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URBANITZACIÓ BENESTAR 

 
L’últim estudi de projecció de la població elaborat per l’INE (Institut 
Nacional d’Estadística) reflexa l’envelliment de la població, convertint el 
sector de les persones majors de 60 anys en un dels més nombrosos. 
Sabent que el sector de la tercera edat s’extén i creixerà exponencialment 
ens dedicarem a oferir tot allò que necessiten els membres que formen 
aquest grup. 
 
S’ha de destacar que la major part de les persones grans posseeixen un 
nivell adquisitiu mitjà-alt, ja que han pogut desprendre’s de la majoria de 
despeses fixes com educació, lloguer, hipoteca…etc i d’aquí la seva 
capacitat d’estalviar. 
 
Com a benefici social obtindrem la satisfacció d’oferir a la tercera edat un 
lloc on no es considerin privats de llibertat, ja que podran disposar de la 
seva vivenda al 100% rebent visites, adequant-la a les seves necessitats 
específiques, decorant-la al seu gust… en resum perseguim una sensació; la 
sensació de sentir-se com a casa 
 
En les seves vivendes* podran trobar totes les comoditats de la vida 
moderna: Televisió Digital, equips de música, bany complert, cuina… tot 
adequat als seus ocupants i amb el màxim nivell de seguretat. 
 
Fora de la vivenda podran gaudir de totes le comoditats que puguin trobar 
en qualsevol ciutat però degudament adaptades a ells. No hauran de 
preocupar-se de res en absolut (el menjar se’ls servirà diàriament o bé 
podran assistir  al restaurant de la urbanització situat a l’edifici principal, al 
mateix edifici principal també hi haurà una sala d’actes on es realitzaran 
concursos de ball, es projectaran pel·lícules i es faran activitats diverses). 
 
A l’edifici principal mencionat anteriorment trobarem el menjador i la cuina 
on es fan els menús tant per enviar a domicili com per servir-los al 
restaurant. La sala d’actes serà la destinada a la projecció de pel·lícules, 
concursos de ball, realització de cursos per aprendre a ballar, a fer 
manualitats i activitats diverses. També hi trobem el gimnàs i la piscina, a 
més a més de les instal·lacions d’atenció sanitària i les oficines de 
l’administració. 
 
Com a serveis extraordinaris oferim servei de neteja a domicili, jardiner a 
domicili i menjar a domicili. Els jubilats de la nostra urbanització gaudiran 
d’un entorn net i cuidat ja que disposarem de jardiner que cuidi totes les 
zones verdes de la urbanització, estaran segurs gràcies a l’equip de 
vigilància contractat, estaran cuidats i controlats gràcies al servei mèdic 
d’atenció primària i al fisioterapeuta i entrenador personal que vetllaran per 
la seva bona salut. 
 
 
 
*La propiedad de las construcciones será vitalicia; después las construcciones volverán a ser propiedad 
de la empresa. 
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Agenda de Planificació 
 
Una urbanització per a jubilats, destinada al descans, la pau, la 
tranquil·litat, la llunyania de les contaminacions i sobretot per gaudir del 
temps de lleure que ens proporciona la jubilació.  
 
Per dur a terme un projecte de tanta envergadura s’ha de començar pels 
passos essencials i legals que comporta. Necessitem aconseguir els 
documents que la llei demana per a aquests tipus d’activitats empresarials 
que són: 
 

- Escriptures de constitució. 
- Llicències d’obertura d’activitats innòcues. 
- Ordenances fiscals. 
- Inscriu-re’ns als Registre Mercantil. 

 
 
De tots aquests documents adjuntem un exemple a l’arxiu d’annexos. 
 
 
També s’ha de decidir el tipus de societat que crearem i realitzar la 
constitució de l’empresa. 
 
SOCIETAT LIMITADA (S.L.) 
  
CARACTERÍSTIQUES 
  

•      És una societat de caràcter mercantil amb el capital dividit en 
participacions iguals, acumulables i indivisibles, que no poden 
denominar-se accions. 

•       Les participacions són nominals i no es poden transmetre 
lliurement, donat que els altres socis tenen el dret preferent 
d’adquisició. 

•        La responsabilitat dels socis es limita al capital aportat. 
•        No hi ha nombre de socis mínim per constituir-la. 
•       Si es constitueix amb un soci (societat limitada unipersonal) 

s’haurà de fer constar aquesta circumstància en el Registre 
Mercantil i en tota la documentació de l’empresa (factures, 
correspondència, etc.). 

El capital social mínim és de 3.005 € (500.000 ptes) i ha d'estar totalment 
subscrit i desemborsat en el moment de la constitució de la societat. 
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És necessària també la creació de logotips que identifiquin la nostra empresa, 
hem creat un que il·lustra una petita vivenda, semblant a la que tindran els 
residents. El fons és un cercle de color ataronjat que dóna la imatge de 
llunyania de nuclis urbans, de tranquil·litat, de pau i bon ambient... és un 
disseny senzill que representa l’essència de la nostra empresa. 
 
A més a més es crearan targetes de presentació i tríptics que ens facin 
propaganda. 
 
El nom de l’empresa serà el de Urbanització Benestar, S.L. Aquest nom 
l’hem escollit perquè és una característica que ens identifica clarament i tan 
sols saber-ne el nom ja ens dóna una idea de quina és la nostra filosofia i la 
nostra manera de fer. 
 
Un possible nom abreviat seria UR BE que són les dues primeres lletres de 
la urbanització, aquest nom es podria fer servir per a plats, el material de 
gimnàs, samarretes, tovallons... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’adjunta un model de tríptic al final del volum.  
 
