900,43  2.846,85  2.124,62  722,23  70.224,19  29.415,80  209.775,81  32.206,85  

36   209.775,81  2.846,85  2.131,86  714,99  72.356,05  30.130,79  207.643,95  31.491,86  
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37 4,09% 207.643,95  2.846,86  2.139,14  707,72  74.495,19  30.838,51  205.504,81  30.784,14  

38   205.504,81  2.846,86  2.146,43  700,43  76.641,62  31.538,94  203.358,38  30.083,71  

39   203.358,38  2.846,86  2.153,75  693,11  78.795,37  32.232,05  201.204,63  29.390,60  

40   201.204,63  2.846,86  2.161,09  685,77  80.956,46  32.917,82  199.043,54  28.704,83  

41   199.043,54  2.846,86  2.168,45  678,41  83.124,91  33.596,23  196.875,09  28.026,42  

42   196.875,09  2.846,86  2.175,84  671,02  85.300,75  34.267,25  194.699,25  27.355,40  

43   194.699,25  2.846,86  2.183,26  663,60  87.484,01  34.930,85  192.515,99  26.691,80  

44   192.515,99  2.846,86  2.190,70  656,16  89.674,71  35.587,01  190.325,29  26.035,64  

45   190.325,29  2.846,86  2.198,17  648,69  91.872,88  36.235,70  188.127,12  25.386,95  

46   188.127,12  2.846,86  2.205,66  641,20  94.078,54  36.876,90  185.921,46  24.745,75  

47   185.921,46  2.846,86  2.213,18  633,68  96.291,72  37.510,58  183.708,28  24.112,07  

48   183.708,28  2.846,86  2.220,72  626,14  98.512,44  38.136,72  181.487,56  23.485,93  

                    

49 4,09% 181.487,56  2.846,85  2.228,28  618,57  100.740,72  38.755,29  179.259,28  22.867,36  

50   179.259,28  2.846,85  2.235,87  610,98  102.976,59  39.366,27  177.023,41  22.256,38  

51   177.023,41  2.846,85  2.243,50  603,35  105.220,09  39.969,62  174.779,91  21.653,03  

52   174.779,91  2.846,85  2.251,14  595,71  107.471,23  40.565,33  172.528,77  21.057,32  

53   172.528,77  2.846,85  2.258,81  588,04  109.730,04  41.153,37  170.269,96  20.469,28  

54   170.269,96  2.846,85  2.266,51  580,34  111.996,55  41.733,71  168.003,45  19.888,94  

55   168.003,45  2.846,85  2.274,24  572,61  114.270,79  42.306,32  165.729,21  19.316,33  

56   165.729,21  2.846,85  2.281,99  564,86  116.552,78  42.871,18  163.447,22  18.751,47  

57   163.447,22  2.846,85  2.289,77  557,08  118.842,55  43.428,26  161.157,45  18.194,39  

58   161.157,45  2.846,85  2.297,57  549,28  121.140,12  43.977,54  158.859,88  17.645,11  

59   158.859,88  2.846,85  2.305,40  541,45  123.445,52  44.518,99  156.554,48  17.103,66  

60   156.554,48  2.846,85  2.313,26  533,59  125.758,78  45.052,58  154.241,22  16.570,07  

                    

61 4,09% 154.241,22  2.846,86  2.321,15  525,71  128.079,93  45.578,29  151.920,07  16.044,36  

62   151.920,07  2.846,86  2.329,07  517,79  130.409,00  46.096,08  149.591,00  15.526,57  

63   149.591,00  2.846,86  2.337,00  509,86  132.746,00  46.605,94  147.254,00  15.016,71  

64   147.254,00  2.846,86  2.344,97  501,89  135.090,97  47.107,83  144.909,03  14.514,82  

65   144.909,03  2.846,86  2.352,96  493,90  137.443,93  47.601,73  142.556,07  14.020,92  

66   142.556,07  2.846,86  2.360,98  485,88  139.804,91  48.087,61  140.195,09  13.535,04  

67   140.195,09  2.846,86  2.369,03  477,83  142.173,94  48.565,44  137.826,06  13.057,21  

68   137.826,06  2.846,86  2.377,10  469,76  144.551,04  49.035,20  135.448,96  12.587,45  

69   135.448,96  2.846,86  2.385,20  461,66  146.936,24  49.496,86  133.063,76  12.125,79  

70   133.063,76  2.846,86  2.393,33  453,53  149.329,57  49.950,39  130.670,43  11.672,26  

71   130.670,43  2.846,86  2.401,49  445,37  151.731,06  50.395,76  128.268,94  11.226,89  

72   128.268,94  2.846,86  2.409,68  437,18  154.140,74  50.832,94  125.859,26  10.789,71  

                    

73 4,09% 125.859,26  2.846,85  2.417,88  428,97  156.558,62  51.261,91  123.441,38  10.360,74  

74   123.441,38  2.846,85  2.426,12  420,73  158.984,74  51.682,64  121.015,26  9.940,01  

75   121.015,26  2.846,85  2.434,39  412,46  161.419,13  52.095,10  118.580,87  9.527,55  

76   118.580,87  2.846,85  2.442,69  404,16  163.861,82  52.499,26  116.138,18  9.123,39  

77   116.138,18  2.846,85  2.451,01  395,84  166.312,83  52.895,10  113.687,17  8.727,55  

