


 INTRODUCCIÓ 
 
MOTIUS PELS QUE ES FA EL PLA D’EMPRESA   
 
El pla d’empresa es realitza per poder fer un estudi detallat de tots els aspectes que 
influiran en la posada en funcionament de la mateixa es a dir, la viabilitat del projecte, 
els préstecs que demanarem per la seva financiació, els leasings que demanarem per 
l’immobilitzat, i totes les previsions possibles per a que l’empresa aconsegueixi 
beneficis en el mínim temps possible. 
 
OBJECTIUS PERSONALS, MOTIUS PERSONES QUE HAN INFLUÏT EN PRENDRE 
LA INCIATIVA  
 
La iniciativa rel d’aquest projecte be donada pel fet de poder aprendre a posar en 
marxa una empresa real, amb les pròpies previsions de ventes, despeses, beneficis, 
etc. És una bona forma d’aprendre a agafar pròpies decisions acertades per tal de que 
el negoci funcioni correctament. Com s’ha esmentat abans el propi fet de ser empresari 
atorga una autonomia ja que no s’està subordinat a ningú. 
 
Ens a costat moltes reunions per a decidir-nos en l'elecció d’ aquest tipus d'empresa, 
no ha estat gens fàcil però creiem que pot ser bona idea. El primer motiu pel qual ens 
ha fet decidir-nos per la creació d'aquesta empresa és el realitzar un tipus de visita 
totalment elaborada i preparada per a les persones que gaudeixen del turisme, de 
l'esport, que els apassioni conèixer llocs nous, màgics i innovadors (ja que ens 
lliurarem totalment per a conèixer amb anterioritat tots els racons de la ciutat visitada), i 
que vulguin conèixer les ciutats sense caravanes ni esperes... ja que aquest motiu ens 
estresa, encara mes, en les nostres vacances. És una manera diferent de tornar 
renovat a la vida quotidiana. 
 
NOM DE L'EMPRESA I DATA PREVISTA D’INICI DE L’ACTIVITAT    
 
En aquest cas ens hem decidit pel nom d’ Urban Bike ja que es un nom relacionat amb 
la nostra activitat que es el turisme alternatiu, en aquest cas en bicicleta. L’inici de la 
nostra activitat es en gener 
 
Dins del nostre sector tenim una bona previsió de vendes ja que la nostra activitat es 
innovadora dintre del turisme actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PLA DE MERCAT I PRODUCCIÓ 
 
Per analitzar detalladament el mercat hem obtingut informació sobretot a través de les 
enquestes que hem realitzat a diferents persones. Amb aquests resultats hem obtingut 
que de 26 persones entrevistades, 17  realitzarien el nostre servei i 16 persones troben 
que el nostre projecte es una proposta mol interessant. Això ens dona esperances de 
cara a un futur pròxim ja que casi tenim un percentatge de futurs clients bastant positiu i 
amb el temps si oferim correctament el nostre servei i oferim també unes bones 
condicions a l’hora de realitzar-lo pot augmentar considerablement. 
 
Donats aquests resultats hem pogut realitzar les futures previsions aproximades de 
ventes del nostre servei i de despeses. Fetes aquestes provisions hem obtingut un 
resultat que aproximadament en un any y 3 mesos l’empresa començarà a obtenir 
beneficis, la cual cosa ens fa saber que es un projecte amb una bona viabilitat 
económica ja que en poc temps l’empresa deixarà de obtenir resultats negatius. 
 
 
1.1 ANÀLISIS EXTERN 
 
1.1.1. El Mercat 
 
La nostra empresa es troba situada dintre del sector serveis, exactament dintre del món 
del turisme 
 

 El sector o la actividad 
 
La nostra activitat empresarial esta situada dintre del sector serveis, mes concretament 
en el sector del turisme. 
 

 Localització i àmbit geogràfic    
 
L’empresa es trobarà situada a Barcelona. L’ambit d’actuació de l’empresa s’exten per 
tota europa ya que l’ambit dels postres viatges es realitza per les principals capitals 
europees. 
 

 Marc jurídic i/o tecnològic 
 
 Les normes generals que regulen les activitats turístiques inclouen les referents a la 
prestació de serveis de restauració juntament amb les quals tenen per objecte 
l'allotjament, els serveis d'entreteniment i oci, la mediació entre l'oferta i la demanda, i 
els serveis relatius a la informació i assessorament de tot allò relacionat amb el turisme. 
I és que l'activitat turística requereix d'una ordenació i una promoció adequades que 
vetllin tant pels interessos del turista, com pels del lloc de destinació. 
 
 
 
 



Les lleis a les que esta sotmesa la nostra activitat son les següents: 
 
Lleis d’ordenació 
 
- Llei 13/2002 de 21 de juny 
 
Lleis de  Disciplina Turística 
 
- Decret 206/1990, de 30 de juliol, sobre la inspecció de la disciplina de mercat i 
consum.  
- Decret 174/1990, de 3 de juliol, pel qual es regula la capacitat sancionadora que 
preveu la Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina del mercat i de defensa dels 
consumidors i dels usuaris.  
- Decret 52/1997, de 4 de març, pel qual es regula la capacitat sancionadora en matèria 
turística.  
- Llei 1/90, de 8 de gener de disciplina del mercat i defensa dels consumidors i usuaris. 
 
Legislació Sectorial 
 
Agencies de viatges: 
 
- Decret 168/94, de 30 de maig, sobre reglamentació de les Agències de Viatges. 
- Decret 210/95, de 11 de juliol pel qual es modifica el reglament d'agències de viatges.  
- Decret 300/1998, de 17 de novembre, de modificació dels articles 2 i 9 del Decret 
168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les Agències de Viatge. 
 
Guia de Turisme 
 
- Decret 5/1998, de 7 de gener, sobre l'activitat de Guia de Turisme.  
- Decret 120/2000, de 20 de març, pel com es modifica l'article 11 del Decret 5/1998, de 
7 de gener, sobre l'activitat de guia de turisme.  
- Ordre ICT/352/2002, de 3 d'octubre , per la qual s'estableixen els procediments de 
reconeixement d'habilitacions de guies de turisme expedides per altres administracions 
públiques. 
 
