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FASE 1: EL PROJECTE EMPRESARIAL. PRESENTACIÒ DE LA IDEA      

1-. PRESENTACIÓ DELS ALUMNES PROMOTORS 

Aquest projecte esta creat per tres alumnes del col·legi Badalones, els nostres noms són Raquel 

Azuaga, Encarni Garcia i Judith Garcia.  Actualment estem cursant el 2n curs de Cicles 

Formatius de Grau Superior d’Administració i Finances. 

Som tres noies joves emprenedores a les que ens agradar viatjar per diferents llocs arreu del 

món, conèixer i aprendre noves cultures i submergir-nos en els costums més comuns de la gent 

autòctona de cada país, per aquest motiu el nostre projecte esta basat en la creació d’un hostel 

intentant aproximar els “hostes” a  la forma de vida de la ciutat que visiten. 

Per altre banda, com a promotores a part de posar capital, per poder constituir l’empresa també 

aportarem factor humà fins que l’empresa comenci a donar beneficis. 

A continuació adjuntem el nostres currículums on es mostra la nostra formació i experiència 

laboral fins al moment. 

- Annexe 1 

  

2.- ELECCIÓ DE LA IDEA ESCOLLIDA 

2.1.- DESCRIPCIÓ DE LA IDEA I ARGUMENTS 

Degut a la necessitat que ha creat la societat per viatjar i gràcies a l’entrada de les companyies 

Low Cost, les quals ofereixen vols arreu del món a uns preus realment molt econòmics, s’han 

produït molts canvis en el sector de l’hostaleria. 

Quan volem fer un viatge una de les coses que ens pot preocupar és on viatjar, on reservar 

l’habitació, quin preu estem disposats a pagar i quins serveis volem concertar.  

Per tots aquest motius hem decidit crear un “HOSTEL”, aquest serà un LOWCOST i estarà 

situat a uns 20 minuts de Barcelona i estarà destinat a totes aquelles persones que busquen 

únicament un lloc per dormir amb unes condicions mínimes de comoditat e higiene, però que 

per ells és important que el preu sigui econòmic. 

Inicialment la idea estava pensada de la següent manera el “Hostel” havia d’estar format per 

aproximadament per uns 80 llits i estarà repartit en habitacions de 2, 4, 6 i 8 persones. A més 

totes les habitacions podien disposar d’una cuina comunitària, el que feia el seu viatge molt més 
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econòmic, també hi havia habitacions que disposessin de lavabo privat i d’altres que en tinguin 

de comunitari. 

Tot i que la idea actualment no ha variat massa, s’han produït una sèrie de mordicacions 

causades per les respostes obtingudes en les enquestes, degut a que la població espanyola no 

coneix el concepte de hostel  i que busquen altres serveis, tal i com ens mostren les entrevistes. 

Hem decidit que les diferents plantes de les que esta format el nostre hostel aniran destinades 

cada una a un tipus de target diferent. El qual explicarem detalladament més endavant. 

 Per últim el nostre “Hostel” oferirà un equip de gent jove que s’encarregarà del funcionament 

del “Hostel” i que assessorarà als clients en funció dels dies que estiguin a la ciutat, perquè 

puguin visitar els llocs més emblemàtics tant des del punt de vista social com del cultural. Els 

nostres treballadors, seran estudiants en pràctiques de turisme, que oferiran els seus serveis en el 

nostre “Hostel” a canvi poder desenvolupar-se com a professionals i anar adquirint experiència 

amb els nostres clients. Amb això el que volem aconseguir es un canvi a la mentalitat del 

viatger és a dir, el que volem es que si una persona vol venir a passar uns dies de Barcelona no 

s’hagi de gastar els seus diners en allotjament, volem que gaudeixi de la ciutat i pugui tornar el 

més aviat possible, ja que no suposo al mateix venir a pasar uns dies i pagar 450 entre 

allotjament, vols i visites culturals que poder gastar-se’n la meitat o menys. 

Actualment, es necessiten més “Hostels” ja que Barcelona és un dels punts turístics espanyols 

que rep més pernoctacions al cap del mes. A més el “Hostel” esta pensat per poder acollir tant 

grans grups de viatgers com a excursionistes. A més el fet d’oferir uns preus molt rentables farà 

que tot i que la situació econòmica actual no sigui la més adient, el clients continuaran volent 

viatjar, ja que és una manera de desconnectar de la rutina.  

 

3.- DELIMITACIÓ DE L’ACTIVITAT ESCOLLIDA 

3.1.- DEFINICIÓ DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL 

 “Sleep 4 Less” estarà situat a Arenys de Mar , aquest es troba aproximadament a 5 minuts del 

tren, el que vol dir que aproximadament en uns 45 minuts el viatger pot estar a Barcelona 

centre, per altra banda, es troba situat al voltant d’infinitat de meravellosos pobles de costa, amb 

unes platges molt tranquil·les per aquells als que els agradi prendre el sol i refrescar-se, per 

últim estem situats a 40 min de Girona capital, per tant tenim opció a fer turisme allà on més ens 

cridi l’atenció. El “Hostel” estarà constituït per 4 plantes i un local comercial, cada planta estarà 
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segmentada per els diferents tipus de clients que podem rebre en el hostel, hi haurà  habitacions 

de 2, 4, 6 i 12  persones. 

La nostra activitat principal serà la d’oferir allotjament a un preu molt econòmic i raonable (a 

preus de LOWCOST), a més certes èpoques de l’any i moments puntuals oferirem grans 

descomptes, perquè el nostre objectiu és que els viatgers puguin visitar Barcelona sempre que 

ho vulguin a preus molt econòmics, volem fomentar el turisme a qualsevol època i moment de 

l’any. 

3.2 PRINCIPALS CARACTERISTIQUES DELS SERVEIS I PRODUCTES 

DELIMITACIÓ DEL MERCAT AL CUAL ENS DIRIGIM 

El “Hostel” està dirigit a totes aquelles persones que tenen grans inquietuds per viatjar i que per 

fer-ho només necessiten coses bàsiques, per tant podem dir, que ens dediquem a un sector de 

gent jove (16 i 30 anys) ja que generalment només busquen un lloc per dormir i per tant a un 

preu econòmic. I aquest tipus d’habitacions seran d’entre 4 , 6 i 8 llits i generalment seran en 

lliteres, disposaran de cuina comunitària i tindran dret a bany privat o comunitari. 

Per altra banda, també ens dirigim a petites famílies, generalment parelles d’entre 30 i 35 anys 

amb 1 fill i que el seu poder adquisitiu és mig-baix, una planta del hostel estarà formada per 

habitacions amb un llit de matrimoni i una llitera al aire (a l’estranger aquest tipus de 

allotjament se’ls diu els F1). Aquestes disposaran de bany privat ja que és molt més còmode, 

quan es tenen nens petits.  

I per últim també ens destinarem a persones que generalment viatgen en parella o sols i que 

generalment s’allotgen per dues o tres nit. Únicament volen un servei d’allotjament i bany 

privat, per tant aquestes habitacions seran de dimensions molt reduïdes aproximadament 4m2. 

NECESITATS QUE CUBRIM 

Els serveis que oferirà el nostre Hostel seran bàsicament allotjament i dins d’aquest entren els 

següents: 

- Llençols i mantes gratuïtes 

- Dutxa calenta 

- Taquilles objectes personals 

- Mapes de la ciutat gratuïts 

- Maquines de menjar i begudes 

- Sala de Tv 

- Bugaderia 

- Accés a Internet 

- Telèfon Públic 

- Assessorament Staff 
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- Show Your City (SYC) 

- Opció servei picnic 

- Servei de recepció de 8:00 a 

00:00 

- Cuines comunitàries 

- Sala check in. 

- Compra de bitllets de transport. 

Alguns d’aquest serveis no aniran inclosos en el preu de l’habitació, ja que no els considerem 

dins de una necessitat bàsica per viatjar. Tot i que , si els viatgers volen gaudir d’aquest serveis 

el preu de l’allotjament no s’encarirà massa. 

ASPECTES DIFERENCIADORS SOBRE LA COMPETENCIA 

Un dels aspectes més diferenciadors respecte a la nostra competència, és que oferim un bon 

servei a un preu realment molt econòmic, cobrin totes les necessitats que li sorgeixen als nostres 

viatgers. Per altra banda el nostre staff, ajudarà en tot moment al viatger a sentir-se el més 

còmode amb la ciutat. 

A més a més oferim un servei anomenat “Show Your City” el qual serà molt econòmic però no 

tindrà un preu fixa, ja que anirà adequat a la “ruta” que vulgui el viatger, per exemple aquí el 

que faran els nostres guies serà si un grup de turistes vol conèixer realment com es viu a 

Barcelona o a qualsevol lloc de Catalunya, el nostre guia el portarà per tots els monuments 

importants així com bars (mostrant el menjar més típic), discoteques i zones més conegudes per 

la població catalana i mai no seran llocs on els preus siguin molt elevats, seran més aviat barats, 

els locals o llocs d’oci que la població catalana acostuma a freqüentar normalment, en la seva 

vida rutinària. 

Per altre banda, el nostre staff també explicarà al turista com funciona tot el transport públic i 

quines són les formes més econòmiques per viatjar. Així com la venda d’aquest producte. 

3.3 INVERSIÒ BÁSICA NECESARIA I POSIBLES FONTS DE FINANCIACIÓ 

La forma de constitució del “Hostel” serà una Societat Limitada, per tant cadascuna de les 

sòcies aportarem 1/3 part del capital social, a més a més una de les sòcies del projecte 

s’encarregarà de concedir-nos un lloguer d’un edifici format per 4 plantes més un local i terrat, 

d’ aproximadament uns 400 m2, el lloguer que li haurem de pagar, serà gairebé a preu de 

mercat, i serà d’entre 1800 i 2000€ mensuals. D’altra banda, les despeses de constitució 

intentarem que siguin assolides pel banc, ja que al tenir menys de 25 anys, i per tant ser joves 

emprenedores alhora de presentar el projecte, el banc ofereix unes condiciones força favorables 

alhora de crear una empresa, si no aconseguim que el banc ens financí serem les sòcies qui 

aportarem més capital o prestarem els diners a la societat. 
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La inversió inicial serà la compra de mobiliari, així com algunes reformes en el local per tal 

d’adequar-lo al “Hostel”, estimem que serà per uns 70.000€ o 80000€, dins d’aquest estaran 

incloses les despeses dels honoraris del arquitecte, el mobiliari  i les instal·lacions necessàries 

per a la adequació del local i el lloguer del local estimem que serà aproximadament d’uns 3000€ 

mensuals, amb una fiança de 6000€. 

Per últim, ens agradaria tenir la possibilitat de tenir una espècie de relació més directe amb 

companyies de LowCost, ja que d’aquesta manera el que aconseguirem es que si el viatger 

aconsegueix un bitllet de vol barat pugui també sense haver de buscar massa trobar allotjament 

a molt bon preu. 
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FASE 2: ESTUDI I ANÀLISIS DE L’ENTORN, EL SECTOR I LA COMPETÉNCIA  

1. ANÀLISI EXTERN DELS FACTORS QUE INFLUEIXEN EN L’ ACTIVITAT 

EMPRESARIAL 

1.1 IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS FACTORS EXTERNS  

Factors polítics 

En l'àmbit polític el nostre projecte ens afecta positivament la raó d'estar dins de la comunitat 

europea ja que ens permet tindre lliura circulació ja de 24 països que es van ampliar a l'any 2007 

i això permet que vingui la gent a estudiar, treballar o de vacances sense tenir que portar 

passaport ni justificar els dies que estaran i perquè han de fer el viatge. 

 

Factors municipals 

Gràcies a formar part de la Unió Europea i a la globalització mundial, el nostre hostel està 

reglamentat sota totes les polítiques de prevenció de riscos. 

 

Factors econòmics:  

És cert que en l’estat Español no estem en el millor moment econòmic a causa de la crisis 

econòmica mundial, però nosaltres veien una oportunitat per emprendre el nostre negoci ja que, 

moltes empreses han decidit tancar i això suposa menys competència en el mercat.  

Abans de pensar en crear el nostre projecte, vam fer una recerca a Arenys de mar per veure com 

estava la nostra competència i van observar que gairebé tots els hotels eren de luxe per el preu 

que tenen i no pel que ofereixen i per altra banda també hi han les pensions que són molt més 

econòmiques però es troben en zones marginades. 