78   113.687,17  2.846,85  2.459,37  387,48  168.772,20  53.282,58  111.227,80  8.340,07  

79   111.227,80  2.846,85  2.467,75  379,10  171.239,95  53.661,68  108.760,05  7.960,97  
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80   108.760,05  2.846,85  2.476,16  370,69  173.716,11  54.032,37  106.283,89  7.590,28  

81   106.283,89  2.846,85  2.484,60  362,25  176.200,71  54.394,62  103.799,29  7.228,03  

82   103.799,29  2.846,85  2.493,07  353,78  178.693,78  54.748,40  101.306,22  6.874,25  

83   101.306,22  2.846,85  2.501,56  345,29  181.195,34  55.093,69  98.804,66  6.528,96  

84   98.804,66  2.846,85  2.510,09  336,76  183.705,43  55.430,45  96.294,57  6.192,20  

                    

85 4,09% 96.294,57  2.846,86  2.518,66  328,20  186.224,09  55.758,65  93.775,91  5.864,00  

86   93.775,91  2.846,86  2.527,24  319,62  188.751,33  56.078,27  91.248,67  5.544,38  

87   91.248,67  2.846,86  2.535,85  311,01  191.287,18  56.389,28  88.712,82  5.233,37  

88   88.712,82  2.846,86  2.544,50  302,36  193.831,68  56.691,64  86.168,32  4.931,01  

89   86.168,32  2.846,86  2.553,17  293,69  196.384,85  56.985,33  83.615,15  4.637,32  

90   83.615,15  2.846,86  2.561,87  284,99  198.946,72  57.270,32  81.053,28  4.352,33  

91   81.053,28  2.846,86  2.570,60  276,26  201.517,32  57.546,58  78.482,68  4.076,07  

92   78.482,68  2.846,86  2.579,36  267,50  204.096,68  57.814,08  75.903,32  3.808,57  

93   75.903,32  2.846,86  2.588,16  258,70  206.684,84  58.072,78  73.315,16  3.549,87  

94   73.315,16  2.846,86  2.596,98  249,88  209.281,82  58.322,66  70.718,18  3.299,99  

95   70.718,18  2.846,86  2.605,83  241,03  211.887,65  58.563,69  68.112,35  3.058,96  

96   68.112,35  2.846,86  2.614,71  232,15  214.502,36  58.795,84  65.497,64  2.826,81  

                    

97 4,09% 65.497,64  2.846,85  2.623,61  223,24  217.125,97  59.019,08  62.874,03  2.603,57  

98   62.874,03  2.846,85  2.632,55  214,30  219.758,52  59.233,38  60.241,48  2.389,27  

99   60.241,48  2.846,85  2.641,53  205,32  222.400,05  59.438,70  57.599,95  2.183,95  

100   57.599,95  2.846,85  2.650,53  196,32  225.050,58  59.635,02  54.949,42  1.987,63  

101   54.949,42  2.846,85  2.659,56  187,29  227.710,14  59.822,31  52.289,86  1.800,34  

102   52.289,86  2.846,85  2.668,63  178,22  230.378,77  60.000,53  49.621,23  1.622,12  

103   49.621,23  2.846,85  2.677,72  169,13  233.056,49  60.169,66  46.943,51  1.452,99  

104   46.943,51  2.846,85  2.686,85  160,00  235.743,34  60.329,66  44.256,66  1.292,99  

105   44.256,66  2.846,85  2.696,01  150,84  238.439,35  60.480,50  41.560,65  1.142,15  

106   41.560,65  2.846,85  2.705,20  141,65  241.144,55  60.622,15  38.855,45  1.000,50  

107   38.855,45  2.846,85  2.714,42  132,43  243.858,97  60.754,58  36.141,03  868,07  

108   36.141,03  2.846,85  2.723,67  123,18  246.582,64  60.877,76  33.417,36  744,89  

                    

109 4,09% 33.417,36  2.846,86  2.732,96  113,90  249.315,60  60.991,66  30.684,40  630,99  

110   30.684,40  2.846,86  2.742,28  104,58  252.057,88  61.096,24  27.942,12  526,41  

111   27.942,12  2.846,86  2.751,62  95,24  254.809,50  61.191,48  25.190,50  431,17  

112   25.190,50  2.846,86  2.761,00  85,86  257.570,50  61.277,34  22.429,50  345,31  

113   22.429,50  2.846,86  2.770,41  76,45  260.340,91  61.353,79  19.659,09  268,86  

114   19.659,09  2.846,86  2.779,86  67,00  263.120,77  61.420,79  16.879,23  201,86  

115   16.879,23  2.846,86  2.789,33  57,53  265.910,10  61.478,32  14.089,90  144,33  

116   14.089,90  2.846,86  2.798,84  48,02  268.708,94  61.526,34  11.291,06  96,31  

117   11.291,06  2.846,86  2.808,38  38,48  271.517,32  61.564,82  8.482,68  57,83  

118   8.482,68  2.846,86  2.817,95  28,91  274.335,27  61.593,73  5.664,73  28,92  

119   5.664,73  2.846,86  2.827,55  19,31  277.162,82  61.613,04  2.837,18  9,61  

120   2.837,18  2.846,86  2.837,25  9,61  280.000,07  61.622,65  (0,07) 0,00  

 