Activitats turístiques 
 
- Decret 81/1991, de 25 de març, pel qual s'estableixen els requisits que han de reunir 
les empreses dedicades a l'organització d'activitats esportives d'esbarjo i turístiques 
d'aventura.  
- Ordre de 10 d'abril de 1991,pel qual es regulen les activitats esportiva d'esbarjo i 
turístiques d'aventura.  
- Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisico-esportives en 
el mitjà natural. 
 
 
 



1.1.2 El client 
 
 

Identificació i dimensió de la clientela 
 
El nostre servei va dirigit a un client entre 18 i 45 añys, amb exepcions d’aquelles 
persones que desitgin realitzar l’activitat i no cumpliesen l’edat estipulada, en el cas 
dels menors l’activitar serà realitzada unicament amb la supervisio i compañía d’un 
adult. 
 
La nostra clientela serà de caràcter habitual ya que sera reiterada la realització de 
l’activitat almenys en dos o tres ocasions a l’any, tambe clients esporadics amb els que 
intentarem fer un bon treball per a que quedin satisfets i repiteixin. 
 

Segmentació i priorització de la clientela 
 
El  nostre servei va dirigit a un públic definit en un sector d’edat entre els 18 i els 45 
anys com he mencionat anteriorment, amb un nivell economic generalment mig-alt. 
Clarament també poden venir clients que no pertanyin a aquest segment de clients. 
 
1.1.3. La competència 
 
Al nostre país hi ha poques empreses que encaixin perfectament amb el nostre perfil 
empresarial ja que es tracta d’una idea innovadora i alternativa a la vegada, dins del 
mon del turisme al menys dins del nostre país, però encara així ja existeixen algunes 
associacions i empreses que ofereixen la realització del turisme de formes distintes a 
les habituals. 
 
Hi ha 5 forces principals de la competència 
 
1- Rivalitat entre empreses  
2- Poder de negociació amb clients  
3- Productes substitutius  
4- Poder de negociació amb proveïdors  
5- Nous competidors comercials 
 
En aquesta anàlisi de les forces competitives veiem que “el poder de negociació amb 
els clients” i “i els nous competidors potencials” són les forces que mes dificultats 
presenten al sector i “productes substitutius” és la més favorable. Per a les cinc forces 
en conjunt, el significat que li podem donar és que la competitivitat del sector es 
positiva, però amb una valoració baixa. 
 
 
 
 
 
 



1.2. ANÀLISI INTERN 
 
1.2.1 Descripció del producte o servei 

Descripció i característiques més rellevants 
 
El nostre projecte va dirigit al sector de serveis. Concretament al turisme, conèixer 
ciutats amb bicicleta, i el nostre nom és “URBAN BIKE”.  
 
La idea principal de la nostra empresa, és organitzar viatges amb rutes organitzades 
per diferents capitals europees i també algunes rutes dintre del territori espanyol amb 
bicicleta, per a conèixer aquestes ciutats d'una forma diferent. S'oferirà un servei 
complet, com per exemple, el disposar de les bicicletes per a realitzar el trajecte diari, 
tot l'equipament que s'utilitzarà durant aquests dies, l'allotjament en hotel ***, el bitllet 
d'avió fins a la ciutat visitada, visites culturals...  
 
La idea és que els clients no es preocupin per no-res, únicament de gaudir, és una 
manera de conèixer les ciutats d'una forma diferent. El que ens pot diferenciar de les 
poques empreses que es dediquen a aquesta classe de turisme que ja existeixen en el 
mercat, és que nosaltres anem a disposar de viatges de llarga o curta durada, ja siguin 
vacances, ponts o caps de setmana. Anirà dirigida a tota classe de públics sense 
distinció, ja que trobaran una àmplia gamma de viatges i d'organitzacions en grups, 
com per exemple: rutes per a famílies amb fills, per a solters/divorciats, per a 
homosexuals, per a un públic mixt amb amics i grups per a realitzar comiats de 
solters...  
També som conscients que la temporada alta d'aquest tipus de turismes és a la 
primavera/estiu, però per a això hem dissenyat rutes en altres països amb un clima 
apropiat per a gaudir del viatge, llocs que siguin irresistibles. Però de totes maneres, 
sempre disposarem de les rutes que tenim en el territori nacional per als caps de 
setmana i ponts. 
 

Procés de producció o de prestació del servei 
 
El nostre servei esta destinat a caps de setmana, ponts i períodes vacacionals. 
 
 
 
1.2.2. Necessitats que es pretenen cobrir  
 
Les necessitats que volem cobrir amb el nostre servei no son bàsiques, sinó que són 
activitats per a disfrutar i per al plaer. 
 
 
 
 
 
 
 



1.3  DIAGNÒSTIC 
 
1.3.1 Anàlisi estratègica 
 

Anàlisi  
extern 

Oportunitats 
•  Rutes turístiques en hotels de 

tres estrelles 
• Estat ascendent de la 

demanda 
• Canvis de forma de vida 
• Renta disponible 

Amenaces 
• Clima 
• Accidents 
• Tractats i permisos especials 
• Amplia gama de diferents 

metodes de turisme 

Anàlisi 
intern 

Punts Forts 
• Posibilitat de fer turisme de 

manera ecologica i saludable 

Punts Dèbils 
• Deterioració del material 
 

 
1.3.2. Definició de l'estratègia 
 
Les oportunitats que desenvolupem en el nostre servei són dedicades a la realització 
de rutes turístiques amb bicicletes al mig urbà, tenint el hospedatge en diferents 
hotels***...  
 