 

Urbanització Benestar 

 
Telèfon: 000-000-000 
Fax: 000-000-000 
Correu electrònic:  
UrbanitzacioBenestar@URBE.com 

PER GAUDIR DE LA JUBILACIÓ QUE ES 
MEREIX SENSE PREOCUPACIONS, PER 
DESCANSAR DE L’ESTRÈS, ALLUNYAR-SE 
DE LES CONTAMINACIONS DEL NUCLI 
URBÀ...VINGUI A URBANITZACIÓ 
BENESTAR, LI GARANTIM QUE QUEDARÀ 
TAN SATISFET QUE ES QUEDARÀ A VIURE 
AMB NOSALTRES. 
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També hem d’especificar on construirem la urbanització, i fer un estudi de 
preu del terreny i l’extensió que necessitarem per cobrir la projecció de 
vivendes que formen la urbanització. D’aquesta extensió i del preu del 
terreny podrem fer una estimació de la inversió inicial pel projecte, encara 
que haurem de tenir en compte també la mà d’obra de l’empresa 
constructora i incloure-la en la inversió. 
 
Fent números i una bona presentació ens dirigirem a diferents possibles 
inversors i entitats bancàries que ens puguin proporcionar el finançament  
 
necessari per dur a terme la construcció i posta en marxa de la nostra 
empresa. 
 
Un cop en marxa l’empresa s’haurà d’efectuar un pla de publicitat per 
donar-nos a conèixer i captar l’atenció dels possibles clients, tant immediats 
com potencials, a través de premsa, ràdios locals, tríptics, targetes de 
presentació, correu ordinari, etc. 
 
Un cop construïda la urbanització comptant que tindrà èxit i es vendran 
totes les vivendes es realitzaran les següents fases de construcció que 
ampliaran la urbanització. 
 
Per poder oferir la tranquil·litat i la calma que desitgem als nostres 
residents la nostra urbanització la construirem en un terreny rural allunyat 
dels nuclis urbans, hem escollit el Berguedà. 
 
 
TERRENY 
Preu mig del m2 Berguedà: 250 €/m2 
100 cases – 75m2   7.500m2 
Zones de pas   8.500m2 
Àrees verdes   2.000m2 
Zones comuns   3.000m2 
 
Total m2   21.000m2 
 
Inversió en terreny                                21.000 m2 x 250 € = 5.250.000 € 
 
 
ESTUDI ARQUITECTÒNIC 
 
Disseny vivenda   3.000 € 
Disseny zona verda   24.000 € 

Disseny zones comuns   30.000 € 
Disseny zona residencial   15.000 € 
 
Inversió total del Estudi Arquitectònic                                      72.000€ 
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CONSTRUCCIONS (inclosa mà d’obra) 
 
Vivendes (100 x 50.000 €) 5.000.000 € 
Zones verdes   30.000 € 

Zones comuns                                                                       125.000 € 
      - Cine   50.000 € 
      - Centre assistència 25.000 € 
      - Supermercat 50.000 € 
Obra pública 1.000.000 € 
Zones de pas 400.000 € 
Lloguer maquinària (3 anys) 150.000 € 
Inversió en construccions 6.705.000 € 
Cost de posada en marxa del negoci  

150.000 € 
 
S’adjunta informació de dues possibles fonts de finançament; Caja Madrid i 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en la fase 1 del volum d’annexos. 
 
 
Es necessiten elements d'immobilitzat per cobrir tant les necessitats per a 
l'inici de l’activitat com les que es preveuen per als cinc primers anys.  
 
Descripció dels elements i especificació dels costos necessaris per a 
adquirir-los. 
En aquesta primera taula especificarem els costos que destinarem a 
l’immobilitzat de les cases on viuran els residents. Especifiquem que la 
televisió es un be que només inclourem en les cases que hagin demanat 
prèviament els clients. Cal afegir que encara que nosaltres moblem les 
cases, els nostres clients poden portar-se alguns mobles de les seves 
vivendes i així distribuir i decorar al seu gust la vivenda. 
 

Concepte Descripció Total de costos 
Butaca - 
Tullsta 

Butaca confortable amb un 
estil modernista per als 
nostres residents 

3.950,00 € 

coixí Coixins per guarnir 150.00 € 
Taula 
auxiliar 

Petita taula per dipositar 
revistes, etc. 

400,00 € 

Vitrina de 
paret 

Petit armari de saló  4.000,00 € 

Cortines Cortines per les habitacions 1.400,00 € 
Taula de 
menjador 

Petita taula de menjador per 
que els residents puguin 
gaudir del millors àpats en la 
seva casa. 

3.950,00 € 

Cadires Cadires ideals per al 
menjador dels nostres 
residents 

2.000,00 € 

Menjador 

Televisió SUPRATECH LYRA. Combo 
Televisor LCD 20.1" con DVD 

1.295,00 € 
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Forn + 
Placa 
elèctrica 

Petit forn amb placa elèctrica 
per que els nostres residents 
puguin cuinar en la seva casa 
evitant el risc de les cuines 
de gas. 

13.560,00 € 

Frigorífic Petit frigorífic 6.000,00 € 

Cuina 

Utensilis 
de cuina 

utensilis bàsics de cuina per 
ús dels nostres residents com 
plats, culleres, ganivets, 
forquilles, paelles, olles, etc. 

2.000,00 € 

Llits Llits individuals per el 
descans dels nostres 
residents 

12.500,00 € 

Armari Petit armari de dormitori per 
guardar la roba 

3.560,00 € 

Dormitori 

Tocador Tocador amb un mirall 4.000,00 € 
plat de 
dutxa 

Plat de dutxa amb mampara 
perquè el nostres clientes 
espiguin banyar evitant el 
màxim nombre d’accidents. 

10.500,00 € 

Lavabo Lavabo amb tots els 
complements, miralls, 
aixetes, etc. 