Per aquesta raó nosaltres creiem que el nostre projecte tindrà èxit ja que es tracta d’un hostel on 

oferirem uns serveis a Lowcost en una bona zona d'Arenys de Mar ben comunicada. 

Un punt a favor nostre també és el de les companyies Aéreas que exposen molt bones ofertes 

d'uns determinat dies, d'aquesta manera anima a la gent jove a viatjar més i nosaltres els podem 

oferir el allotjament també a molt bon preu.  

També cal dir, que gracies a aquest factor de crisis, hi ha augment d'atur i podrem trobar mà 

d'obra altament qualificada a uns preus mes baixos i així com també prestar serveis als nostres 

viatgers molt mes barat. 

 

Factor sociocultural 

La nostra empresa al ser un hostel,  sòcioculturalment, va dirigida cap a la gent jove que estigui 
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estudiant o que vulgui conèixer la cultura i les costums catalanes ja que disposem, si la gent ho 

desitja o ho demana, tenir a la seva disposició uns guies on els portaran als llocs mes 

emblemàtics de Barcelona, i segons l’època, als esdeveniment que sorgeixin. 

 

Factor ecològic 

Al nostre projecte en tingut en compte la preocupació sobre les qüestions mediambientals de les 

noves fonts d’energia no contaminants, per això tenim pensat de col·locar plaques solars, serà 

una inversió i un estalvi per a la empresa. El que si que posarem serà els i contenidors de 

reciclatge; el de color groc pels envasos, el de color blau pels papers i cartró i el contenidor verd 

pels vidres. Posarem també uns contenidors especials per a piles, ja que son productes perillosos 

i evitarem així la contaminació del planeta. 

 

Factors jurídics 

 En els factors jurídics adjuntarem l'ordenació jurídica estatal que existeix per al sector de 

l’hostaleria.  

1.2.  DIAGNOSTIC PREVI DE LA FUTURA ACTIVITAT 

- Oportunitats, amenaces i estratègia 

Un cop analitzada la informació, valorarem la seva influència sobre el nostre negoci en tres 

aspectes bàsics;  

      - Oportunitats: Una de les oportunitats més bones que es presenten és el gran nombre de 

companyies aérees existents de LOW COST les quals ofereixen moltes ofertes en vols d'anada i 

tornada per un cost bastant baix i això fa que, d'alguna manera la gent no es pensi gaire la opció 

de fer un viatge i que cada vegada viatgin més, per tant a nosaltres això ens afavoreix, degut a 

que tota aquesta demanda que busca vols a un preus econòmics també buscarà la manera 

d’allotjar-se a un preu també molt econòmic. 

Per altra banda, un factor positiu és el fet de que el nostre local es trobi en una zona molt ben 

comunicada amb metro i bus molt a prop, on pots arribar en poc temps al centre de la ciutat o al 

lloc que desitgis anar, fàcilment.  
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Un altra oportunitat, a favor del hostel és un dels més econòmics de Barcelona, i a més a més les 

instal·lacions de que disposa, tot i ser molt senzilles són el que el viatger necessita. 

Per últim, el fet que estigui segmentat en diferents tipus de target, mitjançant les plantes de que 

disposa el nostre local, fa que sigui un fet diferenciador respecte a la nostra competència. 

      - Amenaces: com a una amenaça podríem dir el fet de que algunes de les habitacions que 

s’han de compartir amb persones desconegudes ja que podem sorgir baralles o possibles 

robatoris que ens podem portar problemes o el fet de que una persona ronqui i les altres no 

puguin dormir. Un altre desavantatge és la dificultat  de dormir a causa dels sorolls de que algú 

surti de festa i arribi més tard i molesti els altres... Aquestes són algunes de les queixes que 

podem tenir, per`aquest inconvenient només el tindran aquelles persones que puguin viatjar 

generalment soles i que decideixin escollir el preu més econòmic d’habitació. També cal dir que 

el nostre hotel no està situat en la zona cèntrica de Barcelona i el fet d’haver d’agafar el 

transport públic diàriament farà que el viatge s’encareixi una mica, per altra banda disposem de 

guies que els podem portar al centre sense cap  problema a traves dels transports públics que es 

trobem molt a prop.  

També podríem dir que Badalona compte actualment amb un alberg i aquest es troba més 

cèntric que no pas el nostre hostel i això ens pot causar una amenaça. 

      -Estratègies: una de les estratègies i filosofies del “Hostel” és l’autenticitat, no volem que els 

nostres hostes se sentin enganyats per aquest motiu es deixaran molt clars el preus tant a la web 

com alhora de fer les reserves, volem que el “client sigui qui decideixi el que vol pagar”.  

Per tal de prevenir el que hem esmentat amb anterioritat, l’estratègia creada per l’empresa serà 

la següent, per exemple el tema dels robatoris, oferirem taquilles privades gratuïtes per a cada 

persona de l’habitació, d’aquesta manera aconseguirem que cadascú pugui estar tranquil alhora 

de deixar les coses dintre del hostel. I per a les dificultats de dormir, tot i que no podem fer res, 

hem d’esmentar que les parets seran pràcticament insonoritzades.  Cal destacar com estratègia 

també les activitats que posarem a disposició de la gent com ara excursions amb guies, la venda 

a la mateixa recepció de targetes per als transport públics,mapes de la ciutat, servei gratuït de 

televisió, cabina de telèfon. També oferim servei Wifi, per tots els nostres clients. 
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2. ANÀLISI DEL SECTOR I DE LA COMPETÉNCIA  

2.1. DELIMITACIÒ I ANÀLISI DEL SECTOR ECONÒMIC  

- Identificació del sector, subsector, rama i activitat. 

El nostre projecte ofereix un servei per satisfer les necessitats d’oci de la població, per tant 

diguem que es troba dintre del sector terciari o de serveis. En l'ordenació de la Classificació 

Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE), es trobaria a la "H" del grup de l' Hosteleria i 

ocupant el número d'ordenació 55211 que és alberg juvenil o el 5523 que són altre tipus 

d'hostalatges, ja que no sols és per gent jove sinó que també esta fet per a famílies o parelles. 

El nostre negoci ha estat elaborat, per tal d’aconseguir que sigui tant necessari per als joves com 

per a les famílies i que tots dos busquin un preu econòmic.  A la primera planta ens trobem amb 

el hostel on oferirem allotjament, particularment compartit amb més persones o per grans grups 

de viatjants, amics. Aquest allotjament comportarà una llitera amb una taquilla privada per a 

cada un, bany compartit, cuina i menjador. Aquestes habitacions estan fetes per a totes les edats, 

tot i que està destinat per joves d’entre 16 i 26 anys, ja que al ser d'allotjament comunitari,  són 

les habitacions més econòmiques del hotel i tindran la possibilitat de conèixer gent de tot arreu. 

Característiques 

Entre les principals característiques, podríem destacar les següents: 

      - Els dormitoris varien de mida depenen del tipus d’habitació escollida, però en realitat van 

de quatre llits fins a vint per habitació. La majoria d'elles tenen lliteres. 

      -Alguns hostels posseeixen habitació amb bany privat que consisteix en  un wàter, una dutxa 

i una pica. Uns altres tenen dutxes compartides i aquestes es troben situades dins de la mateixa 

planta on l’hoste té l’habitació. 

      - Depenen del tipus d’habitació escollida el viatjant podrà disposar de cuina dins de la planta 

on s’allotja i així es podran preparar el que més els vingui de gust i aconseguiran que sigui molt 

més econòmic el viatge. Al nostre hostel, a més de cuina, aportem unes màquines de treure 

llaunes, bikinis.. 
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      - Servei de taquilles gratuïtes per a que les persones puguin guardar les seves pertinences de 

valor. Es trobaran ubicades al costat de cada llit.   

      - Oferirem llençols, coixins amb les seves fundes i mantes, sense carregar-ho a la factura. 

A la tercera planta trobem habitacions dissenyades per l'allotjament de famílies. Aquesta planta 

esta basada en l'anomenada "Formule 1". Són també habitacions molt reduïdes d'espai, que 

compte amb un llit de matrimoni i una llitera individual situada sobre d'aquesta. L'habitació 

incorpora taula de nit, televisió i bany sense dutxa. Les dutxes es troben al passadís i són 

comunes, això últim pot sonar antihigènic però no ho és, ja que quan surt una persona, el bany 

es queda fora de servei durant uns minuts fins que queda net un altre cop. D'aquesta manera les 

famílies poden trobar tots els serveis mínims d'allotjament per un preu bastant baix a diferència 

dels altres.  

A la quarta planta hem ubicat unes habitacions de reduïda dimensió destinades bàsicament a 

parelles i que van soles. Es tracta d'una semblança a la cadena d'"easyhotels". Són petites 

habitacions molt bàsiques, ja que només inclouen un llit i el bany, dissenyada de tal manera que 

el manteniment sigui econòmic. El llit esta sobre un suport de fusta que inclou la tauleta de llum 

amb uns calaixos. Passa el mateix amb el bany, tot estructurat de manera simple. Tot lliurarà net 

i estarà ben ubicat i l'únic que cobraren a part seran els extres.  Està pensat per les parelles que 

busquen uns preus molt bons a l'hora de viatjar, nosaltres oferim uns serveis molt bàsics per un 

cost raonable que per a aquestes persones li pot resultar interessant. 

-Concentració del sector  

Numero total de empreses  

El nostre hotel esta situat a Arenys de Mar, ciutat situada dins de la província de Barcelona. 

Hem de ser conscients de que Barcelona és una de les ciutats més atractives d' Espanya i com 

una de les més completes d' Espanya, n'hi ha hotels per a tots els gustos, com així també altres 

ofertes d' hotels que s'adapten a les possibilitats de la gent. Els hotels de Barcelona a la zona 

cèntrica són els més accessibles per a recórrer la ciutat i visitar els seus punt d’interès, però 

també existeix l'opció d'allotjar-s'hi a las zones perifèriques. Un hotel de Barcelona ofereix  el 

gran avantatge de la mobilitat, però n'hi ha altres opcions una mica allunyades que permeten 

també recórrer els pobles i regions veïnes amb molta més facilitat.  
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Hem realitzat un estudi segons la mida dels hotels que es troben a la zona cèntrica de Barcelona, 

el quals els trobem en el Annexe 2.  

- Evolució del sector  Annexe 3. 

 

FASE 3: ESTUDI DE MERCAT 

1. DELIMITACIÒ DE LES HIPÒTESIS DE PARTIDA SOBRE L’ACT IVITAT 

EMPRESARIAL PER A LA REALITZACIÓ DEL ESTUDI.  

1.1 SERVEI 

El Servei que volem oferir és el de donar allotjament, per preus molt més econòmics que els de 

la nostra competència, ja que cada habitació està formada per lliteres, que permeten més 

capacitat d’espai per a viatjants. 

L’allotjament que pretenem crear es un “Hostel”, un edifici, dividit en 1 local comercial i 4 

plantes: 

- El local comercial està format per un petit saló, on oferim els serveis de televisió, 

cafetera, màquines de begudes, de menjar i d’altres, una habitació, un lavabo amb les 

seves respectives dutxes i la recepció, on s’efectua la venda de targetes d’autobús, 

metro, tren, etc. i on  es poden contractar d’altres serveis que ofereix el “Hostel”. 

- La 1ª i 2ª planta estan formades per habitacions per 4,6 i 8 persones dividides en lliteres. 

- La 3ª planta estan les habitacions anomenades nest room (like F1), que estan formades 

per e llit de matrimoni i un individual. 

- La 4ª planta està dividida en habitacions de 6m2, amb 1 llit de matrimoni a cadascuna i 

lavabo privat. 

- En el cas que veiem que els viatgers vulguin disposar de esmorzar inclòs dins del preu 

de les habitacions adequarem, el terrat o un espècie de golfes que tenim al pis de dalt, 

per poder oferir aquest servei, però inicialment no oferirem aquest servei, tot i que en un 

futur ens podem plantejar la opció. 

El Hostel ofereix el servei d’allotjament, com és lògic, cafetera, televisió i sofà disponible a 

qualsevol hora en el saló principal, ascensor, 1 guixeta amb clau per llit, és a dir, en cada 

habitació hi haurà tants armaris com llits hi hagin, per poder guardar els objectes personals en el 

hostel amb la seguretat de que estan guardats sota clau. 
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També estem associats amb campaments on es realitzen esports de risc, excursions i d’altres 

activitats que poden resultar molt interessants per als viatgers, per tant nosaltres ens 

encarregaríem de fer d’intermediaris entre viatger i campament, per tal de proporcionar-li 

aquesta facilitat als turistes, juntament amb el transport des de un lloc al altre. 