Trobem una demanda ascendent en el nostre servei, principalment observat pels 
canvis en la forma de vida dels ciutadans que els interessa altres formes de fer turisme 
que sigui diferent a l'actual, com podria ser un turisme més ecològic. 
Podem pensar que els possibles clients busquin viatges turístics en els quals pugui 
trobar una mica que diferent a la vida diària, que en el nostre cas podríem oferir-los; 
allunyar-se dels embussos, fums i estrès d'esperes produïdes pels transports públics i/o 
vehicles privats. Una de les coses més importants que podem destacar és que els 
nostres viatges seran de baix cost amb el que molta gent podrà adquirir els nostres 
serveis.  
 
Les amenaces que ens poden sorgir són, per exemple; el clima, ja que si és 
desfavorable i comencés a ploure no podrem realitzar les activitats i visites als diferents 
llocs que es preveuen amb anterioritat amb bicicleta, els possibles accidents poden 
entorpir el viatge i segons la gravetat d'aquest fins i tot s'haurien d'anul·lar les activitats i 
regressar per a poder solucionar l'inconvenient, els permisos necessaris per al viatge, 
etc. 
 
Ens trobem d'un temps aquí, que la piràmide de població ha canviat, cada vegada la 
natalitat és inferior pel que el nostre servei va dirigit a un segment de població jove i 
aquesta es pot veure afectat pel comentat. Les fortaleses que ens podem trobar és la 
possibilitat de gaudir del medi ambient mitjançant la realització d'una activitat física com 
és el ciclisme. Per ultimo respecte a les debilitats podem localitzar una deterioració dels 
materials i un manteniment en la higiene d'aquest.  
 
 



1.4- POSICIONAMENT 
 
El nostre servei va dirigit a un client entre 18 i 45 anys, amb excepcions d’aquelles 
persones que desitgin realitzar l’activitat i no compleixen l’edat estipulada, en el cas 
dels menors l’activitat serà realitzada únicament amb la supervisió i companyia d’un 
adult. 
 
1.5- POLÍTIQUES COMERCIALS O DE MÀRQUETING 
 
 
1.5.1 Producte/Servei 
 
EL nostre servei esta enfocat a oferir al mercat una forma alternativa de fer turisme per 
espanya i per les grans capitals europees amb rutes organitzades amb bicicleta pels 
llocs mes interessants dels països que visitarem i tot això junt amb un índex d’activitats 
proposades a realitzar per les diferents ciutats.  
Es a dir estem oferint al client fer el turisme de tota la vida però d’una manera 
alternativa, ecològica i molt saludable 
 
 
 
1.5.2 Preu  
 
Depenent que sigui per Espanya o per Europa el preu del servei variarà i també 
depenent si es en temporada alta o en temporada baixa. 
 
 

 
 Temporada Alta 

Europa Caps de Setmana Ponts Vacances 

Viatge 90,00 € 90,00 € 90,00 € 

Allotjament 80,00 € 120,00 € 160,00 € 

Activitats 60,00 € 75,00 € 90,00 € 

Assegurança 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

Benefici 110,00 € 135,00 € 145,00 € 

Preu Total: 360,00 € 440,00 € 505,00 € 



 
 
 
 
 
 
 

Temporada Baixa 
Europa Caps de Setmana Ponts Vacances 
Viatge 55,00 € 55,00 € 55,00 € 

Allotjament 60,00 € 90,00 € 120,00 € 

Activitats 60,00 € 75,00 € 90,00 € 

Assegurança 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

Benefici 95,00 € 120,00 € 130,00 € 

Preu Total: 290,00 € 360,00 € 415,00 € 

Temporada Alta 

España Caps de Setmana Ponts Vacances 

Viatge 70,00 € 70,00 € 70,00 € 

Allotjament 80,00 € 120,00 € 160,00 € 

Activitats 60,00 € 75,00 € 90,00 € 

Assegurança 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

Benefici 100,00 € 125,00 € 135,00 € 

Preu Total: 340,00 € 410,00 € 475,00 € 

Temporada Baixa 

España Caps de Setmana Ponts Vacances 

Viatge 45,00 € 45,00 € 45,00 € 

Allotjament 60,00 € 90,00 € 120,00 € 

Activitats 60,00 € 75,00 € 90,00 € 

Assegurança 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

Benefici 85,00 € 110,00 € 120,00 € 

Preu Total: 270,00 € 350,00 € 395,00 € 



1.5.3 Distribució 
 
El nostre servei es pot contractar en el nostre centre de treball o en la nostra pàgina 
web. 
 
1.5.4 Promoció i publicitat 
 
El nostre servei serà promocionat de diferents maneres, d'aquesta forma ens 
assegurarem que el servei que oferim arribi a tota persona interessada. A continuació 
mostrarem els mitjans que utilitzarem: 
 

• Correu:  
 
Tenim previst la realització de 10.000 volants per a ser distribuïts inicialment en 
estacions de tren, metro, carrers comercials i llocs de passada amb gran aglomeració 
de gent. D'aquesta forma donarem a conèixer el nostre servei sense que el client faci 
cap esforç a l'hora de buscar-lo.  

 
• Internet  

 
Per a aquells clients que els interessi obtenir major informació sobre el  
nostre servei, posarem a la seva disposició diferents accessos en la xarxa. Mitjançant 
els enllaços que indiquem a continuació: - www.urbanbike.com.  
 
- MySpace.  
- Enllaços en pàgines Web.  
- Publicitat en fòrums d'oci.  

 
• Altres 

 
 Utilitzarem altres mitjans per a la publicitat del nostre servei com és la d'incloure en les 
armilles el nom de l'empresa, d'aquesta forma no únicament localitzarem al client que a 
contractat el nostre servei amb major rapidesa, sinó que també serà una forma de 
realitzar publicitat del servei que prestem 
 



2. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
 
La gestió i organització de l’empresa es portada per 6 socis. 
 