10.500,00 € 

Porcellana 
sanitària 

Porcellana sanitària 8.800,00 € 

Bany 

Utensilis 
de bany 

Tovalloles, catifes, etc. 1400.00 € 

    
Total   88.415,00 € 

 
 
En aquesta taula especificarem els costos d’immobilitzat que necessitarem 
fora de les cases dels nostres residents y que són necessàries per a la 
realització de la nostra activitat empresarial. 
 
 

Concepte Descripció Total de 
costos 

Material informàtic - 6 Ordinadors 
- software 
- hardware  
- altres components informàtics per 
realitzar la nostra activitat. 

19.000,00 € 

Material D’oficina - 15 Taules 
- 2 caixes de 10 bolígrafs 
- 5 paquets de 500 folis 
- 20 arxivadors, etc.  

5.000,00 € 

Elements de 
transport 

3 Vehicles de l’empresa 30.000,00 € 

Material de gimnàs Tot tipus de maquines que 
necessitarem en el gimnàs 

15.000,00 € 
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- 6 bicicleta estàtica 
- 30 steps 
- 3 cintes corredores, etc. 

Material de piscina - 10 Matalassos inflables 
- 10 pilotes 
- elements de seguretat, etc. 

950,00 € 

Material 
d’infermeria 

Tot el material que necessitarem per 
prestar primers auxilis als residents 
en cas d’accidents lleus, com serien 
injeccions, gases, tiretes, etc. 

     20.000,00 
€ 

Mobles Tot tipus de mobles que 
necessitarem en les nostres 
instal·lacions. 
- 300 cadires 
- 30 taules 
- 20 armaris 
- persianes, etc. 

20.000,00 € 

Jocs Alguns jocs per l’entreteniment dels 
nostres residents. 

800,00 € 

Projector ProjectorVPL-CW125 on es passaran 
les pel·lícules, per l’entreteniment 
dels nostres residents 

2246,00 € 

   
Total  112.996,00 € 

 
 
Totes les despeses que provenen dels salaris, tant mensual com anual, de 
tots els treballadors de la nostra empresa durant la nostra activitat 
empresarial. 
 
Lloc de 
treball/ 
categoria 
professional 

Nom. 
de 

treba-
llador 

Remu-
neracions 
mensuals/ 
anuals per 
treballador 

(sou + plus) 

Remunera-
cions totals 
anuals per 
categoria 
(tots els 

treballadors) 

Seguretat 
Social a 

càrrec de 
l’empresa 

Total costos 
laborals anuals 

1.500,00 €/mes  Metge 
professional / 
1 

1 

21.000,00 € 

21.000,00 € 4.248,00 € 
 

25.248,00 € 
 

1.250,00 €/mes Infermera / 2 1 

17.500,00 € 

17.500,00 € 3.540,00 € 21.040,00 

950,00 €/mes Auxiliar 
d’infermeria/ 4 

10 

13.300,00 € 

133.000,00 € 
 

26.904,00 € 
 

159.904,00 € 
 

920,00 €/mes Cuiners / 4 3 

12.880,00 € 

38.640,00 € 
 

7.816,32 € 
 

46.456,32 € 
 

1.020,00 €/mes Personal de 
seguretat / 4 

4 

14.280,00 € 

57.120,00 € 
 

11.554,56 € 
 

68.674,56 € 
 

910,00 €/mes Fisioterapeuta 
/ 2 

2 

12.740,00 € 

25.480,00 € 
 

5.154,24 € 
 

30.634,24 € 
 

860,00 €/mes Personal de 
gimnasta / 4 

1 

12.040,00 € 

12.040,00 € 
 

2.435,52 € 
 

14.475,52 € 
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770,00 €/mes Personal de 
neteja /10 

5 

10.780,00 € 

53.900,00 € 
 

10.903,20 € 
 

64.803,20 € 
 

1.040,00 €/mes Cap 
Administratiu / 
3 

3 

14.560,00 € 

43.680,00 € 8.835,84 € 52.525,84 € 

1.020,00 €/mes Comptable / 3 1 

14.280,00 € 

14.280,00 € 2.888,64 € 17.168,64 € 

760,00 €/mes Jardiner / 9 1 

10.640,00 € 

10.640,00 € 2.152,32 € 12.792,32 € 

830,00 €/mes Manteniment / 
8 

1 

11.620,00 € 

11.620,00 € 2.350,56 € 13.970,56 € 

      

11.830,00 €/mes Total 33 

165.620,00 € 

438.900,00 € 88.783,20 € 527.683,20 € 

 
Per últim, pressupostarem el consum de subministraments i serveis 
exteriors que es vagin a precisar per a l'exercici de la nostra empresa. Els 
serveis que més utilitzarem tan en l’inici de la nostra activitat empresarial, 
com en els pròxims cinc anys serien les prestacions de serveis que es vagin 
a contractar amb altres empreses o professionals, combustibles, 
manteniment, segurs, subministres i altres. Com en qualsevol activitat 
empresarial nosaltres també farem l’ús d’altres professionals per realitzar 
determinades accions. Per a la construcció de tota l’urbanització 
contractarem una empresa constructora. Estimem que aquesta empresa en 
un any tindrà finalitzada totes les obres. També necessitarem una empresa 
d’assegurances. Com es natural, serveis de les empreses de 
subministraments d’aigua, gas, llum i telèfon seran imprescindibles en la 
nostra vida empresarial.  
 