Proporcionem informació i mostrem els metros, trens, i parades d’autobús que millor els puguin 

transportar allà on vulguin anar, i venem targetes de bus i metro, per tal de facilitar aquesta tasca 

als turistes estrangers. 

Un dels serveis més importants que oferim és el de “Show me your city”. Aquest consisteix en 

que un guia mostri als viatgers els llocs més importants de la ciutat, i els que ells de pròpia 

voluntat vulguin conèixer. Però no és una visita amb guia normal, sinó que els nostres guies 

tractaran amb els turistes de una manera més amigable i individualment, és a dir, un guia per 

cada grup d’amics i així d’aquesta manera aconseguir una relació més propera. Els portaran a 

les discoteques més conegudes, restaurants, zones culturals, històriques, etc., com un amic que 

et mostra la ciutat la qual vols conèixer. 

1.2. MERCAT FINAL 

El mercat que pretenem atreure és el de joves de 16 a 30 anys, que no disposin d’una gran 

economia per viatjar i per tant puguin gaudir d’allotjament econòmic, així poder gaudir 

d’aquests diners que s’han estalviat en fer turisme, menjar en restaurants, sortir de festa, etc., a 

més el fet de poder dormir un grup d’amics en la mateixa habitació, és molt atractiu per als 

joves. 

Hem escollit aquest segment, ja que, els menors d’aquesta edat no viatgen sols encara, i els que 

passen dels 30 anys, generalment, han format famílies o la seva economia els permet allotjar-se 

en hotels o apartaments que els ofereixin altre tipus de comoditats més d’acord amb la seva 

edat. Tot i que hem considerat una part de mercat que va des dels 28 fins als 35 anys que estarà 

destinat a petites famílies que el seu nivell de renta és mig-baix i que els agrada viatjar. 

El segment dels joves menors de 16 anys, no els descartem, ja que potser que, durant èpoques 

de menys ocupació dins del hostel oferim ofertes a grups d’estudiants d’escoles per així poder 

captar nous clients. 
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2. OBTENCIÒ D’INFORMACIÓ A TRAVÉS D’ENQUESTES 

2.1. DELIMITACIÓ D’OBJECTIUS A COBRIR PER L’ENQUEST A 

Hem fet aquesta enquesta, per analitzar si els serveis més “especials” que volem oferir al nostre 

segment, resulten interessants per ells o no. I per plantejar-nos d’altres que no oferim, si per 

opinió dels clients hauríem d’oferir-los. 

Un cop explicat a la persona enquestada que és un “Hostel” (ja que, molta gent segons de quins 

països no ho saben), formulem les nostres preguntes. 

La informació que pretenem obtenir, és: 

- On acostumen allotjar els joves, i a partir d’aquesta pregunta, si els interessa allotjar-se en 

llocs més econòmics, on disposaran de les comoditats bàsiques i necessàries per fer el viatge el 

més confortable possible, sense luxes no necessaris. 

- Saber quin preu estarien disposats a pagar per aquest tipus d’allotjament, i així a partir d’aquí 

fixar els preus més convenients per tipus d’habitació, tenint en compte les despeses, com és 

lògic. 

- El nostre “Hostel” hi ha habitacions a moblades per lliteres, on hi poden cabre  de 4 a 6 

persones, llavors ens interessa saber si el viatjant estaria disposat a compartir habitació amb 

desconeguts per una reducció en el preu. 

- Volem oferir el servei de “Show me your city”, i per tant necessitem saber si als turistes els 

interessa les visites amb guia, i a partir d’aquesta pregunta si els interessaria en el cas de que fos 

un guia “friend”, ja que, resulta més divertit que no pas el típic guia. 

- En la majoria d’allotjaments, el servei de neteja acostuma a entrar a l’habitació  a fer la seva 

feina mentre que el viatjant ha sortit, per tal de no molestar. Llavors el fet de establir armaris 

amb pany i clau a les habitacions, pot ser un requisit important, per la seguretat dels turistes. 

- Els turistes d’altres països, quan viatgen poden sentir-se “perduts”, pel fet del canvi d’idiomes, 

essent així, pretenem oferir el servei d’ intermediaris entre viatjant i campaments de excursions i 

esports de risc, ja que ens semblen activitats molt divertides per fer en un viatge d’ oci, i que per 

idiomes de vegades pot ser complicat per contractar. A més a més, oferiríem un servei “picnic”, 

per a qui estigui interessat. 
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- N’hi han dos tipus de turistes, els que viatgen per descansar, per tant, volen zones llunyanes de 

grans aglomeracions: muntanyes, etc.,  i els que viatgen per fer turisme en ciutats cèntriques. 

Llavors volem saber quin tipus de turistes són, ja que nosaltres destinem el nostre servei als que 

viatgen per visitar ciutats. 

- Un dels serveis que en principi no tenim intenció d’oferir és el de dinar i sopar a l’allotjament, 

encara que l’esmorzar si que l’oferirem, però, segons els resultats de les enquestes, sobre si 

s’estimen més dinar i sopar a l’allotjament o als restaurants així decidirem. 

- Quan els turistes venen d’altres països, sovint, es troben amb el problema de com arribar fins a 

l’allotjament, ja que el sistema de taxis, busos, etc., no se’l coneixen, oferir el servei de que et 

vinguin a buscar a l’aeroport, estació  de trens o de autobusos per un mínim increment en el 

preu, pot resultar interessant. 

- Si els interessa la possibilitat d’allotjar-se en habitacions de mida reduïda, però amb bany 

privat, i suficient espai per 2 persones. 

- Si podem captar el sector de les famílies no nombroses i d’economia baixa per allotjar-se en 

les habitacions nest room. 

2.2. EXPLICACIÒ DE L’ESTRUCTURA DEL QÜESTIONARI 

És un qüestionari breu, per tal de no atabalar amb masses preguntes que puguin provocar en la 

persona enquestada el fet de contestar sense posar-hi interès, per acabar ràpid. Primerament, ens 

interessem per la edat i el sexe, ja que és un factor clau en tota enquesta, i a partir d’aquí totes 

les preguntes formulades són referents als tipus d’allotjament i als serveis que volem oferir, hem 

de destacar que ens agradaria saber en quins rangs de retribució es troben els enquestats, no 

realitzem la pregunta, ja que considerem que és massa personal i es poden molestar. L’ordre que 

apliquem és per tipus de servei, formulem preguntes obertes i a partir d’aquestes les tancades, 

per aconseguir descobrir el real interès del segment que pretenem investigar, en referència als 

nous serveis que ens agradaria oferir. 

2.3. PROVES PRELIMINARS DEL QÜESTIONARI 

Un cop hem realitzat el nostre qüestionari, ens adonem de que el nostre segment no sap que és 

un “Hostel”, per tant les enquestes, han estat contestades sense saber exactament quin tipus 

d’allotjament oferim i perquè, i a més algun servei que hem volgut oferir no resulta interessant 

per al nostre segment, i ens veiem obligades a modificar molts factors, si volem que el nostre 

Hostel obtingui uns beneficis, és a dir, que tingui una bona entrada al mercat. 
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El servei el qual la gent ha rebutjat en majoria, és el de compartir habitació, encara que pugui 

suposar un preu més econòmic, el jovent en general no estan disposats a compartir habitació 

amb desconeguts. 

La resta de serveis han estat mitjanament acceptats, però degut al anterior servei rebutjat, 

enviarem una nova enquesta, oferint diferents tipus d’allotjaments en el mateix Hostel i abans 

de realitzar l’enquesta, explicarem que és un Hostel, amb la finalitat de que els enquestats 

sàpiguen que estem oferint i perquè formulem aquestes preguntes. 

Un cop hem tornat a formular les enquestes, donant les corresponents explicacions, i oferint els 

nous serveis de “little cool room” i “nest room”, el nostre hostel ha resultat molt atractiu per la 

majoria del jovent, el voler veure com son les “mini habitacions” i les habitacions “formula-1” 

els ha inspirat més confiança, i els crida més l’atenció aquest conjunt de serveis nous. 

2.4. QUADERN DEL QÜESTIONARI 

La enquesta ha estat realitzada pel programa informàtic excel: 

1. Sexe 

 Home 

 Dona 

2. Edat 

 14-18 

 18-22 

 22-26 

 26-30 

3. Quan viatges on t’allotges? 

 Hotel 

 Hostel 

 Hostal 

Apartament 
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Apart-hotel 

Camping 

4. A l’hora d’allotjar-te lo primer que mires es el preu? 

 Si 

 No 

5. Que estaries disposat a pagar per allotjament i esmorzar en un hostel? 

 15-20€ 

 20-25€ 

 25-30€ 

6. Estaries disposat a compartir habitació amb un desconegut, si això et permetis un preu més 

econòmic? 

 Si 

No 

7. Et sembla interessant la idea de poder guardar els teus objectes sota clau? (armari amb clau) 

 Si 

 No 

8. Estàs interessat en les visites amb guia? 

 Si 

 No 

8.2. I si t'ofereixen mostrar-te la ciutat d'una manera mes propera? (amigable) 

 Si  

 No 
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9. Estaries interessat en que, en el teu allotjament t'oferissin la possibilitat de contractar packs de 

excursions? 

 Si 

 No 

10. Quan busques allotjament, es important per a tu que estigui situat cèntricament? 

 Si 

 No 

11. Quan surts de viatge, t'estimes més dinar i sopar en restaurants, o a l' allotjament? 

 Restaurant 

 Allotjament 

 Indiferent 

12. Et sembla interessant, poder contractar un servei "picnic"? (menjar per si vas a fer 

excursions, etc) 

 Si 

 No 

13. T'agradaria que et vinguessin a buscar a l'aeroport, estació de trens o autobusos, i et 

portessin cap l'allotjament per un plus mínim en el preu? 

 Si 

 No 

14. T’agradaria poder allotjar-te per uns 20 euros la nit, encara que sigui una habitació mes 

petita del normal. 

 Si 

 No 
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15. Si t’ofereixen habitació per 17 euros la nit (per persona), i en aquesta habitació hi cabeu 

pare, mare i fill, l’aprofitaríeu comptant que en un hotel amb aquestes condicions ja et costa 

mínim 50 euros? 

 Si 

 No 

3. LA REALITZACIÓ DE L’ENQUESTA 

3.1. SELECCIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA 

Per escollir les persones enquestades hem hagut de seguir un criteri, per tal de fer l’enquesta 

correctament a les persones que ens interessen (el segment al que destinem el nostre servei).  

Per tant formularem la nostra enquesta als joves entre 16 i 30 anys, que no disposin d’una gran 

economia, ja siguin espanyols o estrangers.  

Normalment, identificar la mostra és difícil, perquè no podem saber quina economia tenen en 

realitat els joves o si a l’hora de viatjar tenen preferència en gastar-se més diners en 

l’allotjament que en fer turisme, activitats, etc., però en general, la majoria dels joves compresos 

entre aquestes edats poden servir-nos per efectuar l’enquesta. 

 

3.2. PLA DE REALITZACIÓ DE L’ENQUESTA 

N’hi ha tres tipus principals d’enquestes: personal, telefònica i postal o per email. 

El mitjà que hem escollit és l’enquesta via email que és molt similar a la postal, i la personal, tot 

i que no ha estat en la mateixa proporció que per email. 

 

3.3 INFORME SOBRE EL TREBALL DE CAMP REALITZAT 

Els avantatges de la enquesta per email, és bàsicament la rapidesa amb la que s’envia a un gran 

nombre de persones, per tant rebem més contestacions, i els enquestats les responen en el 

moment que tinguin temps, sense pressions.  
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L’ inconvenient de fer-ho per email, és que no pots explicar el servei que ofereixes, i com es 

lògic tampoc podem contestar els dubtes que puguin sorgir al llegir l’enquesta, a més de no 

rebre contestació d’aquests. 

Per altra banda, el fet d’haver fet l’enquesta de forma personal a persones de fora d’Espanya, 

ens ha fet que poguem agafar una mostra del que volen els viatgers de diferents parts d’arreu del 

món. 

4. ANÀLISI E INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS 

4.1. RESULTATS DE L’ENQUESTA 

• Dades Obtingudes 

Les dades que vam obtenir de la realització de la primera enquesta, no van ser les esperades. El 

servei més important que preteníem oferir, era el de preus molt econòmics amb un petit risc de 

compartir habitació amb algun desconegut, i el jovent va mostrar rebuig per aquesta idea. El 

sexe masculí es va mostrar més flexible respecte aquest servei, però el sexe femení generalment 

es va negar a aquesta opció.  