Cada soci te les seves funcions a l’empresa: 
 
Podem distingir 3 càrrecs de treball dintre de l’organització 
 
- Un comercial que s’encarregarà de: 
 

- Informar ofertes clients. 
- Captar clients. 
- Suport tareas administratives 

 
- Un administratiu/RR.HH. que s’encarregarà de: 
 

- Informar clients 
- Funcions varies administratives 
- RRHH 
- Comptabilitat 
- Atendre queixes de clients 
- Bon ambient oficina 

 
- 4 guies que s’encarregaran de: 
 

- Guiar als turistes per les diferents ciutats europees i nacionals 
- Animar i motivar als clients 
- Intentar que els clients quedin satisfets perquè repeteixin i així captar mes 

clients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1. EMPRENEDORS 
   

CURRICULUM VITAE 
 

Dades personals 
 
Nom i cognoms: Albert Arnal Alonso 
Adreça: C/ Baldomero Solà 80 1r  1a   
Localitat: Badalona(08915) 
Telèfon: 93 399 19 09      Mòvil: 678 32 42 25 
Data i lloc de naixement: Barcelona, 04/06/1987 
DNI: 47275160-V 
e-mail: shifty_bdn@hotmail.com 
Estat civil: Solter 
 
Estudis i formació 
 
2004.   Educació Secundària Obligatoria al Col.legi Badalonès de Badalona. 
2005/6 Grau Mitjà de Gestió Administrativa al Col.legi Badalonès de Badalona. 
2007.   Actualment estic cursant el primer curs de Grau Superior de Gestió 
Administrativa al Col.legi Badalonès de Badalona. 
 
Idiomes 
 
-Català: Escrit, parlat, llegit i entès (nivell alt). 
-Castellà: Escrit, parlat, llegit i entès (nivell alt). 
-Anglès: Escrit, parlat, llegit i entès (nivell alt). 
 
Informàtica 
 
-Coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari ( word, excel, processadors de text,  fulls de 
càlcul, power point, etc). 
-Curs de Operatòria de Teclats realitzat al Col.legi Badalonès. 
-Usuari d'Internet. 
 
Experiència professional 
 
2005. Conveni de pràctiques a l’empresa Laboratoris Echevarne S.A.    (departament 
de facturació), de  Juny a Desembre 2005. 
2006. Conveni de pràctiques a l’empresa ITG Control S.A.(magatzem), de Gener a 
Maig 2006. 
2007. Conveni de pràctiques a l’empresa Laboratoris Menarini S.A.(departament de 
qualitat total), de Febrer a Maig 2007. 
 
Disponibilitat 
Total a partir de mitjans de Juny. 



CURRICULUM VITAE 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
 
Nombre y Apellidos: Ariadna Hernández Liébanes 
 
Dirección: C/ Font 16 2º1ª 
 
Población y Provincia: Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
 
Fecha de Nacimiento y Lugar: 20/04/1982 Hospitalet (Barcelona) 
 
Teléfonos de contacto: 93.333.97.42 Móvil: 620.38.61.07 
 
Mail: ariadna_ronea@hotmail.com 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 

• Graduado Escolar en Colegio Charlie Rivel. 
• BUP cursado en instituto “Margarida Xirgu” 
• Actualmente cursando CFGS Administración y Finandas en el Badalonès. 

 
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 

• CURSO SECRETARIADO 
 
Curso realizado en centro “Pau Casals” ubicado en Hospitalet, con una duración de 2 
años (1999-2001), con los siguientes temarios: 
 
Contabilidad y Facturación. 
Ofimática: Windows nivel avanzado 
 Microsoft Excel nivel medio 
 Microsoft Word nivel avanzado 
 Power Point nivel medio 
Internet: Explorer y Outlook nivel avanzado. 
Mecanografía: Pulsaciones por minuto: 270 aprox. 
 
 
 
 



IDIOMAS 
 
 

• Castellano: Nativo 
• Catalán: Nativo 
• Inglés: Nivel Medio .Cursando First Certificate. 

 
 
 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 

• DHL LOGISTICS (Distribuidora de Samsung) 06/09/2003 - 31/12/2005 (2años 
y 3meses). Empresa dedicada al sector del Transporte y Logística ubicada en 
Hospitalet de Llobregat durante 6 meses realizando las tareas en el dpto. de 
atención al cliente de: Recepción de llamadas (varias líneas), incidencias, 
seguimientos, gestión de albaranes… Utilizando los programas EXCEL, WORD, 
OUTLOOK, AS400 y BASES DE DATOS INTERNAS. 
- Posteriormente por traslado de la empresa a Madrid tuve que desplazarme a la 
misma desde 03/2004 – 12/2005, para encargarme de la gestión de los 
Departamentos de Atención al Cliente y Logística Inversa (Devoluciones) como 
Coordinadora de la parte Administrativa con 10 personas bajo mi supervisión y 
apoyando la parte Operativa de la gestión de almacén, realizando todo tipo de 
tareas administrativas, entre ellas, las funciones de: Controlar las cuentas del 
Departamento, organizar, supervisar, resolución de incidencias, investigación de 
faltas, controlar stock, inventarios y ajustes de los mismos… Utilizando los 
programas nombrados con anterioridad, mas un programa Interno llamado 
PROLOGS y ocasionalmente SAP. 

 
• CONSTRUCCIONES L’HOSPITALET 2002-2003 (10 meses): Empresa 

dedicada a la Construcción ubicada en Hospitalet, realizando las tareas en el 
dpto. de compras de: seleccionar y gestionar proveedores, hacer pedidos y 
seguimientos de los mismo, incidencias, facturación, recepción de llamadas 
(varias líneas), correo electrónico… Utilizando los programas OUTLOOK, 
WORD y EXCEL. 

 
• ASESORIA FISCAL CARAMAZANA 2002 (6 meses): Como Secretaria del 

Director del Centro ubicada en Hospitalet, realizando las tareas de: Recepción 
de llamadas (varias líneas), gestión de documentos: nóminas, s.s… 

 
• CENTRO DE ESTÉTICA 2001 (6 meses): Empresa dedicada a la Salud y la 

Imagen Personal, ubicada en Hospitalet, realizando las tareas de: 
Recepcionista, atención al cliente y Asesora de Imagen. 