Concepte Descripció Total de costos 

anuals 
Aigua Subministrament 

d’aigua 
18.000,00 € 

Gas Subministrament de 
Gas 

6.000,00 € 

Llum Subministrament de 
llum 

30.000,00 € 

Telèfon Subministrament de 
telèfon 

4.000.00 € 

Assegurances Empresa 
d’assegurances que ens  

10.000,00 € 

Empresa de viatges Empresa que ens 
proporcionarà autocars 
per realitzar petites 
excursions organitzades 

25.000,00 € 

Total  93.000,00 € 
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En aquesta taula considerarem les despeses produïdes pel desgast o pèrdua 
de valor de l’immobilitzat, per tant hem d’escollir la política d’amortització 
que haurem d’aplicar. Per establir els percentatges d’amortització, 
utilitzarem taules oficials de coeficients d’amortització. 
 

Concepte Valor Vida útil Amortització anual 
Butaca - 
Tullsta 

3.950,00 € 10 anys 10 % 395,00 € 

coixí 150.00 € 10 anys 10 % 15.00 € 
Taula auxiliar 400,00 € 10 anys 10 % 40,00 € 
Vitrina de 
paret 

4.000,00 € 10 anys 10 % 400,00 € 

Cortines 1.400,00 € 10 anys 10 % 140,00 € 
Taula de 
menjador 

3.950,00 € 10 anys 10 % 395,00 € 

Cadires 2.000,00 € 10 anys 10 % 200,00 € 

Menjador 

Televisió 1.295,00 € 10 anys 10 % 129,50 € 
Forn + Placa 
elèctrica 

13.560,00 € 10 anys 10 % 1.356,00 € 

Frigorífic 6.000,00 € 10 anys 10 %   

Cuina 

Utensilis de 
cuina 

2.000,00 € 10 anys 10 % 200,00 € 

Llits 12.500,00 € 10 anys 10 % 1.250,00 € 
Armari 3.560,00 € 10 anys 10 % 356,00 € 

Dormitori 

Tocador 4.000,00 € 10 anys 10 % 400,00 € 
plat de dutxa 10.500,00 € 10 anys 10 % 1.050,00 € 
Lavabo 10.500,00 € 10 anys 10 % 1.050,00 € 

Porcellana 
sanitària 

8.800,00 € 10 anys 10 % 880,00 € 

Bany 

Utensilis de 
bany 

1400.00 € 10 anys 10 % 140.00 € 

Total     8.841,50 € 
 

Concepte Valor Vida 
útil 

Amortització Total de costos 

Material informàtic 19.000,00 € 10 anys 10 % 1.900,00 € 

Material D’oficina 5.000,00 € 10 anys 10 % 500,00 € 
Elements de transport  30.000,00 € 3 anys 3 anys 10.000,00 € 

Material de gimnàs 15.000,00 € 10 anys 10 % 1.500,00 € 

Material de piscina 950,00 € 10 anys 10 % 95,00 € 
Material d’infermeria      20.000,00 € 10 anys 10 %      2.000,00 € 
Mobles 20.000,00 € 10 anys 10 % 2.000,00 € 
Jocs 800,00 € 10 anys 10 % 80,00 € 
Projector 2246,00 € 10 anys 10 % 224,60 € 
     

Total    18.299,60 € 
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En aquesta taula es fa una estimació de les despeses que tindrem en els 
cinc primers anys d’activitat. 
 
 
Despeses 
d’administració 
i serveis 
generals 

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 

Despeses de 
constitució i 
registre 

3868,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Despeses 
laborals 

0,00 € 242.284,00 € 352.563,76 € 435.743,84 € 528.033,20 € 

Subministres 0,00 € 93.000,00 € 93.500,00 € 96.000,00 € 99.000,00 € 
Altres despeses 
e impostos 

39.528,5 €  18.903,5 € 18.903,5 € 18.903,5 € 18.903,5 €

Prestecs 1.158.370,10 € 1.158.370,10 € 1.158.370,10 
€ 

1.158.370,10 
€ 

1.158.370,10 
€ 

Subtotal 1.201.766,64 € 1.512.557,60 € 1.623.337,36 
€ 

1.709.017,44 
€ 

1.804.306,80 
€ 

Amortitzacions 0,00 € 19183.75 € 21.836,20 € 24.488.65 € 27141,10 € 
Despeses 
Totals 

1.201.766,64 € 1.493.373,85 € 1.601.501,16 
€ 

1.684.528,79 
€ 

1.777.165,70 
€ 

 
Per donar a conèixer la nostra urbanització i els serveis que oferim a més a 
més de la qualitat de vida de que es gaudeix s’ha d’elaborar un pla de 
publicitat i difondre’l. Abans, però s’haurà de realitzar un estudi que ens 
indiqui els punts forts i diferenciadors que senyalin la nostra empresa com 
la millor en aquest àmbit. 
 
Serveis: 
 
La nostra residència ofereix un servei d'infermeria, amb personal seriós i 
especialitzat en la matèria. Com en qualsevol altra residència, aquest és un 
servei imprescindible per a garantir el benestar en els nostres residents i el 
dels nostres propis empleats. En cas de possibles accidents lleus, o greus, la 
nostra infermeria tractaria de solucionar-lo, amb l'ajuda del nostre personal 
i del material adequat.  
 
 
 
La cuina és una altra necessitat bàsica que la nostra empresa ofereix. Els 
nostres residents podran optar per menjar en el menjador comú, sol·licitar 
que el seu menjar es dugui a la seva casa, o cuinar ells mateix. L'existència 
del menjador comú és per a aquells residents que prefereixin estar en un 
ambient més alegre i puguin estar amb els altres usuaris en aquestes hores. 
El servei de menjar a domicili, és per a aquelles persones que prefereixin un 
ambient més íntim i calmat. El menjar estarà preparada en la nostra cuina, i 
ens encarregarem de dur-la a les seves casetes. Per a aquells residents que 
prefereixin gaudir de certa independència, podran cuinar-se els seus propis 
menjars fent ús de la cuina particular de la qual disposa la seva casa.  
 