La resta de serveis han estat generalment acceptats. Tant el transport des de i fins a l’aeroport, 

com oferir un servei picnic, com el “Show me your city” o  el fet de servir pack d’excursions, 

resulten interessants per els nostres futurs clients, ja que els faciliten molt l’estància en un lloc 

desconegut, i probablement amb la dificultat de un canvi d’idioma. 

Amb la nova enquesta, ens hem sorprès que el segment al que hem qüestionat han contestat amb 

més interès i per tant els resultats son més fiables. El fet de introduir nous tipus d’habitacions 

que no provoquen el fet de compartir, ha estat més acceptat pel nostre públic. 
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• Representació gràfica. 

Els gràfics que representem a continuació, es refereixen a: 

- Grau d’acceptació per sexe a prop de compartir habitació. 
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- Grau d’acceptació per edat a prop de compartir habitació. 
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- Turistes que s’allotgen a hotels, hostals,  hostels, apartaments, apart-hotels, o càmpings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Joves que els atrau la idea de les noves habitacions segons l’edat: 
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4.2. ESTADÍSTIQUES UTILITZADES E INTERPRETACIÓ DE R ESULTATS 

Els gràfics han estat realitzats en el programa informàtic excel, amb la informació obtinguda de 

les nostres enquestes. Podríem haver fet més gràfics, però amb aquests, ja podem observar que 

hem de canviar algunes coses del nostre projecte empresarial. 

Poca gent ha estat en un hostel, per tant la resta de preguntes ens són útils, però, s’han de 

modificar petits detalls. El turisme està en gran part enfocat a l’allotjament en hotels, 

apartaments o càmpings, i els turistes no s’obren amb facilitat a noves idees d’allotjament. 

 

6. OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ DE FONTS SECUNDÀRIES 

6.1. LOCALITZACIÒ DE LA INFORMACIÓ 

Per poder completar el nostre estudi, a prop del turisme, hem decidit buscar informació per 

Internet. Volem saber el grau d’acceptació dels estrangers respecte dels Hostels, o la idea que 

tenen ells, del millor allotjament a l’hora de viatjar. 

6.2. DADES RELLEVANTS OBTINGUDES I CONCLUSIONS 

L’allotjament dels estrangers és bàsicament el Hostel. En  els països de la Comunitat Europea 

està molt de moda allotjar-se en Hostels, ja que els permetien preus molt econòmics, i així els 

estrangers s’estalvien aquests diners per gastar-los en oci. 

Els espanyols tenen el Hostel en un posicionament de classe baixa, però això és degut a que no 

estan acostumats a conviure-hi amb ells. No és així, Hostel no és un Hostal, són Hotels amb 

altre tipus de comoditats i de serveis que els diferencien. 

 

7. INFORME RESUM DELS RESULTATS OBTINGUTS EN EL ESTUDI DE 

MERCAT. CONCLUSIONS DEL ESTUDI. 

Els resultats obtinguts més importants, són el rebuig del jovent sobre compartir habitació, el 

desconeixement del Hostel en la població espanyola, l’interès d’allotjar-se en hotels en 

diferència dels altres allotjaments, etc. per tant, hem arribat a la conclusió que hem de canviar 

alguns dels aspectes del nostre projecte com son: 

- Oferir altres tipus d’habitacions que no s’hagin de compartir amb ningú. 
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- A l’hora de fer la nova entrevista, enfocar el “Hostel” des de un altre punt de vista, que 

el faci més atractiu per els turistes. 

- Obrir la segmentació  a famílies de renda baixa, oferint uns tipus d’habitacions amb llits 

desplegables. 

- Sobretot, oferir els nostres serveis propis del “Hostel” als estrangers, que son els 

majorment interessats segons les postres fonts secundàries, etc.… 

 

8. DECISIONS SOBRE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL. 

Definitivament els serveis que volem oferir és el de aquests tres tipus d’habitacions, les 

de 4,6 o 8 llits dividits en lliteres, una de 20 llits també en lliteres, per grans grups d’amics, 

grups escolars, etc., les habitacions little cool rooms ( de 6m2) i les nest room que tenen un llit 

de matrimoni i a sobre un de individual, que destinem a les famílies principalment. 
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FASE 4: PLA DE MARKETING  

1. DESCRIPCIÓ DETALLADA DELS SERVEIS EN QUE ES BASA L’ACTIVITAT 

Bàsicament, ens dedicarem a la prestació de serveis d’allotjament, però volem realitzar aquesta 

oferint totes les necessitats bàsiques que necessiti el viatger i a més a més un assessorament 

personalitzat al viatger, aconseguint així una forta diferenciació en relació amb els hotels, 

hostals i albergs de la competència. 

2. PROCÉS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS. (Etapes, temps, i operacions de la prestació 

de serveis). 

La prestació de servei començarà en aquell moment en que un client ens fa una reserva al nostre 

hostel, en aquell moment “Sleep 4 Less” començar a gestionar i a organitzar aquesta reserva per 

tal que no es pugui provocar cap incidència. El temps d’estada del client dins del hostel 

dependrà del que aquest desitgi, tot i que aquest tipus de client al que va destinant el nostre 

servei acostuma a tenir una durada d’entre 2 i 3 dies. 

3. PLA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS. 

3.1. INVERSIONS NECESSÀRIES EN INMOBILITZAT 

Les inversions necessàries en l’immobilitzat seran inicialment les de l’adequació del edifici en 

un Hostel, per tant, necessitarem un projecte inicial d’un arquitecte per tal de poder-lo presentar 

a l’ajuntament i poder sol·licitar un permís d’obra. Seguidament, és contractaran els serveis 

d’uns autònoms que s’encarregaran de realitzar totes les reformes per fer el Hostel. Un cop fetes 

totes aquestes reformes i adequat el hostal, comprarem tot l’immobilitzat necessari, 

principalment necessitem el següent material: 

- Lliteres. 

- Matalassos. 

- Mobles cuines. 

- Sanitaris i utensilis. 

- Equips informàtics. 

- Aplicacions Informàtiques. 

- Electrodomèstics (neveres, 

microones, rentadora, assecadora). 

- Llits dobles i individuals. 

- Televisors. 

- Tovalloles 

- Panys 
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3.2. SUBMINISTRES I SERVEIS EXTERIORS 

Com a subministres tindrem els bàsics en tota prestació de serveis i seran bàsicament els de: 

gas, llum, aigua i telèfon. Per altra banda com a serveis exteriors, tindrem servei 

d’assessorament, empresa de neteja a fons (aquesta es realitzarà aproximadament cada 3 o 5 

mesos dependrà del que es cregui convenient), també tindrem contractades la llei de protecció 

de dades, assegurances del local, entre d’altres serveis exteriors possibles que puguin anar 

sorgint i que siguin necessaris. 

3.3. MÀ D’OBRA DIRECTA 

Com a mà d’obra directe, som les 3 sòcies que estem encarregades de la gestió de les reserves i 

del tracte directe amb el client, i desprès la contractació mitjançant conveni d’estudiant que 

s’encarregaran de fer de guies a tots aquells clients que així o desitgin. 

 

4. PLA D’APROVISIONAMENT 

4.1. PROVEÏDORS SELECCIONATS I CRITERIS DE SELECCIÓ  UTILITZATS 

Proveïdors d’immobilitzat 

Inicialment, els nostres proveïdors inicials seran els següents: 

- Una empresa dedicada a la confecció de projectes de construcció, seran qui 

s’encarregaran de realitzar l’estudi necessari que necessitaran les nostres 

instal·lacions per tal de complir amb els requisits mínims que estableix la llei, alhora 

de crear un local dedicat a l’atenció del públic. Aquesta empresa ha estat escollida 

per uns criteris relacionats amb la relació-qualitat preu que aquests ens oferiran. Tot 

i que encara no s’ha fet un estudi exhaust del preu que costarà l’estudi de tot el 

projecte s’estima que tindrà un cost d’ aproximadament 30.000€. A més aquesta 

empresa ens ofereix unes condiciones postvenda força favorables per la nostra 

empresa. 

- Un altra del nostres principals proveïdors: seran tres autònoms els quals son 

coneguts per una de les sòcies i que sap del tot cert que la seva forma de treballar es 

molt bona i els quals ens faran un preu adequat a totes les instal·lacions i reformes 

que s’hagin de realitzat en el local i compliran amb tots els requisits que hagi 

valorat l’arquitecte en el projecte. 
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- Per altra banda, contractarem una empresa dedicada a la instal·lació de panys a les 

portes les quals funcionen amb targetes magnètiques. 

- Per últim, tot el mobiliari serà comprat a l’empresa IKEA, ja que aquesta ens 

ofereix un tipus de mobiliari adequat al “Hostel ” que volem construir a uns preus 

molt assequibles i amb la qualitat adequada. 

- Empresa que ens subministri petites mostres de sabons i champús. 

- Programes informàtics: necessitarem un programa informàtic el qual ens mostri, la 

gestió de les reserves i al mateix temps ens faci les estadístiques dels principals 

països des de on ens venen els turistes o les principals ciutats espanyoles, per tal de 

poder intentar oferir algun tipus de servei nou, depenent de la procedència del 

turista. 

- Solares tecnologia solar: aquest seran qui ens instal·laran les plaques solars del 

Hostels, ja que tot i ser una inversió inicial d’un cert cost econòmic, en un futur 

aconseguirem un estalvi considerable. 

- Media Market, aquest proveïdor serà qui ens oferirà gran part dels electrodomèstics 

que necessiti el nostre Hostel, bàsicament seran els de bugaderia (rentadora i 

assecadora), compra d’equips informàtics i així com també part dels petits 

electrodomèstics que puguin anar sorgint, per tal d‘acondicionar les cuines, com 

podrien ser neveres, torradores... 

Altres proveïdors 

Altres proveïdors i creditors que s’encarregaran de proveir de productes o serveis al nostres 

“Hostel” seran bàsicament els següents: 

- Endesa: serà qui ens subministrarà l’electricitat del Hostel. 

- Aigües de Barcelona: ens subministrarà l’aigua del Hostel. 

- Telefónica de España: serà qui ens proporcionarà l’accés wifi, i també la telefonia 

de l’empresa, tot i que s’intentarà enviar e-mails als nostres clients, per tal d’intentar 

estalviar-nos al màxim aquesta despesa. 

- Maquines de menjar i begudes: aquest proveïdor serà qui ens proporcionarà el 

reomplirà de les màquines. 
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- Diferents empreses dedicades a la promoció d’esports de risc, cultura... 

- Llobet de serveis i manteniment: tot i que tindrem personal dedicat a la neteja de 

l’empresa, necessitarem una empresa que mensualment ens faci una neteja més a 

fons del Hostel per tal de tenir-lo ben acondicionat. 

- Papelmatic: empresa dedicada a la distribució de paper higiènic. 

- Assegurances: empresa dedicada a l’assegurança del nostre Hostel. 

- Empresa de riscos laborals 

4.2. GESTIÓ DE LES EXISTENCIES 

4.2.1 Planificació de comandes 

- Degut a que la nostra activitat  es basa en la prestació de serveis no podem estimar 

cada quan es faran les comandes, ja que es difícil fer una previsió exacte de les 

vendes que obtindrem mensualment, a més no som una empresa que necessiti 

mantenir un gran nombre d’estocs o existències. Únicament gestionarem les 

comandes de l’esmorzar en el cas que, finalment decidim oferir aquest servei als 

nostres clients. 

4.2.2 Control del inventari 

Inicialment creiem que no haurem de necessitar portar cap tipus de control del inventari, tal i 

com hem esmentat anteriorment, tot i que si en algun moment considerem que en necessitem 

portar un, ja valoraríem entre el FIFO o el CMP, valorant quin és el més adequat per la nostra 

activitat empresarial. 

5. PRESSUPOST DE COSTOS 

5.2 COSTOS ANUALS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS 

A continuació realitzarem una previsió global de les despeses que se’ns presentaran al Hostel, 

sense incloure les despeses de les reformes que haurem de fer, ja que això ens distorsionaria el 

volum de despeses anuals i els quals haurem d’intentar ajustar al màxim: 

Lloguers: contracte amb una duració inicial de 10 anys, compost per una revisió cada 4 anys i 

amb la regularització anual del IPC, l’import d’aquest serà de 2800€ mensuals, per tant, 

anualment serà de: 33.600€. 
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Reparació i conservació: pressupostem un màxim de 5000€ anuals de manteniment. 