 



 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
 

• Permiso de Conducir B1. 
• Vehículo propio (coche y ciclomotor) 

 
• Disponibilidad inmediata. 
 
Personas de referencia en último trabajo DHL:  
 
Antonio Noguera Ayllón  Director Gerente cliente Samsung Tl: 696.99.63.13 

 
 
 



CURRICULUM VITAE 
 
Nombre: Daniel   

Apellidados: Aguilera Mangas 

Fecha de nacimiento: 17 de Octubre de 1986 

DNI: 53289265-J 

Dirección: Avenida Marqués de San Mori 133 7º 4 esc B (Barcelona) 

Población: Badalona 

E-mail: dani_aguilera_@msn.com 

Teléfono de contacto: 933977059 / 609546878 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

- Graduado escolar cursado en el colegio Mare de Déu de l´Assumpció durante 

1998/99 2002/3. 

- Bachiller especialidad humanidades en el colegio Mare de Déu de l´Assumpció 

2003/05 

- Actualmente cursando 2º curso de FPII Gestión Administrativa y finanzas, 

colegio Badalonés 

- Titulo de mecanografía en academia ICC año 2006-2007  

- Seminario: “OPCIONES Y FUTUROS, COMPRA-VENTA DE ACCIONES”( año 

2007 ) 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

- En el puesto de teleoperador para la empresa PROMOFON en la campaña de 

ONO en el departamento de atención al cliente       (Junio 2005 – Febrero 2006 ) 

- En el puesto de Atención al cliente / cajero CARREFOUR Badalona durante 3 

meses     ( Abril-Junio 2006 ) 

- En el puesto de administrativo en SEUR Badalona, empresa de transportes         

(octubre 2006 – Abril 2007 ) 



- En el puesto de Administrativo en INTERCOBRO S.A, empresa de cobro de 

morosos   ( septiembre 2007 ) 

IDIOMAS  

Castellano: Alto tanto hablado como escrito 

Catalán: Alto tanto hablado como escrito 

Ingles: Medio tanto hablado como escrito 
 
 
 
 
 
 
INFORMÁTICA  

Conocimientos medios a nivel usuario: Windows, procesadores de Texto: Word Perfect, 

Microsoft Word, hojas de Cálculo: Excel, Lotus 123, bases de Datos: Access, internet, 

Outlook.  

 
OTROS 
 
Disponible vehículo propio y permiso de conducir tipo B. 

 

OBSERVACIONES 
 

Me considero una persona responsable, ordenada,  amable y con aptitudes de atención 

al público. 

 
 



CURRICULUM VITAE 
 

 
Dades Personals 
 
Nom i cognoms:  Eric Teruel Lacruz 
 
DNI: 47272476-R 
 
Data i lloc de naixement:  Barcelona, 14/7/1987 
 
Direcció: Plaza Pep Ventura, num. 18, 2n 1ª 
 08912 – Badalona (Barcelona) 
 
Telèfon: 93 399 32 76 (667 545 295) 
 
 
Estudis i formació 
 

 
●   Dades acadèmiques 

 
 
- Actualment estic cursant el segon curs de Cicles Formatius de Grau Superior 

d’Administració i Finances en el centre d’estudis   Col.legi Badalonès. 
 
- Prova d'accés a Grau Superior de Gestió Administrativa realitzada en el centre 

Col.legi Badalonès temporada col-legial 2005-2006 
 
- Títol de Cicles formatius de Grau Mig de Gestió Administrativa cursat en el centre 

Col.legi Badalonès any 2004-2005 
 
- Titol d’Educació Secundària Obligatoria cursat en el centre Col.legi Badalonès desde 

la temporada col.legial 1999-2000 fins la 2002-20003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formació Complementaria 
 

 
●   Cursos d’especializtaciçió 

 
- Curs de Operatòria de Teclats realitzat cursat en el centre Col.legi Badalonès. 
 
 
 
 

●   Informatica 
 
- Tractament de textos: Word 
 
- Full de Càlcul: Excel 
 
- Programes de comptabilitat: Contaplus 
 
- Programes de facturació: Facturaplus 
 
- Usuari habitual d’internet. 
 
 
 
Experiència professional 
 
- Pràctiques realitzades a Mapfre Seguros Generales S.A. a laTorre Mapfre de 

Barcelona desde 16/06/04 fins la finalització del conveni de pràctiques 30/03/05 
 
- Contracte de treball  per Obra i servei al departament de supscripcions de La 

Vanguadia a Fonoservice S.A. desde 25/05/05 fins el 25/06/05 
 
- Ajudant de carrega i descarrega de material per al festival Ripollet Rock a l’agost de 

2007 
 
 
 
Idiomes 
 
-Català: Escrit, parlat, llegit i entès (nivell alt) 
 
-Castellà: Escrit, parlat, llegit i entès (nivell alt) 
 
-Anglès: Escrit, parlat, llegit i entès (nivell mig-alt) 
 

 
 



CURRICULUM VITAE 
 
 
Dades Personals         
 
Nom i cognoms:   Javier Notario Pericás     
 
DNI:     47.273.367-H 
 
Data i lloc de naixement:  23 de novembre de 1987 (Barcelona) 
 
Direcció:    C/ Mestre Antoni Nicolau, 17-19, entre.3 
         08911- Badalona (Barcelona) 
 
Telèfon:    93.464.50.73 
    620.39.83.14 
 
 
Formació 
 

• Dades acadèmiques 
 
 
- Actualment cursant el segon curs dels Cicles Formatius de Grau Superior 

d’Administració y Finances (CFGS) en el centre d’estudis Badalonés. 
 
- Títol de Cicles Formatius de Grau Mig d’Administració i Finances (CFGM) cursat en 

el centre Badalonés en la temporada col·legial 2004-2005. 
 
- Curs de primer de Batxillerat de l’àrea Científica, cursat en el centre Badalonés en la 

temporada col·legial 2003-2004.    
 