Altre servei és la Perruqueria de la qual disposem. El nostre personal, 
altament qualificat en la matèria, s’encarregaria de satisfer les necessitats  
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dels nostres clients en aquesta matèria. Talls de cabells, rentat de cap, 
banys de color, manicura, són algunes de les prestacions que oferim.  
 
Per a mantenir als nostres residents en forma, disposem d'un gimnàs on fer 
exercici. En el nostre gimnàs tenim maquines preparades per a realitzar tals 
activitats. A més a més, disposem de sessions preparades amb un monitor 
que els farà realitzar diferents exercicis, amb un seguiment estricte, que els 
ajudarà a mantenir una bona salut. A més, gràcies a posseir un major espai 
que una residència normal, per ser una urbanització, també disposem d'una 
piscina exterior a l'estiu i interior en les èpoques de fred, per a aquells 
residents que estiguin interessats en la natació. Existiran uns horaris d'ús, 
per a tenir controlat aquest servei.  
 
Altres entreteniment per als nostres residents, són les sessions de cinema. 
Disposem d'una petita sala, amb un petit projector on es podran veure 
pel·lícules. Prèviament organitzada i dintre d'un marge horari. 
Periòdicament organitzem excursions fora de la nostra residència, on els 
nostres residents podran gaudir de viatges d'un o diversos dies, depenent 
del recorregut. Tenim previst fer viatges per diferents punts turístics de la 
península, amb guies especialitzats ens guiessin per aquestes rutes per a 
gaudir al màxim les diferents regions visitades. 
 
Les nostres cases estan dissenyades i homologades per a l'ús i gaudir de 
qualsevol tipus de persones anciana. D'aquesta forma, encara que tinguem 
residents amb certa minusvalidesa, podran valer-se per si soles en la seva  
caseta. Tota la urbanització disposa de rampes per a evitar graons. Les 
portes són mes amples del normal per a facilitar l'entrada de cadires de 
rodes (mobilitat reduïda). Té quart de banys preparats per a persones 
minusvàlides, etc. 
 
Preu: 
 
150.0000€ + manteniment  + serveis extra menjador + servei jardineria + 
altres serveis  
 
 
Persones: 
 
El nostre servei es una activitat que per les característiques que presenta, 
els nostres clients necessiten dipositar una gran confiança en nosaltres. 
Hem de tenir en compte, que estem al càrrec de moltes vides humanes, que 
hem de vigilar diàriament, per tant es lògic que els nostres residents 
esperin estar amb un personal altament qualificat i que els transmeti la 
confiança i seguretat que s’espera d’ells. Per tant, tot el nostre personal ha 
passat per un procés de selecció molt meticulós. Gràcies a aquest procés de 
selecció disposem d’un personal amb una capacitat professional elevada. Al 
ser un treball que s’ha de tractar amb un mateix públic diàriament, exigim 
que el nostres treballadors transmetin confiança i sobretot que siguin 
amables amb tots el residents. Aquest es un primer pas perquè tots els 
nostres residents estiguin satisfets amb el nostre servei. 
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Amb el pla de publicitat es pretén captar l’atenció dels possibles clients, 
donant- nos a conèixer, oferint els nostres serveis i facilitant una direcció 
d’informació on puguin ser atesos aquells que desitgin saber què podem 
oferir-los. 
 
L’objectiu principal d’un pla de publicitat és aconseguir clients; per tant s’ha 
de saber vendre el producte o servei potenciant els punts forts i traient-li 
importància als dèbils.  
 
Amb un bon pla de publicitat s’aconsegueix, si més no, que es conegui 
l’empresa, la marca, el logotip...encara que no s’assoleixi l’objectiu de 
venda haurem donat a conèixer el nostre nom, a què ens dediquem i què 
oferim, i potser els destinataris de la nostra publicitat seran clients 
potencials. 
 
Els destinataris d’un pla de publicitat són aquells a qui va dirigit el producte 
o servei que una empresa ofereix; en el cas de la nostra empresa serà el 
sector de la tercera edat i mitjana edat avançada.  
 
Com que la nostra empresa ofereix principalment un servei, o més ben dit, 
un conjunt de serveis; els mitjans de comunicació que farem servir seran de 
tot tipus: catàlegs, anuncis en premsa, ràdio i televisió, propaganda a 
domicili, targeta de visita, pàgina web...etc.  
 
Ja que la nostra empresa no admet emetre ofertes, descomptes, 
promociones, etc; es realitzarà una campanya publicitària extensa, que 
detalli tots i cada un dels avantatges que té el poder viure en una 
urbanització fora de contaminacions, estrès, obligacions, etc. Viure en un 
paradís del descans, fent activitats de lleure, gaudint de passejos, descans i 
calma, on tot t’ho fan... 
 

• Campanyes d’introducció 
 
La primera campanya que es farà, evidentment serà molt més extensa i 
ressonant que les campanyes de manteniment, es tracta de donar-se a 
conèixer i vendre’s. El servei que oferim és innovador, primerenc i arriscat 
per això s’ha d’apostar alt per ell i reforçar la nostra creença en que és una 
gran solució per a la vida de jubilats i transmetre aquesta seguretat a tots 
aquells destinataris de la nostra publicitat. 
 
Aconseguir convèncer algú de marxar de casa a un indret apartat és difícil, 
hi ha molts aspectes que juguen en contra nostra; principalment la família. 
Per això hem de potenciar el benestar que trobaran a la nostra urbanització, 
les facilitats que tindran en la vida quotidiana, els beneficis que obtindran 
allotjant-se en una vivenda on tindran tot el que necessitin a més a més 
d’innumerables serveis que encara els ho faran tot més fàcil... 
 