Compra material oficina i consumibles: 900€/ anuals. 

Subministraments (aigua i electricitat): 30.000€ anuals. 

Despeses diverses: 

Telefonia: 6000€ anuals. 

Material higiènic i neteja: 4000€ anuals 

Serveis externs de neteja: 4000€ anuals. 

Serveis d’assessorament: les nostres despeses anuals seran reduïdes ja que totes les sòcies tenim 

coneixements dins dels camps administratius, contables, laboral i fiscal, per tant només 

precisarem d’aquests serveis en moments molt puntuals del any, per això calculem uns 2000€ 

anuals. 

Sous i salaris:  

 El personal de que estarà format durant els 2 primers anys serà el següent: 

- Les tres sòcies aportarem treball, aproximadament farem una jornada laboral d’entre 

4 i 6 hores diàries, ja que tenim altres treballs. Calculem que la nostra retribució 

anual bruta serà d’aproximadament uns 10.000€ més els dividends que ens puguem 

repartir en el cas que obtinguem beneficis. 

- Tindrem 2 o 3 estudiants de turisme en conveni depenen de la feina de l’època en la 

que estiguem, els quals percebran una quantitat de diners simbòlica en concepte de 

beca. Pressupostem 6000€ anuals en el cas de que tinguem 2 estudiants. 

- Per últim tindrem una persona a jornada completa i l’altre a mitja jornada, que seran 

les encarregades de la neteja del hostel, aproximadament la despesa anual serà de 

26.000€ anuals. 
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5.1 QUADRE D’INVERSIÓ I AMORTITZACIÓ DEL ACTIU FIX ASSIGNAT A LA 

PRODUCCIÓ I MAGATZEM 

Inversió Inicial Pressupostat 
Amortització 

Anual 

Instal·lacions (10%) 

(projecte) 
20.000 2.000 

Instal·lacions (10%) 

(autònoms) 
30.000 3.000 

Instal·lacions (10%) 

(plaques solars) 
7.000 700 

Instal·lacions (10%) 

(panys) 
9.000 900 

Mobiliari (15%) 20.000 3.000 

Maquinaria (10%) 

(neveres, rentadora...) 
3.000 300 

TOTAL 

PRESUPOSTAT 
89.000 9.900 
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5.2 COSTOS ANUALS DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepte Pressupostos Anual 

Arrendaments 33.600 

Reparació i conservació 5.000 

Material Oficina 900 

Subministraments (llum, gas, aigua) 10.200 

Telefonia 2.400 

Material Higiènic 4.000 

Serveis Externs de Neteja 4.000 

Servei Assessorament 2.000 

Sous i salaris 32.000 

Total Pressupostos Anual 94.100 
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FASE 5 PLA DE MARKETING  

1. DESCRIPCIÓ DEL MERCAT OBJECTIU I ESTRATEGIES DE LA COMUNICACIÓ. 

1.1 MERCAT OBJECTIU 

 El mercat objectiu és el segment de la població al qual dirigim el nostre producte o 

servei després d’analitzar l’estudi de mercat. 

 En el nostre cas, dirigim el “Sleep4Less” a les persones de classe mitja-baixa, tant del 

sexe femení com del masculí, i principalment estiguin compresos entre els 16 i 30 anys.  

Com al final hem decidit fer en cada pis diferents tipus d’habitacions, també destinem les 

habitacions Formula-1 a les famílies de renda baixa, que generalment no disposen de possibilitat 

de viatjar per problemes econòmics, i nosaltres els oferim preus molt baixos per facilitar aquesta 

possibilitat. A més, també destinem el nostre servei als empresaris que estan en viatge de 

negocis i necessiten allotjament ràpid i sense masses costos. 

Per tant, realitzar l’estudi de mercat ens ha permès poder ampliar el nostre mercat objectiu, 

canviant la distribució i el tipus de serveis que preteníem oferir. 

 

1.2. ESTRATEGIES DE COMUNICACIÓ 

 La estratègia de comunicació és la manera en que nosaltres aprofitem i desenvolupem la 

manca d’un tipus de servei en el nostre territori (zona on hem decidit obrir el nostre Hostel). 

 En els consumidors la nostra estratègia  ha aplicar a de ser, la de presentar el nostre 

servei d’una manera nova e innovadora en la nostra societat, i mostrar Sleep4Less com un 

allotjament molt econòmic, però amb unes condicions d’higiene i confort notables. 

L’allotjament i serveis que oferim, són millors que els de la competència sobretot en el factor 

econòmic, i en la resta de factors volem oferir unes condicions mitjanes en relació amb el preu, 

que competint amb hotels no tenim res a veure, però amb hostals o albergs podem aconseguir 

fer-los gran competència al mateix nivell, i amb preus més econòmics i grans promocions. 

Per què la comunicació entre la nostra empresa i els futurs consumidors sigui possible, hem de 

escollir una bona distribució. Alguns tipus són: 
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- Crear un club de fans al facebook. El facebook és una pagina web on es concentren 

milions de persones, principalment joves de 12 a 35 anys més o menys, on la majoria 

d’aquests podrien ser possibles consumidors. Per poder informar del nostre servei, 

periòdicament surt un banner a la dreta de la pantalla de tots els agregats a facebook on 

poden clicar i informar-se de tots els nostres serveis, i on si es fan “fans” la resta 

d’amics d’aquestes persones són informades del nostre Hostel automàticament. 

- En les pàgines web de reserves d’allotjaments. Ens promocionarem a les pàgines de 

lowcost de reserves d’hotels, hostals, apartaments, hostels, etc. des d’on oferirem els 

nostres serveis i la possibilitat de reservar habitacions directament per Internet sense 

més intermediaris i amb tota confidencialitat. 

- En les pàgines de companyies d’avions lowcost. Com per exemple en Ryanair, Clickair, 

etc., apareixeran banners de molts tipus informatius del Hostel i dels seus serveis. 

Aquests són alguns exemples de com pretenem comunicar-nos amb els possibles consumidors. 

Amb aquestes “estratègies” el que volem aconseguir és donar a conèixer el nostre Hostel i els 

seus serveis al màxim de públic possible, i transmetre la imatge de que és un servei més 

econòmic que d’altres, i que aquest factor no repercuteix en males condicions, poca higiene, 

etc., al inrevés, oferim les mateixes condicions, higiene i la resta de factors que d’altres tipus 

d’allotjaments, oferint totes les necessitats bàsiques que necessita el viatger. 

Per fer una bona estratègia de comunicació hem de tenir clar quin és el servei que nosaltres 

oferim, que ens distingeix de la competència, per poder explotar-lo al màxim en publicitat i 

promoció. En el nostre cas són els tipus d’habitacions, tenim 3 tipus diferents d’allotjament: 

- Habitacions amb lliteres (4-6- persones). Per a grans grups d’amics, o persones que per 

un preu molt més econòmic estan disposats a compartir habitació. 

- Habitacions Formula-1 (2-3 persones). Per famílies no nombroses, grups reduïts 

d’amics o parelles, ja que, consta d’un llit de matrimoni i a sobre 1 llit individual. 

- Habitacions Little Cool Rooms (1-2 persones). Per parelles, o persones individuals que 

no estan disposades a compartir habitació amb desconeguts. 

Brindar l’oportunitat d’escollir entre aquests diferents serveis, ens permet captar un segment de 

la població més ampli, i per tant és un factor molt important a promocionar. Cal destacar, que el 

fet de destinar el nostre servei a grups de població molt diferent ens podria arribar a perjudicar, 

és a dir, el fet que hi hagi viatgers molt joves (grups de 18 anys), pot fer que petites famílies 

prefereixin buscar un altre tipus d’allotjament, es per aquest motiu que es van decidir fer 
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diferents tipus de plantes, destinades generalment a un tipus de viatger, d’aquesta manera 

contrarestem aquest fet que ens podria causar d’alguna forma una visió negativa del hostel. 

Per poder tenir èxit en l’obertura del nostre Hostel, hem d’assegurar-nos que la opinió dels 

prescriptors és bona, ja que, ells són els que donen publicitat del nostre servei involuntàriament, 

bona o dolenta segons el tipus de crítica. Els possibles prescriptors en el sector de la hostaleria 

són els estrangers que ja s’han allotjat en hostels, i els propis clients nostres. 

 

2. PLA DE PUBLICITAT 

2.1. OBJECTIUS 

Els objectius que volem assolir amb el pla de publicitat, és el de complir les estratègies 

de comunicació que ens hem proposat. Principalment, hem de donar a conèixer la nova 

existència del nostre Hostel :”Sleep4Less”.  

Pretenem mostrar uns tipus de serveis nous, i així crear una imatge innovadora que estimuli als 

possibles consumidors d’allotjar-se en uns tipus d’habitacions “exclusius” i amb uns preus tan 

econòmics i un nivell d’involucració per ajudar als viatgers per part dels treballadors del 

“Hostel”que pocs allotjaments ens poden fer competència al nivell del Sleep 4 Less. 

Volem oferir la manera de gaudir d’unes vacances, encara que sigui en temps de crisis, per un 

preu tan econòmic, que pots gaudir del turisme i de les activitats estiuenques sense 

remordiments. A més hem de mostrar uns valors higiènics, i de presència sobretot, per que els 

clients marxin contents i així haurem creat prescriptors positius, i la possibilitat de que aquest 

client torni. 

2.2 DESTINATARIS 

 La dimensió del mercat al que estem dirigits és molt ampli, ja que va dels 16 als 30 

anys, i aquest grup d’edats són els més consumidors del servei d’allotjament per que la majoria 

no disposen d’hipoteques, ni préstecs i acostumen a sortir molts caps de setmana amb grups 

d’amics. Són els que es veuen menys afectats per la crisis i per tant, no disminueixen en gran 

quantitat el seu consum. Poden escollir el nostre servei per ajuntar-se un gran grup d’amics i 

tenir la possibilitat de dormir tots junts, o grupets més reduïts que també volen sortir de cap de 

setmana, vacances d’estiu, setmana santa, etc. 
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Aquest sector, també és el més adequat,  per que s’estimen més gastar els diners en oci i 

activitats que no pas en allotjament, que saben que vindran només a dormir i no tindrien la 

possibilitat d’aquesta llibertat d’allotjament que oferim nosaltres. 

2.3. MITJANS DE COMUNICACIÓ I INSTRUMENTS 

 Principalment, volem anunciar el nostre Hostel a la sortida de l’autopista d’Arenys de 

Mar, lloc on hem ubicat el “Sleep 4 Less”, en una tanca publicitària de 6m x 3m on anunciarem 

la direcció del Hostel, preus explosius, fotos, i en resum publicitat atractiva per als possibles 

turistes. Aquest tipus de publicitat només el mantindrem durant el primer any, perquè suposa 

uns costos molt elevats, que a la llarga no podríem mantenir, i en cas de que el Hostel funcionés 

molt bé, ho tornaríem a contractar passat un temps. 

La publicitat permanent que tenim com a objectiu de oferir són, diferents tipus de banners en les 

pàgines de companyies aèries i de reserves d’ allotjament. Petites pantalles de uns 234 x 60 

píxels, amb 2 o 3 fotogrames que van rotant en l’ordre indicat, apareix normalment a la dreta de 

la pantalla i apareix de manera aleatòria amb altres banners, d’altres empreses. Mostraríem el 

preu més econòmic, les imatges més boniques del Sleep 4 Less, de la platja, i en conjunt un 

anunci cridaner que capti l’atenció dels visitants de la web. 

També oferirem la possibilitat de reservar allotjament per Internet directament des d’aquestes 

pàgines, ja que, és un factor molt important en aquests temps de modernització i avanç 

tecnològic. Hem de donar aquests tipus de facilitats, per aconseguir tenir un major número de 

reserves mensuals i com a conseqüència anuals. 

La zona on hem ubicat el “Sleep 4 Less”, normalment està plena de turistes i estrangers, per 

tant, volem deixar targetes publicitàries dels nostres serveis, en les cafeteries, pubs, discoteques, 

botigues més visitades, etc., amb la finalitat de que, encara que en aquest moment no estan 

allotjats al nostre Hostel, si els sembla interessant el següent cop si vindran al Sleep 4 Less. 