- Títol d’Educació Secundaria Obligatòria (ESO), cursat en el centre Sant Andreu de 

Natzaret des de la temporada col·legial de 1999-2000 fins la 2002-2003. 
 
 

• Cursos d’especialització 
 
 
- Realització de cursos d’informàtica i mecanografia cursats en el centre Badalonés. 

• Word 
• Excel 
• Access 
• Paint 
• Point 



 
Formació en centres de treball 
 

• Formació 
 
 
- Contracte de treball de interinitat realitzat en la CAJA DE AHORROS DEL MONTE y 

CAJA SOL des de 08/01/2007 fins el 31/07/2007 
 
- Practiques realitzades en la CAJA DE AHORROS DEL MONTE des de 16/06/2005 

fins la finalització del conveni de pràctiques 31/12/2006. 
 
 

• Tasques realitzades 
 
 
-  Caixer de la Oficina Principal de Barcelona. 
 
-  Atenció Front Office, amb funcions tal com: 

• Obertura de comptes 
• Gestió dipòsits a termini. 
• Productes Estructurals. 
• Fons d’Inversió. 
• Targetes de Crèdit. 
• Préstecs personals. 
• Préstecs hipotecaris. 

 
 
Idiomes 
 
Castella: Idioma Matern. 
 
Català: Estudis cursats amb aquesta llengua. 
 
Anglès: Nivell Mig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURRICULUM VITAE 
 
 
Dades personals 
 
Nom i cognoms: Marcos Garcia Rodriguez 
Adreça: C/ Francesc Macía, 102, 1º 3ª, Badalona, 08912 
Telèfons: 93-387 31 52, 609 38 07 04 
Data i lloc de naixement: Barcelona, 23/04/1986 
DNI.: 46718714 – X 
 
Estudis i formació 
 
Formació reglada 
 
2005. Tinc el títol de Cicles Formatius de Grau mitja d’Administratiu al Col·legi 
Badalones. 
 
2005. Tinc el títol d’accés a cicles formatius de grau superior al Col·legi Badalones. 
 
2007. Actualment estic cursant el curs de cicles formatius de grau superior al Col·legi 
Badalones. 
 
Formació no reglada 
 
2004. Curs de programador informàtic a l’escola ECC de Barcelona 
 
Idiomes 
 
Angles: escrit, parlat i entès (grau mitja) 
Català: escrit, parlat i entès (grau alt) 
Castellà: escrit, parlat i entès (grau alt) 
 
Informàtica 
 
- Coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari 
- Coneixements en Hardware y Software 
- Usuari habitual d’Internet i correu electrònic 
- Domini dels programes ContaPlus, FacturaPlus, NominaPlus 
 
 
 
 
 
 
 



Experiència professional 
 
Juny – octubre de 2004. Practiques de Cicles Formatius de Grau Mitja realitzades a la 
empresa MAPFRE al departament d’informàtica i aprovades amb nota excel·lent. 
 
He treballat al negoci familiar de comerç alimentari i també un altre de la construcció. 
 
Març 2006. He treballat a la recepció del col·legi Badalones. 
 
Juliol – Agost de 2006. He treballat de dependent en el supermercat Supersol. 
 
Gener - Març de 2007. Practiques de Cicles Formatius de Grau Superior realitzades a 
la empresa Caixa Terrassa i aprovades amb nota excel·lent. 
 
Juliol – Agost de 2007. He treballat a la empresa Antonio Puig S.A. com a mosso de 
magatzem. 
 
Altres dades 
 
- Permís de conduir. 
 
Disponibilitat de dilluns a divendres al matí fins las 15:00 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2 ORGANIGRAMA DE L'EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propietaris de l’Empresa 
(Responsables dels 

següents llocs de treball) 

Comercial 
 

 
 
Funcions: 

- Informar ofertes 
clients. 

- Captar clients. 
- Suport tareas 

administratives 

Guia (4) 
 

 
Funciones: 

- Es divideixen entre les 
diferents rutes de les que 
disposem per a guiar i 
animar als nostres clients 
per las ciutats escollides 

Administrativa / RRPP 
 

Funcions: 
- Informar clients 
- Funcions varies 

administratives 
- RRHH 
- Comptabilitat 
- Atendre queixes 

clients 
- Bon ambient oficina 



 
2.3 PREVISIONS DE FORMACIÓ 
 
Només es contractarà personal per a moments puntuals, es a dir, per cobrir una baixa o 
per algun altre motiu. La formació pertinent la rebrà en el nostre centre de treball i serà 
la necessària per cobrir el lloc de treball assignat amb garanties. 
 
2.4 SISTEMES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 

 
Externa 
 
L’empresa disposarà d’accés a Internet per a poder estar al corrent dels canvis 
en els sector i de noves lleis d’aplicació 
 
Interna 
 
L’empresa es reunirà cada més per parlar del funcionament de la mateixa, es a 
dir per detallar tots els aspectes que afecten a la marxa i a l’obtenció de 
beneficis. 
 

2.5 ASSESSORS EXTERNS 
 
 
L’empresa no disposarà de assessors externs per a les gestions de la mateixa. 
D’aquesta funció s’encarregarà l’administratiu de l’empresa 



 
3- ÀREA JURÍDICO-FISCAL 
 
3.1- FORMA JURÍDICA I TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ 
 
Hem escollit ser una Societat Limitada, cada soci aportarà 1000 € 
 
Tràmits de constitució: 
 
1.Certificat registre mercantil – 10 €  
2. Redacció estatuts socials – 300 €  
3. Constitució davant notari – 200 €  
4. Alta prèvia de NIF – 30 €  
5. Alta Censos Fiscals – 30 €  
6. Liquidació Impost sobre T.P. i ADJ (1% s/cabdal) 120 € + 120 € 7. Presentació i 
retirada del Registre Mercantil – 60 €  
8. Alta definitiva de NIF – 30 € 9. Alta de Nom Patronal / autònoms i treballadors - 180 €  
10. Comunicació obertura centre de treball autoritat laboral – 30 €  
11. Legalització dels Llibres de Comerç Manuals  

- 30 € - Llibres de Comerç Manuals - 120 €  
12. Legalització dels Llibres Laborals 

 – 30 € - Visites – 20 €  
13. Tràmits municipals 
  - Llicència d'obertura – 700 € -Llicència d'activitats – 500 €  
14. Comunicació mediambiental – 30 € 
 
 
4- AJUDES QUE ES PENSEN SOL.LICITAR 
 
Hem sol·licitat un préstec ICO per una quantitat total de 100.000 €, també hem sol·licitat 
un leasing ICO per import de 36.920 €. 