Tota la informació que volem distribuir no pot concentrar-se en una única 
via de propagació, es realitzaran catàlegs que expliquin la tasca que 
realitzem, els serveis que oferim, els avantatges que té viure a la nostra  
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urbanització, també s’inclouran fotografies dels terrenys de l’ urbanització, 
les vivendes, les instal·lacions...etc.  
Es realitzarà un espot publicitari que mostri la urbanització, ja sigui en vídeo 
o en fotografies, a més a més dels comentaris i explicacions de tot el que 
significa venir a viure a la nostra urbanització, l’espot per a ràdio no 
mostrarà imatges però també distribuirà la informació. 
En autobusos, instal·lacions de transport públic i marquesines es col·locaran 
cartells publicitaris facilitant la nostra pàgina web, oficina d’informació i 
telèfon de contacte. A més a més es distribuiran targetes de presentació i 
tríptics per les bústies i a establiments com poden ser forns de pa, 
cafeteries, hospitals...etc. 

 
 
• Campanyes de manteniment 

 
Les campanyes de manteniment es duran a terme de la mateixa manera 
que les campanyes d’introducció, però no a tan gran escala i reduint el 
nombre d’emissions en el cas de la televisió i la ràdio, disminuint la  
 
periodicitat en el cas de diaris i revistes, rebaixant el nombre de cartells, 
etc. 
 
L’objectiu principal que perseguim és donar a conèixer els nostres serveis, 
crear una imatge favorable, insistir en els beneficis que oferim, estimular la 
compra de les vivendes i sobretot mantenir el coneixement del producte 
durant el temps.  
 
Els nostres serveis van dirigits a les persones de la tercera edat, així com 
també a clients potencials de mitjana edat avançada que puguin plantejar-
se què fer arribada la seva jubilació.  
Presentarem els nostres serveis com una oportunitat de trencar amb 
l’estrès, la monotonia i la contaminació acústica, lumínica i mediambiental 
de la ciutat. 
  
Per tal d’atraure més clients es podrien realitzar descomptes, ofertes, 
promocions...etc però ens trobem amb el problema que l’activitat a la que 
ens dediquem no permet realitzar-los. 
 
D’altra banda, i un cop els clients estiguessin interessats se’ls podria oferir 
descomptes en els serveis privilegiats com són el menjar a domicili, la 
neteja domèstica, vals de massatge... 
 
Quadre de costos per anuncis publicats en premsa 
 
Medi Edició nacional Edició comunitat valen. Edició provincial 
 Laborables Diumenges 

i festius 
Laborables Diumenges 

i festius 
Laborables Diumenges 

i festius 
Informació     75 € 106 € 
Les 
províncies 

    36 € 60 € 

El País 692 € 1.047 € 104 € 159 €   
El Mundo 850 € 1.230 € 116 € 166 € 83 € 115 € 
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Quadre de costos per anuncis en ràdio 
 
COPE Sur Ràdio 15 seg. 1seg. Micro 
Programació local 16’20 € 01’08 € 63’96 € 
Programes en 
cadena 

15 seg. 1 seg.  

El Matí 24’75 € 01’65 €  
La llanterna 24’00 € 1’60 €  
Temps de joc 22’35€ 01’49 €  
 
 
L’activitat principal de la nostra empresa és oferir serveis de benestar, per 
aquest motiu una planificació de vendes es fa impossible, a través de les 
enquestes (que adjuntem al volum d’annexos) que varem realitzar podem 
estimar quins serveis tindran més èxit d’ús i quins menys. 
 
D’altra banda, podem indicar que les previsions de venda de vivendes, 
encara que no sabem quina serà exactament l’acceptació, esperem que les 
25 vivendes construïdes en la primera fase es venguin totes, i així, realitzar  
 
una segona fase de construcció que variaria en nombre segons la demanda, 
i més endavant realitzar una tercera i fins i tot quarta fase, i en un futur qui 
sap si una segona urbanització. 
 
podem estimar quin serà el volum de vendes, com ja hem dit preveiem que 
les 25 vivendes es vendran i que es podrà realitzar una segona fase de 
construcció. 
 
 

- Vendes mensuals del primer any 
 
- Quadre resum de vendes: 

 
o En quantitats 

 
25 vivendes  
 

o En valor monetari 
 
 
25 vivendes a 150.000€ cadascuna, fan un total de 3.750.000€ 
 

- Vendes anuals dels cinc primers anys: 
 
 
Si, com preveiem es vénen les 25 cases i durant el primer any funcionen els 
serveis, atencions i la demanda es fa efectiva, es farà una segona fase de 
50 vivendes més 2 anys després de la fase inicial, si comptem que es 
trigarà un any en la construcció, es posaran a la venda 3 anys després de 
l’inici de l’activitat; comptant que es vendran les 50 noves vivendes... 
 
25 vivendes a 150.000€ = 3.750.000€ 
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50 vivendes a 150.000€ = 7.500.000€ 
 
Els ingressos totals per vivendes venudes en 4 anys seran de 11.250.000€. 
 
Les necessitats de recursos que pot tenir l'empresa per a realitzar l'activitat. 
Dins d' aquests recursos diferenciarem entre la inversió en fix de tot 
l’immobilitzat, tant en les vivendes dels nostres residents com en la resta de 
l’empresa, la inversió que destinarem als sous dels empleats, i per últim 
tots els recursos que utilitzarem en els subministraments per a l’empresa i 
els serveis exteriors. 
 