 

3. PLA DE PROMOCIÓ DE VENDES 

3.1. OBJECTIUS 

 Mitjançant el pla de promoció de vendes, provoquem en la nostra empresa un benefici 

extra, ja que, encara que oferim els preus més barats del que ens podríem permetre, estem 

cobrint unes places, que en aquesta temporada i amb els preus normals no estarien cobertes i 
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que gràcies a les paraules “oferta”, ”regal” o “promoció” augmentaríem la quantitat de reserves 

en aquests períodes. 

Els objectius que volem assolir mitjançant la promoció son: 

- L’augment de vendes en un període de temps, de baixa demanda.  

- Donar preus competitius per compensar les promocions d’altres allotjaments. 

- Recolzar la publicitat que ha quedat saturada pel pas del temps. 

- Evitar la imatge de passivitat de la empresa, al no oferir ofertes o regals. 

 

3.2. DESTINATARIS 

 La promoció està destinada al mateix públic que la publicitat. Les persones de 16 a 30 

anys, interessades en viatjar, allotjant-se en el sector econòmic de la Hosteleria, amb moltes 

ganes de fer turisme, de establir-se en el centre de tota activitat possible, y de passar-s’ho bé 

sense vergonya envoltant-se de gent desconeguda.  

En el cas de la promoció els destinataris es diferencien en que, tenen una economia més baixa, i 

utilitzen les promocions com a una oportunitat i una ocasió, que si no portés el logo de 

“OFERTA” probablement no ho consumirien. 

3.3. INSTRUMENTS 

 Les promocions són unes ofertes o regals que la empresa ofereix per augmentar les 

vendes en un període de temps determinat i amb una durada determinada, no superior a uns tres 

mesos més o menys.  

Els tipus de promocions que pretenem oferir als nostres clients durant el primer any de 

l’obertura del “Sleep 4 Less” són els següents: 

- Durant els mesos d’abril i maig (mesos de inicial obertura), a partir de 3 pernoctacions 

oferim una quarta de regal. 

- Durant el mes de juny, a partir de 3 pernoctacions i en grups de més de 8 persones, 

regalem el servei de “Show me your city” turisme interior (visita per Barcelona). 

- Durant la primera setmana del mes de novembre, a partir de 5 pernoctacions regalem un 

pack d’activitats on entra el paintball (2h.) i cursa en quad (1h.30min.). 
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4. PLA DE RELACIONS PÚBLIQUES 

4.1. OBJECTIUS 

 Els nostres objectius en relacions públiques és el tracte que hem d’oferir als clients, un 

tracte personalitzat, amable, preocupant-nos pels seus interessos i sobretot preocupar-nos del 

seguiment que fan durant la seva estada en el nostre Hostel. 

El client ha de marxar del nostre Hostel amb la satisfacció de que ha rebut un bon tracte, que ha 

estat ben assessorat en qualsevol dubte, que les instal·lacions han estat del seu gust i que si 

volen tornar a visitar Barcelona o Girona no dubtaran en venir al “Sleep 4 Less”. 

4.2. DESTINATARIS 

 Hi han moltes empreses com són les multinacionals, o grans hotels de luxe, etc., que el 

seu projecte de relacions públiques és realitza en rodes de premsa, entrevistes amb periodistes, 

celebració de festes en nom de la empresa, etc., i per tant els destinataris són els mitjans de 

comunicació, o públic en general. Aquest no és el nostre cas, el pla de relacions públiques que 

nosaltres efectuem està destinat directament als consumidors o clients del nostre Hostel.  

Mitjançant el pla de relacions públiques que destinem als nostres clients ens creem tal i com 

hem esmentat anteriorment prescriptors, ja que, sabem que explicaran a tots els seus coneguts 

que han estat en un Sleep 4 Less i que el tracte per lo general ha estat excel·lent. 

4.3. INSTRUMENTS 

 En tota comunicació entre dos factors ha de existir el feedback, és a dir, que tots dos 

factors rebin la informació que emet l’altre. Entre els clients i els empleats ha de haver-hi 

feedback per que el pla de relacions públiques funcioni. 

 

5. PRESSUPOSTOS DELS COSTOS 

5.1. COSTOS DE PUBLICITAT. 

 Per determinar els costos de publicitat hem analitzat cada un dels mitjans de 

comunicació que havíem escollit, i definir quantitats, models, períodes de duració, etc. 
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- El banner que hem dissenyat per que ens representi en les pàgines web de les 

companyies d’avions lowcost: Ryanair, Clickair i Vueling, és un banner model complet 

rectangle 470 x 150 píxels i surt per 200€/mensuals, per companyia. 

- “Vendre” i “publicitar” el nostre servei, en les pàgines de reserves d’allotjaments, 

principalment no ens suposa cap cost, però, cada reserva que s’efectuí per internet 

mitjançant alguna d’aquestes webs en que estiguéssim donats d’alta, ens suposa un 15% 

de comissió sobre el valor total de la reserva, per part de la pàgina web. 

- La tanca publicitària, és un model publicitari de 6m x 3m que només farem servir el 

primer any. El cost que ens suposa aquesta tanca és de 1.200€/mensuals. 

- Les targetes informatives del nostre Hostel, que volem repartir pels diferents 

establiments d’Arenys de Mar i Barcelona, tenen un cost de 0,15€/targeta. D’entrada 

hem decidit comprar 10.000 targetes, que ens suposaran un cost de 1.500€. 

 

5.2. COSTOS DE PROMOCIÓ DE VENDES 

 La promoció són aquelles ofertes o regals que oferim als nostres possibles clients, 

sobretot en èpoques de baixa demanda, per tal de poder omplir més places, encara que sigui amb 

un benefici més reduït. Tenint en compte les estadístiques de reserves que “esperem” obtenir en 

els mesos de promocions, el cost d’aquestes ofertes o regals són: 

- La promoció d’ una nit de regal a partir de 3 pernoctacions, ens suposarien un cost no 

gaire elevat, ja que generalment aquest tipus de viatger realitzar viatges fugaços d’entre 

dos i 3 dies. 

- La promoció de regalar el “Show me your city” de turisme interior, representa unes 

expectatives de costos de 300€ en el mes de juliol. 

- La promoció de regalar el pack d’activitats, suposa un cost mitjà de 300€, durant la 

primera setmana de setembre. 

 

5.3. COSTOS DE RELACIONS PUBLIQUES 

 El nostre Hostel no té costos de relacions públiques, ja que, el nostre objectiu en quant 

aquest projecte és el de tractar de manera especial als clients, per així crear cada cop nous 

prescriptors de bones crítiques, que d’alguna manera es converteixen en publicitat gratuïta, i no 

involucrem tercers destinataris com periodistes, diaris, festes, etc. 
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5.4. CUADRE DEL RESUM DE COSTOS: 

 

- Cinc primers anys: 

 

Costos Any 2009 Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013 

Publicitat 14.587 6.552 2.935 2.956 3.102 

Promoció 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 

Rel. Públ. - - - - - 

Totals 16.137 8.102 4.485 4.506 4.652 

 

- Annexe 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Sept. Oct. Nov. Dec. 

Publicitat    2.943 1.452 1.460 1.465 1.470 1.467 1.460 1.450 1.420 

Promoció    475 475  300  300    

Rel. Públ.    - - - - - - - - - 

Totals    3.418 1.927 1.460 1.765 1.470 1.767 1.460 1.450 1.420 
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FASE 6 PLA DE MARKETING: DEFINICIÓ DE LA DISTRIBUCI Ó, 

DETERMINACIÓ DELS PREUS, ORGANITZACIÓ DE LES VENTES . 

6.1  DEFINICIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ  

Primer de tot hem de considerar que som una empresa que es dedica a la prestació de serveis, 

però al mateix temps aquesta prestació l’hem de crear i fer arribar als nostres futurs clients, per 

fer-la arribar ho farem de la següent manera: 

El nostre canal de distribució serà de dues formes: 

- Com a canal directe:  

Al tractar-se d’un negoci que rebrà viatgers d’arreu del món, la millor forma de fer conèixer  la 

prestació del servei és mitjançant la creació d’una pàgina web, amb la qual es gestionen totes les 

reserves i mostren les disponibilitats i preus des de l’administració del Hostel. 

Mitjançant aquest canal de distribució 

Per tant, l’esquema de la distribució serà de la següent manera: 

                                               

Tal i com es mostra a l’esquema, les reserves també es podran fer via telefònica, perquè SLEEP 

4 LESS sortirà anunciat a guies de viatges, tot i no ser la nostra principal font de distribució. 

- Com a canal curt: 

Dins d’aquest tipus de distribució podem considerar dues maneres: 

Mitjançant la col·locació de banners dins de pàgines web associades o de busqueda, és a dir, 

posarem publicitat (banners) i també estarem registrats a algunes pagines webs com podrien ser 

Booking Hostels..., d’aquesta manera aconseguim que persones que estiguin buscant allotjament 

puguin considerar el nostre LOWCOST per allotjar-se i els banners estaran col·locats a pagines 

webs com poden ser les de companyies aèries, rutes d’excursions, culturals... aconseguint així 

SLEEP 4 LESS 

WEB/TELEFON 

CLIENT FINAL 
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que els internautes tinguin la possibilitat d’accedir a la nostre domini amb un click en el banner. 

Aquest tipus de distribució no podem considera la del tot com un canal curt, ja que els 

propietaris de les pagines web no ens compren el servei sinó que ens el “promocionen”, per tant 

no tenen la consideració pròpia d’intermediaris, ja que els pagarem per cada click que facin els 

internautes cap a la nostra pagina web, és a dir, per el redireccionament cap a la nostra web. 

L’esquema de la distribució serà de la següent manera: 

                      

Per altra banda, també esmentarem un altre tipus de distribució curt que podríem tenir, tot i que 

intentarem evitar-la: 

En casos excepcionals vendrem el nostre servei a intermediaris, tot i que intentarem evitar-ho, ja 

que el fet de ser un LOWCOST, si venen el nostre producte a un minorista encarirà el servei, 

per tant només ho vendrem en el cas que ho facin oferint l’allotjament amb algun tipus de pack. 

Per exemple, una empresa que es dedica al submarinisme i vol oferir als seus clients un cap de 

setmana d’allotjament i expedicions marítimes. 

En aquest cas, l’esquema de distribució serà el següent: 

                                                   

SLEEP 4 LESS 

MINORISTA 

CLIENT FINAL 

WEB EXTERNA 

WEB SLEEP 4 LESS 

CLIENT FINAL 

REDIRECCIONAMENT 



Projecte Empresarial: SLEEP 4 LESS              

 18 

6.2 POLÍTICA DE PREUS 

El primer que hem de tenir clar alhora de fixar els nostres preus és que som un LOWCOST, 

amb això volem que el consumidor final entengui que els nostres preus son econòmics, barats, 

però això no vol dir que oferim un servei de mala qualitat, el que vol dir es que reduïm costos, 

oferim els serveis bàsics i necessaris i suprimim d’altres per així poder oferir un preu més 

econòmic al client final. 

Objectius de la política de preus 

La política de preus que seguirem alhora de fixació dels preus anirà condicionada per diversos 

factors: 

- Situació del hostel (comunicació). 

- Tipus d’habitació escollida. (amb bany privat o comunitari). 

- Tarifa individual o de grup. 

- Temporada Alta/ Temporada Baixa. 

- Serveis diversos escollits. 

- Competència dins del sector. 

- Estratègia de la nostra empresa. 

- Costos. 

- Descomptes per grups. 

 

Degut a la competència que tenim dins del nostre sector i la poca fidelització per part del client, 

els nostres preus aniran molt condicionats a aquest factor.  Per tant  només podem obtenir un 

marge de preu més elevat en les activitats, totes aquelles opcions extres considerades com a no 

bàsiques les quals vulgui disposar el viatger.  

Per tots aquests factors, la fixació del preus anirà de la següent manera: 

- Little Cool Rooms: habitacions formades per aproximadament 4m2, formades per 1 llit 

i un bany privat. Destinat a parelles o persones que viatgen sols. 

Doble: 22 €/ persona.  Individual: 25 €/ persona. 

- Nest Room (like F1): habitacions formades per un màxim de tres persones, 

generalment petites famílies, les quals disposen de bany privat i cuina comunitària. 

Habitació: 17 €/persona. 
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- Big Rooms: habitacions amb cuina comunitària formades per llits d’entre 4 i 6 . 

Aquestes disposen de bany i cuina comunitària. 

Habitacions de 4 pers: 16€/ persona. 

Habitacions de 6 pers: 15€/ persona. 