5. CONCLUSIONS I OBJECTIUS 
 
Finalitzat tot l’estudi com a conclusions podem treure que el projecte d’empresa 
URBAN BIKE es un projecte viable, considerant que es un producte innovador dintre 
del sector turisme. Obtindrem  una xifra de ventes suficientment bona per com poder 
obtenir beneficis a partir del segon any. L’objectiu principal de l’empresa es consolidar-
se lo abans possible dintre del mercat i fer que els clients tinguin una bona imatge 
d’aquesta per així poder fer que es compleixin totes les previsions, es a dir, obtenint les 
ventes esperades i els ingressos previstos. 
 
 
Objectiu Tasques 
Donar a conèixer l’empresa •  Publicitat 

•  Promoció 
•  Crear bona imatge als clients 

Consolidar l’empresa dins del 
sector 

• Oferir bon servei 
• Intentar que els clients quedin satisfets  
• Obtenir una bona imatge i posicionament dins 

del mercat    
Obtenir els resultats i 
beneficis esperats 

• Aconseguir major numero de clients 
• Minimitzar costos 
 

 
 
 





1_ Pla econòmic financer  
 
 

3.1_ Previsió de vendes i marges comercials 
 

• Facturació anual prevista línia del producte 
 
 

PRODUCTO T.A. VENDES ANUALS MARGE COMERCIAL 
% MARGE 

COMERCIAL 

FINES DE SEMANA
(360x240) + (340x240) = 

168.000,00 € 
(168.000-117.600*) / 168.000,00 €

*((360-110) + (340-100)) x 240 30,00% 

PUENTES 
(440x50) + (360x50) + (410x50) + 

(350x50) = 78.000,00 € 

(78.000-53.500*) / 78.000,00 € 
*((440-135) + (360-120) + (410-125) 

+ (350-110)) x 50  15,50% 
PERIODOS 
VACACIONALES (505x60) + (475x60) = 58.800,00 € 

(58.800-42.000*) / 58.800,00 € 
*((505-145) + (475-135)) x 60 29,00% 

TOTAL T.A. 73,50% 
PRODUCTO T.B.       

FINES DE SEMANA
(290x240) + (270x240) = 

134.400,00 € 
(134.400+91.200*) / 134.400,00 € 

*((290-95) + (270-85)) x 240 32,00% 

PUENTES 
(440x50) + (360x50) + (410x50) + 

(350x50) = 78.000,00 € 

(78.000-53.500*) / 78.000,00 € 
*((440-135) + (360-120) + (410-125) 

+ (350-110)) x 50  15,50% 
PERIODOS 
VACACIONALES (415x60) + (395x60) = 48.600,00 € 

(58.800-33.600*) / 33.600,00 € 
*((415x130) + (395-120)) x 60 45,00% 

TOTAL T.B. 92,50% 



• Facturació mensual prevista (total) 
 
 
 
 
Temporada baixa; 

- Gener 
- Febrer 
- Març 
- Abril 
- Novembre 
- Desembre 

 
Temporada alta: 

- Maig 
- Juny 
- Juliol 
- Agost 
- Setembre 
- Octubre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO T.A. T.B. MESES 
IMPORTE 

TOTAL 

FINES DE SEMANA 168.000,00 €   6 28.000,00€/mes

PUENTES 39.000,00 €   6 6.500,00€/mes 
PERIODOS 
VACACIONALES 58.800,00 €   6 9.800,00€/mes 

TOTAL T.A.       44.300,00 € 

FINES DE SEMANA   134.400,00 € 6 22.400,00€/mes

PUENTES   39.000,00 € 6 6.500,00€/mes 
PERIODOS 
VACACIONALES   48.600,00 € 6 8.100,00€/mes 

TOTAL T.B.       37.000,00 € 



A continuació adjuntem les taules segons estan realitzats els càlculs de l’apartat de 
facturació anual prevista segons la línia del producte, aquestes taules fan referència als 
costos dels viatges:  
   
 

Temporada Alta 

Europa Caps de Setmana Ponts Períodes de 
Vacances 

Viatge 90,00 € 90,00 € 90,00 € 

Estança 80,00 € 120,00 € 160,00 € 

Activitats 60,00 € 75,00 € 90,00 € 

Segur 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

Benefici 110,00 € 135,00 € 145,00 € 

Preu Total: 360,00 € 440,00 € 505,00 € 

Temporada Baixa 

Europa Caps de Setmana Ponts Períodes de 
Vacances 

Viatge 55,00 € 55,00 € 55,00 € 

Estança 60,00 € 90,00 € 120,00 € 

Activitats 60,00 € 75,00 € 90,00 € 

Segur 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

Benefici 95,00 € 120,00 € 130,00 € 

Preu Total: 290,00 € 360,00 € 415,00 € 

Temporada Alta 

Espanya Caps de Setmana Ponts Períodes de  
Vacances 

Viatge 70,00 € 70,00 € 70,00 € 

Estança 80,00 € 120,00 € 160,00 € 

Activitats 60,00 € 75,00 € 90,00 € 

Segur 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

Benefici 100,00 € 125,00 € 135,00 € 

Preu Total: 340,00 € 410,00 € 475,00 € 



Temporada Baixa 

Espanya Caps de Setmana Ponts Períodes de 
Vacances 

Viatge 45,00 € 45,00 € 45,00 € 

Estança 60,00 € 90,00 € 120,00 € 

Activitats 60,00 € 75,00 € 90,00 € 

Segur 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

Benefici 85,00 € 110,00 € 120,00 € 

Preu Total: 270,00 € 350,00 € 395,00 € 

 