 
 
La nostra urbanització es trobarà a Berga (El Berguedà) i estarà dividida en 
carrers formant un pentàgon, aquests carrers conflueixen en un punt, on 
situarem l’edifici principal on es troben les instal·lacions comuns: menjador, 
sala de projecció i ball, cuina, lavabos, gimnàs, piscina coberta, 
dependències mèdiques i despatxos d’administració. Els carrers estaran 
enjardinats i les vivendes a ambdós costats del camí.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  URBANITZACIÓ BENESTAR 

 18

 
Les dependències de l’edifici principal s’utilitzaran a les hores indicades. 
El menjador a les hores dels àpats que seran les 9:00 per l’esmorzar, les 
13:30 pel dinar i les 20:30 pel sopar; durant el dia hi haurà un servei mínim 
de cafeteria, però la cuina es tancarà a les 23:00. 
Les dependències del gimnàs podran utilitzar-se de les 9:30 a les 21:00 i a 
partir de les 21:30 romandran tancades. 
Les dependències mèdiques funcionaran les 24 hores. 
 
 
L’empresa que nosaltres hem creat es dedica principalment a oferir serveis 
als nostres residents; aquests serveis que els oferim engloben des de 
proporcionar-los vivenda fins a impartir-los cursos per aprendre a ballar, a 
fer manualitats o a cuidar un jardí. Les activitats que oferim són molt 
variades, és per aquest motiu que el personal de l’empresa l’hem dividit en 
tres sectors generals i després en subsectors. 
 
El primer sector és l’encarregat de l’àmbit sanitari, dins del qual es troba el 
personal encarregat de vetllar per la bona salut dels residents; el metge, la 
infermera i les ajudants d’infermera. 
 
Un altre sector és l’administratiu, que s’encarrega de portar els comptes, 
realitzar els pagaments, cobraments, gestions... Aquest departament es 
divideix en Comptabilitat, Financer/ Recursos Humans i Atenció als clients. 
 
Per últim tenim el departament de serveis que se subdivideix en oci i bàsics. 
Aquest departament s’encarrega d’oferir i dur a terme els serveis que 
oferim i que els jubilats poden utilitzar si ho volen. Trobem en aquest 
departament, doncs, el fisioterapeuta, l’entrenador personal, el jardiner, la  
seguretat del recinte, el cuiner, l’encarregat de manteniment i l’equip de 
neteja. 
 

 

DIRECCIÓ 
 

Dpt. 
Sanitari 

Dpt. 
Admin. 

Dpt.  
Serveis 

Metge Infermera Auxiliar 
enfermera 

Oci Bàsics 

Fisiotera-
peuta 

Entr. Pers. 

Jardiner 

Seguretat 
 

Cuiner 

Manteni-
ment 

Neteja 

Comptabi-
litat 

Financer 
Recursos 

Atenció 
client 
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La modalitat de reclutament per al personal de l’empresa que utilitzarem 
serà externa, aquesta modalitat tracta de buscar fora de la empresa les 
persones adequades per ha cobrir les vacants. 
Més endavant començarem a fer promocions i selecció interna, per ha 
motiva el personal i reduir costos. 
Comencem la activitat empresarial, i una bona font de reclutament del 
personal extern podria ser les oficines del INEM, SEPI, centres de formació, 
anunci de medi de comunicació , borsa de treball... 
Els currículums vitae dels candidats es molt importat, ja que aporta una 
informació molt valuosa i determinades característiques i determinades en 
la seva redacció que faciliten la selecció. 
 
Un cop analitzats els currículums,  hi havent fent una preselecció se inicia 
una sèrie de probes per ha la avaluació dels candidats. 
Els instruments més comuns son: 
 - La entrevista personal. 
 - Los test psicotècnics. 
 - Exàmens professionals. 
 - Proves mèdiques y psicològiques. 
Un cop anotada tota la informació per el futurs treballadors, es la hora de 
fer la preselecció amb el perfils i avaluar per qui departament es idoni cada 
candidat. 
 
 

 
 
Amb aquest esquema resumim les fases a seguir per a la selecció del 
personal de la nostra empresa. 
La nostra empresa realitzarà una entrevista personal als futurs treballadors 
per ha aclarir totes els dubtes que poden sorgir durant el proses de 
preselecció. 
 

Empresa 

Lloc de treball 

Profesiogramas 

Perfiles 
Profesiográficos 

Selecció del personal 
 

Per ha ocupa un lloc de treball tenim que 
seleccionar a les persones més idones escollint 
a les persones amb les caracteristiques més 
semblants a les que san determinat en el perfil 
profesiográfics que s’ha establer per els llocs de 
treball 

Caracteristiques 
personls del 
candidats 

Mercat del treball 
Cadats a ocupa el lloc 

de trebal 
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Utilitzant les tècniques mes adequades preparació, organització y control de 
la entrevista per ha agafa el agafa el màxim profit de ella i poder trobar el 
candidat més adequades per al lloc vacant. En tot cas si tinguéssim dubtes 
podríem busca assessorament extern de un gabinet professional per ha 
realitzar labors de selecció. 
Un cop realitzat el procés de selecció i  avaluat tot el candidats, escollirem a 
les persones correctes y comunicar a les persones correctes posteriorment 
la seva admissió per ah cobrir el lloc en la empresa. 
 Als candidats no escollits en esta selecció se les comunicarà formalment la 
seva exclusió, comunicant-los que estaran en les nostres base de dades, 
per ha pròximes seleccions. 
 
En l’última etapa de la selecció, un cop seleccionades les persones idònies, 
tenim que fer-les un plan de acollida a la empresa, per que els nostres 
treballadors estiguin més còmodes a l’hora de entra a la empresa, i 
sàpiguen quina es la cultura de la empresa, nombrant un tutor que els 
pugui solucionar els problemes referents a la organització i funcionament de 
la empresa. 
 
 
Les relacions laborals entre els empresaris i els treballadors estan sotmeses 
per la legislació social vigent que es necessari conèixer a l’hora de començar 
la nostra activitat empresarial. La relació laboral entre treballador i 
l’empresa comença quan es firma el contracte de treball. Un contracte de 
treball es un acord entre empresari i treballador que obliga al treballador a 
prestar determinats serveis per conta de l’empresari i sota la seva direcció, 
a canvi d’una retribució. 
 