Community rooms: habitació formada per 12 llits separades per parets de pladur i 

sense portes, amb bany comunitari. 

 Llit: 11€/ persona. 

Els preus esmentats són els de temporada baixa, per temporada alta son 1,5€ més por 

persona/ dia. 

3. Organització i planificació de les ventes 

 La venta e-Commerce 

Gràcies a les noves tecnologies i a la utilització massiva d’internet totes les nostres 

vendes/reserves es faran bàsicament per internet, mitjançant la nostra pàgina web, degut que 

som un negoci destinat a l’allotjament i les persones que volen accedir a aquesta prestació de 

servei son d’altres ciutats o països, i d’aquesta manera poden planificar tot el viatge sense 

necessitat de sortir de casa.  

Tots els nostres clients que vulgui fer una reserva en el nostre hostel hauran de fer un pagament 

previ mitjançant targeta de crèdit sobre el 8% del total del preu.  

Aquests pagaments els rebrem mensualment a traves d’un intermediari, que en aquest cas serà 

World Premium Rates que s’encarregarà de fer tota la gestió de cobrament de targetes. Per altra 

banda, el nostre sistema de e-commerce està regit per totes les normes de protecció de dades. 

Hem de tenir en compte que les ofertes que oferim als nostres clients seran apareixeran a la 

pagina web i s’aplicaran directament sobre els preu de venta total, depenen de les promocions 

vigents. 

Per últim cal destacar tal com hem dit abans que tots els nostres clients aniran reben noticies per 

email (sempre hi quan hagi ens hagin autoritzat) relacionades amb les ofertes promocionals del 

Sleep4Less. 

En les dades estimatives corresponents a inversions, ventes i despeses dels propers 5 anys, hem 

de puntualitzar dràsticament que aquestes dades poden variar amb les que apareixen en el pla 
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financer. Les dades que són estan realment acurades són les que apareixen al final de tot el 

projecte i que estan descrites i justificades. 

- Annexe 5. 

Explicació en la determinació de les ventes anuals 

Alhora de calcular aquestes vendes hem tingut en compte dos factors molt importants: 

- La facturació màxima diària que pot facturar el nostre hostel en concepte d’allotjament. 

- El número de dies que té el mes. 

Un cop tenim en compte aquests dos factors, hem fet el següent, a continuació ho explicarem 

mitjançant un exemple: 

Durant el primer any trobem que en temporada baixa (gener-juny; octubre-desembre) la 

facturació màxima diària és de 1313,08€ (preu sense IVA), sobre aquest valor estimem durant el 

mes de juny per exemple que només un 70% dels llits disponibles seran ocupats, un cop calculat 

aquest percentatge el que fem, és calcular un altre percentatge estimatiu pels dies al més que el 

hostel estarà ocupat i estimem un 75% sobre els dies que té el més, i tot seguit ho multipliquem 

per el percentatge que hem calculat anteriorment. Aquest procés ha estat realitzat per tots els 

mesos de tots els anys. 

Per altra banda, hem de tenir en compte que durant els mesos de juliol-septembre, hem 

considerat que seria temporada alta i que per tant els preus per habitació seran incrementats en 

1,5 euros per llit. C 

Cal esmentar, que s’incrementen els preus any rere any i per aquest motiu hem calculat un 1,8 

per cent més durant la previsió dels 4 anys següents al inicial. 

Per últim, hem de dir que dins d’aquest preu no estan inclosos tots els packs que oferirem en el 

nostre hostel, ja que el marge de benefici que guanyem és molt petit, ja que no ho considerem la 

nostra activitat principal. 

4. Recursos necessaris per a la distribució de els ventes  

4.1 Inversió en fix 

Un cop fetes totes les reformes necessàries per a poder crear el hostel, haurem de realitzar la 

inversió el actiu fix, tal i com hem esmentat anteriorment haurem de comprar bàsicament el 

següent: 
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- Lliteres. 

- Llits de matrimoni 

- Llits individuals 

- Panys 

- Guixetes 

- Dutxes, sanitaris, miralls. 

- Televisors (únicament per les habitacions més cares). 

- Utensilis: llençols, tovalloles... 

- Recepció 

En el quadre d’inversions tots aquest apareixen amb detall. 

A continuació adjuntem algunes de les imatges de mobiliari escollides:  

               

    

 

4.2. Recursos humans  

- Annexe 6 

5.Pressuposts de costos 

- Annexe 7 
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FASE 7 IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA I DELS PRODUCTES.   

1. Determinació de la forma jurídica de la empresa 

1.1 Criteris seguits per a l’elecció:   

Per determinar la forma jurídica de la nostra empresa, hem fet un estudi de cadascuna de les 

formes que existeixen per saber quina ens vindria millor i creiem que la que la que s'adapta 

especialment a les nostres condicions i maneres del nostre negoci és la societat limitada (SL).  

Hem escollit  aquesta opció ja que no hi ha un número màxim ni mínim de socis, en el nostre 

cas som 3 sòcies que ens dividirem els béns i drets del capital social. 

Aportarem entre las tres el capital social amb l’avantatge de que amb aquest import farem front 

davant els deutes que s’originin a l'empresa encara que s'esgoti el nostre patrimoni social no 

respondrem amb els nostres propis béns dels deutes de la societat ja que no tenen responsabilitat 

subsidiària. 

Aquest capital ha de ser superior als 3005.06 euros. Cadascuna aporta 1/3 part del capital social 

que serà de 50.000€, a més a més una de les sòcies del projecte aportarà un edifici format per 

quatre plantes més un local i terrat, aproximadament uns 400 m2, tot i que se li haurà de pagar 

un lloguer de 2.500 euros al mes (és a dir no serà propietat de l’empresa). La inversió inicial es 

la compra de mobiliari i les reformes que farem al local que això portarà a un cost de al voltant 

de 70000- 80000 euros.  Tindrem en compte que la societat de responsabilitat limitada no pot 

acceptar capitals externs per mitja d'obligacions.  

Seguirem els següents passos per a la constitució: 

Sol·licitud del certificat de denominació social. 

Atorgament de l’escriptura pública de constitució 

Liquidació i pagament de l'impost d'operacions societàries. 

Inscripció en el registre mercantil. 

Alta de la societat en Hisenda 

Altres tràmits administratius. 
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El  primer pas que hem de fer és el certificat de denominació social que anirà afegit a 

l'escriptura de constitució. Amb aquest document el que aconseguirem serà una acreditació que 

certifiqui que no existeix cap altre empresa que porti la mateixa denominació social que la que 

hem triat nosaltres. 

Aquest certificat el podem sol·licitar cadascuna de les 3 sòcies de la empresa i s’obtindrà en el 

Registre Mercantil Central que es troba a Madrid, encara que també es pot fer a traves 

d’Internet, on un dels socis haurà de complimentar un informe demanant el certificat amb un 

màxim de tres sol·licitats de denominació social. Això té un cost d’entre 6.01 i 18.03 euros 

aproximadament. 

La certificació negativa de constitució ha d’haver sigut expedida amb un termini  màxim de tres 

mesos abans de l’Atorgament de l’escriptura. El nombre sol·licitat es reserva durant sis mesos, 

si es sol·licita prorroga de denominació abans de que passin tres  mesos des de l’expedició 

inicial. Si han passat els sis mesos s’ha de sol·licitar com si fos una nova denominació  

En segon lloc haurem de fer l’Otorgament de l’escriptura pública de constitució en el qual 

nosaltres, les sòcies, hem de procedir a la signatura de l'escriptura de constitució davant notari i 

aprovació dels estatuts de la societat on haurem d'adjuntar el certificat del Registre Mercantil 

Central. 

L'escriptura de constitució haurà d'obtenir: 

- Identitat dels socis: on s’indicarà el nom i cognoms, l'edat, l'estat civil, nacionalitat, domicili i 

DNI de cadascuna de les tres. 

- La voluntat de constituir una societat limitada. 

- L'aportació que farà cada soci: ja sigui en forma d'aportacions dineràries per part de les tres o 

de no dineràries com per exemple el local el qual hem esmentat anteriorment.  

� Les aportacions dineràries les haurem d’ingressar en una entitat de crèdit amb el nom de 

l'empresa i donar-li un certificat al notari d'aquesta acreditació amb el que hem aportat 

cadascuna. La data del dipòsit bancari no podrà ser anterior en més de dos mesos a la data en 

la que es signa l'escriptura de constitució de la societat. 

�  En el cas de les aportacions no dineràries, haurem d'entregar el títol o la documentació 

relativa del local, al notari. 
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- Els estatuts de la societat: s’hauran d'elaborar uns estatuts socials que s’incorporaran a 

l'escriptura de la constitució i per els quals es regirà la societat: s’haurà de fer constar el  

següent:  

�  Denominació de l'entitat: Sleep 4 Less, SL. 

�  Objecte social: Un local dedicat a l’allotjament per a tothom de lowcost. 

�  Domicili i àmbit territorial en el qual hagi de desenvolupar principalment les activitats: 

Arenys de mar. 

�  Capital social: participacions en que es divideixi, valor nominal de cada participació i 

numeració de les mateixes. 

�  Sistema d'administració de la societat. 

- El sistema d'administració que inicialment s'estableixi per a la societat. 

- D’identitat de la persona que inicialment s'encarregui de l'administració i de la representació 

de la societat. 

La nostra empresa podrà començar a posar-se en funcionament a partir de la data en que 

s’atorguin l'escriptura de constitució. 

El següent pas serà la liquidació i pagament de l'impost d'operacions societàries.  

Per constituir una societat limitada ens genera l'obligació de pagar l'impost d’operacions 

Societàries. Aquest serà l' 1% del capital aportat. 

La liquidació d'aquest impost és un requisit previ i necessari per a d’inscripció de l'escriptura de 

constitució  al Registre Mercantil. 

L'escriptura de constitució atorgada davant notari, haurem d’inscriure-la obligatòriament i amb 

caràcter constitutiu en el Registre mercantil de la província de Barcelona, corresponent al 

domicili de la societat, Arenys de mar. 

A la inscripció haurà de constar el Codi de Identificació Fiscal (C.I.F.), encara que sigui 

provisional. Això fa que haguem d’obtenir el C.I.F. provisional i una vegada sigui assignat 

aquest número, ja podrem presentar l'escriptura al Registre Mercantil per sol·licitar d’inscripció 

obtenim la personalitat jurídica de Societat Limitada (SL). 

Haurem de donar d'alta la societat a Hisenda. Per fer aquest tràmit, primer hem de obtenir el 

C.I.F que serà. de caràcter provisional fins que la societat no quedi inscrita al Registre 

Mercantil, pel qual, llavors el C.I.F. es convertirà en definitiu però mitjà d'Hisenda. Per obtenir-
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lo, es presentarà a Hisenda un imprès amb les dades de la societat juntament amb una copia de 

l'escriptura de constitució. Seguidament donarem d'alta a la societat en l' I.A.E. Impost 

d'Activitats Econòmiques mitjançant el corresponent imprès. Y en tercer lloc realitzarem la 

declaració censal, que es l'alta de la societat als efectes de l'IVA, mitjançant, també, l’imprès 

corresponent. 

Finalment, per iniciar l'activitat del nostre negoci, haurem de tenir en compte uns altres requisits 

i tràmits, com són la llicència d’obertura de l'establiment i la llicencia d'obres, en el cas en que 

féssim obres de reforma al local on realitzarem l'activitat. Aquestes dues llicències les haurem 

de presentar a l’ajuntament d'Arenys de mar. 

1.2 Avantatges i incentius que es poden obtenir 

Un dels avantatges que podríem destacar de crear una Societat Limitada és la limitació de la 

responsabilitat dels socis al capital aportat. Això significa que la societat tindrà el seu patrimoni 

diferenciat del dels socis, amb lo qual els deutes de la societat hauran assumir-se amb guanys de 

la empresa, no havent de reclamar directament als socis aquests deutes. És a dir, que el 

patrimoni dels socis i el capital aportat per la societat són independents. 

 

2.- Identificació de la empresa 

2.1. Elecció de la denominació de l'empresa. 

Hem escollit per a la nostra empresa el nom de Sleep 4 less. Creiem que és el més adequat per a 

la denominació del nostre hostel i que també descriu les qualitats que oferirem quan es posi en 

marxa el projecte. 

Vam tenir dubtes per a l’elecció de la denominació de la empresa amb diversos noms. Volíem 

que fos un nom curt, fàcil de memoritzar, cridaner i divertit. Al principi vam triar el nom de 

"Sleep & Go", però vàrem descobrir que aquest nom ja existia amb un altre hostel precisament. 