A continuació adjuntem les taules segons estan realitzats els càlculs de l’apartat de 
facturació anual prevista segons la línia del producte, aquestes taules fan referència a la 
distribució dels viatges i els seus beneficis corresponents: 
 
  
 
“Caps de Setmana” 
 
Els nostres serveis realitzaran excursions de 15 membres cadascuna, no obstant en els 
càlculs de beneficis preveiem que l’ocupació no sigui la màxima y agafem una mitja de 
10 clients per excursió realitzada, per el que els beneficis mitjos son els següents. 
 
 

Caps de Setmana 
La previsió es realitza tenint en compte els caps de setmana de tot l’any: 

 10 clients per excursió * 4 excursions al mes = 40 clients / mes
 40 clients / mes * 12 mesos any = 480 clients / any

 480 clients / any / 2 temporades (alta – baixa) = 240 clients / temporada
- Temporada Alta: 

 240 clients temporada * 105 € benefici mig  = 25.200,00 € / temporada
- Temporada Baixa: 

240 clients temporada * 90 € benefici mig    = 21.600,00 € / temporada
 
 
“Ponts” 
 
Els nostres serveis realitzaran excursions de 15 membres cadascuna, no obstant en els 
càlculs de beneficis preveiem que l’ocupació no sigui la màxima y agafem una mitja de 
10 clients per excursió realitzada, per el que els beneficis mitjos son els següents. 
 
 
 
 

Ponts: 
La previsió es realitza tenint en compte 10 ponts l’any: 

 10 clients per excursió * 10 ponts l’any = 100 clients / any
 100 clients / any / 2 temporades (alta – baixa) = 50 clients / temporada

- Temporada Alta: 
 50 clients temporada * 130 € benefici mig = 6.500,00 € / temporada

- Temporada Baixa: 
 50 clients temporada * 115 € benefici mig = 5.750,00 € / temporada

 
 



“Períodes de Vacances” 
 
Els nostres serveis realitzaran excursions de 15 membres cadascuna, no obstant en els 
càlculs de beneficis preveiem que l’ocupació no sigui la màxima y agafem una mitja de 
10 clients per excursió realitzada, per el que els beneficis mitjos son els següents. 
 
 

Períodes de Vacances: 
La previsió es realitzaran tenint en compte 2 mesos de períodes de vacances: 

5 dies d’excursió / 60 dies vacances l’any = 12 excursions / any
 12 excursions /any * 10 clients per excursió = 120 clients /any

 120 clients / any / 2 temporades (alta – baixa) =  60 clients / temporada
- Temporada Alta: 

 60 clients temporada * 140 € benefici mig = 8.400,00 € / temporada
- Temporada Baixa: 

 60 clients temporada * 125 € benefici mig = 7.500,00 € / temporada
 



LEASING 
 

Finançament per la adquisició de bens amortitzables per el sistema de arrendament 
financer, amb opció de compra al venciment del període del lloguer. 

La nostre empresa ha adquirit un leasing amb les següents condicions: 

- Leasing mobiliari (maquinaria, equipament, equips informàtics, vehicles, etc.) 

- Interès nominal fix:  Fins 5 anys: 4,75% 

Detallem a continuació les operacions realitzades mitjançant Leasing i els seus costos 
cada 5 anys: 
 
 

DESPESES D’INVERSIO 
*Equips Informàtics: 5.500,00 €

- Ordinadors 6 Unitats  
- Impressora 1 Unitat  
- Multifuncions 
(impressora, fax,         
fotocopiadores) 

1 Unitat  

*Aplicacions Informàtiques: 500,00 €
*Bicicletes Impulse D7 (Bicicleta plegable – Alumini - 

7 velocitats) 30.920,00 €

- Caps de setmana: 39 € renting / bicicleta: 
10 clients per excursió * 4 excursions al mes = 40 clients / mes

40 clients / mes * 12 mesos any = 480 clients / any
480 clients / any * 39 € /  bicicleta = 18.720,00 €

- Ponts: 50 € renting / bicicleta: 
10 clients per excursió * 10 ponts l’any = 100 clients / any

100 clients / anys * 50 € / bicicleta = 5.000,00 €
- Períodes de Vacances: 60 € renting / bicicleta: 

5 dies de excursió / 60 dies de vacances l’any = 12 excursions / any
12 excursions / any * 10 clients per excursió = 120 clients / any

120 clients / any * 60 € / bicicleta = 7.200,00 €
 

TOTAL DESPESES LEASING 
- Les despeses de leasing dels  primers 5 anys son els següents: 

Total Despeses Finançament: 36.920,00 €



FINANÇAMENT 
 
 
La aportació de cada soci serà la següent: 
 
 2.000,00 € * 6 socis    = 12.000,00 € 
 
 
 
Sol·licitem préstec ICO amb les següents condicions: 
 

• Operacions formalitzades amb AVAL SGR: 

• 7 anys sense carència. 

• Tipus d’interès fix: Referència ICO + 0,50 p.p con aval SGR  

• Principal: 100.000,00 € 

 

 

La taula següent informa sobre el tipus d’interès de la línia ICO emprenedors 2008 amb 
aval de garantia recíproca. 

 

ANYS CARENCIA TIPUS D’INTERES (TAE) 

Fix 3 anys  Sense carència                           5,128 

Fix 5 anys  Sense carència                           4,992 

Fix 5 anys  1 any carència                           4,959  

* Fix 7 anys  Sense carència                           4,955 

Fix 7 anys  2 anys carència                           4,920   

Variable                               5,554 

* Tipus d’anualitat, carència i tipus d’interès escollit 
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