En la nostra activitat empresarial, com en la gran majoria d’empreses, les 
despeses socials representen un volum important del total de despeses 
anuals. A continuació, especifiquem les despeses salarials que li suposaran 
a la nostra empresa tots el treballadors contractats , tenint en compte les 
cotitzacions socials i les retencions sobre els impostos. 
 
La nostra activitat empresarial depèn directament de la finalització de les 
obres de la urbanització que realitzarà l’empresa constructora. Estimem que 
la construcció del recinte i les 10 primeres cases no estarà finalitzada 
durant el primer any, per tant, les despeses socials del nostre primer any 
son zero, ja que al no tenir clients, no necessitem treballadors. Per tant, la 
taula que es mostra a continuació son les despeses socials del segon any. 
 
Cal afegir que durant els 5 primers anys de la nostra empresa, es un 
període de continu creixement. Com que cada any anirem construint més 
cases, fins a arribar al màxim de les 100 cases, per poder acollir el màxim 
nombre de clients, cada any, anirem augmentant el nombre de treballadors 
per mantenir l’equilibri en l’empresa.   
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1º Semestre 

Despeses 
del personal 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Prestació de 
serveis (salari 

brut) 

14.380,00 € 14.380,00 € 14.380,00 € 14.380,00 € 14.380,00 € 28.760,00 € 

Seguretat social 
a càrrec de 
l’empresa 

3.393,68  € 3.393,68  € 3.393,68  € 3.393,68  € 3.393,68  € 3.393,68  € 

Seguretat social 
a càrrec del 
treballador 

675,86 € 675,86 € 675,86 € 675,86 € 675,86 € 675,86 € 

Irpf 1.438,00 € 1.438,00 € 1.438,00 € 1.438,00 € 1.438,00 € 2.876,00 € 
Previsió 

d’incidències 
20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

       
Despesa total 

mensual (Salari 
brut + S.S. 

càrrec empresa 
+ previsió 

d’incidències) 

17.793,68 € 17.793,68 € 17.793,68 € 17.793,68 € 17.793,68 € 32.173,68 € 

 
 

2º Semestre 
Despeses 

del 
personal 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Prestació de 
serveis (salari 

brut) 

14.380,00 € 14.380,00 € 14.380,00 € 14.380,00 € 14.380,00 € 28.760,00 € 

Seguretat 
social a càrrec 
de l’empresa 

3.393,68  € 3.393,68  € 3.393,68  € 3.393,68  € 3.393,68  € 3.393,68  € 

Seguretat 
social a càrrec 
del treballador 

675,86 € 675,86 € 675,86 € 675,86 € 675,86 € 675,86 € 

Irpf 1.438,00 € 1.438,00 € 1.438,00 € 1.438,00 € 1.438,00 € 2.876,00 € 

Previsió 
d’incidències 

20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

       
Despesa total 

mensual 
(Salari brut + 
S.S. càrrec 
empresa + 

previsió 
d’incidències) 

17.793,68 € 17.793,68 € 17.793,68 € 17.793,68 € 17.793,68 € 32.173,68 € 

 
 
Despeses 

del 
personal 

1º 
Any 

2º Any 3º Any 4º Any 5º Any 

Prestació de 
serveis 

(salari brut) 

0,00 € 201.320,00 € 293.020,00 € 362.180,00 € 438.900,00 € 

Seguretat 
social a 

càrrec de 
l’empresa 

0,00 € 40.724,00 € 59.273,76 € 73.263,84 € 88.783,20€ 
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Seguretat 
social a 

càrrec del 
treballador 

0,00 € 8.110,32 € 11.804,52 € 14.590,68 € 17.681,40 € 

Irpf 0,00 € 20.132,00 € 29.302,00 € 36.218,00 € 43.890,00 € 

Previsió 
d’incidències 

0,00 € 240,00 € 270,00 € 300,00 € 350,00 € 

      
Total anual 0,00 € 242.284,00 € 352.563,76 € 435.743,84 € 528.033,20 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIABILITAT DEL PROJECTE 
 
 
 
L’èxit de la nostra empresa és dubtós, el projecte és viable però depenem molt 
dels anys que els jubilats visquin amb nosaltres. La principal font d’ingressos 
l’obtenim al vendre vivendes, perquè les mensualitats que paguen els inquilins 
no són suficients per a cobrir tots els costos de l’empresa. A més a més, el fet 
que a Catalunya encara hi romangui la idea de familia feliç i unida, sobretot 
entre la gent gran, ens posa més difícil atraure clients.  
 
El producte que nosaltres oferim és un paquet; no tan sols proporcionem 
vivenda sino que també Server de neteja, jardinería, menjador, gimnàs… tots 
aquests serveis comporten despeses de manteniment, personal, avenços 
tècnics, etc. i l’empresa desposa dels recursos que li proporcionen els diners 
rebuts de la venda de vivendes i les mensualitats que es cobren als clients, 
però amb això no es trepen beneficis, ja que, com s’ha dit abans, la principal 
font d’ingressos és la venda de cases i aquests ingressos són a llarg termini, és 
a dir, no es tornaràn a repetir si no és que es construeixen més vivendes o 
algún jubilat mor. 
 
Potser tindria més èxit com a destinació d’excursions de la tercera edad, per 
passar-hi vacances o com a espai per al descans, meditació i desestrès; dirigit 
llavors a un sector de la població més ampli, sense perdre de vista el principal 
objectiu de la urbanització: el descans, la pau, la tranquil·litat, l’aire pur…el 
benestar en definitiva. 
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