Més tard vam pensar altres noms com per exemple; "GoSun","Sleep Cheap", "Sleep for 

Lowcost", "Dreams & Go", "Sleep & Walk".  Però finalment vam decidir Sleep for Less, o el 

que és el mateix, Sleep 4 Less que significa el mateix però amb el 4 al mig sembla que queda 

d'una forma mes divertida i juvenil. 

Hem escollit el títol en anglès, ja que és l'idioma internacional i  per que pensem que és el més 

adequat per als clients als quals va dirigit el nostre negoci. El nom en anglès fa  que quedi d'una 
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manera més cridanera i més moderna, li dona com una sensació  de més prestigi de cara a la 

gent. D'aquesta manera, també, ho entendrà tothom i serà més fàcil captar l'atenció de les 

persones interessades en buscar allotjament.  

El significat de Sleep 4 Less és dormir per menys, que és un resum molt breu del que volem 

oferir, un allotjament que s'adapta a qualsevol tipus de persones, ja siguin famílies, parelles, 

grups d'amics...etc., per un preu molt econòmic, Lowcost, amb autenticitat d'això. 

2.2. Elecció del logotip i símbols representatius de l’empresa. 

Per al disseny del nostre logotip vam tenir, també, els nostres dubtes. Volíem que fos petit, 

original, que captés l'atenció de la gent com per exemple utilitzant una gamma de colors 

cridaners. Que el símbol hauria de ser un dibuix que d’alguna manera representés el nostre 

hostel. 

El logotip creiem que es un factor molt important per captar l’atenció de les persones. Ja que 

quant la gent vegi l'anunci en el primer que es fixarà serà en el logotip i per tant cridi l'atenció. 

Per això vam decidir elaborar un logo que fos original, atractiu, interessant per a tothom i 

utilitzant colors vius. 

Com a símbol vam dibuixar la bola del món, intentant representar d’alguna manera a la gent 

viatgera per que es vegi identificada amb el dibuix.  

En el dibuix podem observar que es reflexa la part on esta situat el nostre hostel.  

Creiem que es el dibuix que simbolitza millor a les persones es mouen per tot el món. 

 

 

 

Al principi vam  dissenyar aquest logotip. Volíem col·locar les paraules de manera que quedés 

el número 4 dintre de la bola del món, d'una manera senzilla i per tal de que finalment quedés 

petit. 

Més tard volíem col·locar un eslògan, per captar més l'atenció. Pensàvem que quedaria molt bé 

col·locant-lo al fil de la línia d'arreu del dibuix.  

L’eslògan és "New generation for accomodation", que significa " nova generació 
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d’allotjaments", és una frase que queda molt correcte , ja que estem intentant introduir un 

concepte més innovador d’allotjament. 

 

2.3. Dibuix definitiu del logotip. 

 

3.- Identificació dels productes i serveis 

3.1. Establiment de les marques pròpies  

Primer de tot en de saber que és una empresa que es dedica al sector de l’hostaleria i per tant el 

producte que oferint és l'allotjament en forma de Lowcost. Les nostres marques es podran 

diferenciar de la competència oferint millors qualitats, una millora de comoditat en cadascuna 

de les habitacions i facilitant tots els diversos tipus d’allotjament que existeixen de Lowcost en 

un mateix local, Sleep 4 Less. 

Com a marques pròpies citarem  les diverses habitacions que es troben a les diferents plantes del 

local. 

En primer lloc es troben les "Community Rooms", 

que significa "Habitacions Comunes".  Aquesta 

habitació es troba a la planta baixa, on es troba 

també la recepció. 
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 Al Hostel només disposem d'una d'aquestes habitacions, i esta formada per 6 lliteres. Al costat 

de cada llit aniran posades unes taquilles per cada hoste, per que aquests puguin guardar las 

seves pertinences.  

 Disposaran de bany amb 4 lavabos i 5 dutxes comunitàries, al costat de l'habitació. 

Aquest tipus d'allotjament anirà enfocat per a la gent jove pel fet de compartir la mateixa 

habitació, com per exemple, grups d'amics.  

"Community Rooms" tindrà un cost d'11 euros per persona  en temporada baixa, i 12,50 a la 

temporada alta. 

Seguidament, al primer pis, hem col·locat les anomenades "Big Rooms", que signifiquen "grans 

habitacions". Es tracta de tres i dos llits per habitació, amb les seves respectives taquilles amb 

clau com a manera de seguretat.  

Disposem de 3 habitacions amb  3 llits i una de més petita amb dos llits. En aquesta planta 

podran cabre un màxim d'11 persones. 

 Al final del passadís trobem una cuina comunitària, amb microones, diversos aparells de cuina, 

frigorífic i una taula per si els hostes volem preparar-se el menjar. Al costat de la cuina n'hi 

haurà un bany comunitari amb 4 dutxes i 4 lavabos. 

Aquest tipus d'habitació anirà també cap a la joventut, com per exemple 2 o 3 amics que venen a 

visitar la ciutat.  

"Big Rooms" tindrà un cost de 16 euros l'habitació de 3 llits i la que té 2 llits de 17 euros, amb 

suplement d'1,50 euros en temporada alta. 
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A la segona planta disposem del mateix tipus d'habitacions, " Big Rooms", però en aquests cas 

es tracta de lliteres.  

Aquesta planta constarà de 5 habitacions formades per  dues lliteres cadascuna, que per tant  fa 

un  màxim de 20 persones que poden cabre en aquest pis.  

Com a la primera planta, també disposarà d'una altre mateixa cuina i bany comunitaris al final 

del passadís. 

El preu d'aquestes "Big Rooms" serà de 15 euros per 

persona i a la temporada alta de 16,50 euros/persona. 

 

 

 

 

 

A la  tercera planta ens trobem amb les "Nest Rooms", que significa "habitacions niu". 

Aquestes habitacions estan formades per un màxim de 3 persones cadascuna, les qual disposen 

d'un bany privat.  Disposem de 5 habitacions d'aquest tipus amb un màxim de 15 persones que 

podran cabre en aquesta planta. 

Al final del passadís, hem situat la cuina que serà comunitària amb microones, diversos aparells 

de cuina, frigorífic i una taula per si els hostes 

volem preparar-se el menjar.  

Aquest tipus d'habitació anirà generalment per 

a les petites famílies. 

El preu de les Nest Rooms serà de 17 euros 

per persona, o de 18,50 euros si es en 

temporada alta. 
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I per últim, a la cinquena planta ens trobarem amb les "Little Cool Rooms", que el seu 

significat es "Petites Fresques Habitacions". 

Són, com el seu nom indica, petites habitacions, les quals en una mateixa planta ens trobem per 

una banda 5 habitacions de 2 metres quadrats, que seran les habitacions individuals y per altra 

banda 6 habitacions de matrimoni que fan 1,6x3,5 metres. Per tant  aquesta planta consta d'11 

habitacions i podran cabre un màxim de 17 persones. 

Són habitacions formades cadascuna  per un llit i un bany 

privat. 

Va destinat per a parelles o per a persones que viatgen sols. 

El preu de les Little 

Cool Rooms depenc 

de l'habitació: 

Doble: 22 euros per persona, i a la temporada alta per 

23,50 euros. 

Individual: 25 euros per persona i a la temporada alta per 26,50 euros. 

3.2. Dibuix dels logotips y símbols representatius de les marques 

Els logotips i símbols per a les marques de les nostres habitacions, seran d'una forma senzilla, 

amb el títol i un dibuix que representi cadascuna. Seran els següents:  

 

- Planta baixa: Community 

    

- 1ª i 2ª Planta: Big Rooms 
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- 3ª Planta: Nest Rooms 

 

 

 

 

- 4ª Planta: Little Cool Rooms 

      

Un altre dels serveis que ofereix el nostre Hostel és el “Show Me Your City”, que es tracta d’un 

servei en el qual el viatger contracta un guia i depenent del que vulgui fer durant la seva estància 

a la ciutat, se li prepara una ruta, d’una forma molt pròxima entre la ciutat, cultura i viatger. 

A continuació mostrem algunes de les activitats que oferim al nostre viatger, no totes aquestes 

activitats són de Show Me Your City, algunes d’aquestes són simplement packs de visites que 

es poden fer amb uns preus realment molt atractius. 

- Annexe 8. 

4.Localización de la empresa 

La nostra empresa l'hem situada a Arenys de mar que és un petit poble de la comarca del 

maresme.  

Es troba situat al carrer de Platja Cassà , número 10, Arenys de mar. A la imatge el podem 

observar on esta marcada la lletra "A". 
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4.3 Plànols dels locals, terrenys i edificis 

Recepció (Planta Baixa). 
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Big Rooms (Primera Planta) 

 

 

Big Rooms (2 Planta) 
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Nest Rooms (3a Planta) 

 

Little Cool Rooms (4a Planta) 
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FASE 8. LA ORGANITZACIÓ FUNCIONAL DE LA EMPRESA. EL  DEPARTAMENT 

DE PERSONAL. 

L’ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA DE L’EMPRESA. 

ORGANIGRAMA DE L’EMPRESA 

 

 

 

INFORME SOBRE L’ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL DE L’EMPRESA 

Tal i com es mostra a l’organigrama,  la nostra empresa estarà formada per uns directius, que 

serem les sòcies (Raquel Azuaga, Encarni Garcia i Judith Garcia).  Nosaltres tindrem una 

empresa externa d’assessorament que ens prestarà els seus serveis en certs moments del any, tot 

i que no dependrem d’aquesta.  

Per altra banda, tindrem dos tipus de treballadors, els empleats de neteja i els estudiants en 

practica, tots dos dependran directament dels directius. 

 

2. DEFINICIÓ DELS LLOCS DE TREBALL 

Model targeta identificativa del personal. 
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2.1 Llocs de treball: 

Tal i com hem esmentat abans seran les sòcies o directives qui s’encarregaran de la gestió 

integral de Sleep 4 Less. Les tasques a desenvolupar estaran repartides de la següent manera: 

Raquel i Encarni: totes dues sòcies s’encarregaran bàsicament, de la gestió de reserves, atenció 

al client, actualització de la pàgina web i videoconferència, contractació de tota la publicitat, 

gestió del personal. Generalment el seu horari serà de 8 a 14 i de 10 a 16 respectivament. 

Judith: s’encarregarà de la gestió i comptabilitat de l’empresa, atenció al client, entre d’altres 

tasques diàries que puguin sortir. Generalment el seu horari serà de 16  a 23. 

Personal de neteja: inicialment tindrem 1 persona destinada a la neteja del hostel, les seves 

tasques seran, condicionament de les habitacions un cop a marxat el client, i neteja diària de les 

zones comunes del hostel, així com totes les dutxes i serveis.  El seu horari de treball serà de 9 a 

13 i de 17 a 20. Durant temporada alta, es contractarà a una altra persona a mitja jornada, que 

s’encarregarà de donar suport i aquesta farà un horari de 9 a 13. 

Estudiants: per últim tindrem estudiants de turisme o de comerç internacional, que 

s’encarregaran de mostrar la ciutat als nostres viatgers, inicialment tindrem a 2 persones, una 

pels matins i l’altre per la tarda, no tindran un horari fix, ja que dependrà de la demanda que 

tingui aquest servei. Inicialment estipulem un horari de 10 a 15 i de 18 a 22. 

 

2.2 PROFESIOGRAMES 

- Annexe 10 
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PERFILESPROFESIOGRAFICOS 

- Annexe 11 

 

3. PROCESSOS DE CAPTACIÓ I SELECCIÓ DEL PERSONAL DE L’EMPRESA 

3.1 CAPTACIÓ 

Per poder fer les contractacions del personal, posarem una oferta de treball a la pàgina web 

d’infojobs. Inicialment només oferirem un lloc de treball com a personal de neteja a jornada 

completa, la retribució serà de 1.200 €/bruts mensual, per 12 pagues. I no es requerirà cap tipus 

d’estudis o experiència laboral en el lloc de treball, únicament existirà la condició que visqui 

relativament a prop al lloc de treball. 

 

3.2 SELECCIÓ 

Conforme anem tenint personal inscrit a la nostra oferta de treball, anirem descartant i 

preseleccionant els candidats, preferiblement volem a una persona que tingui entre 35 i 50 anys, 

tot i que no és una característica important, tampoc es requereix experiència prèvia. 

3.3 Acollida i formació 

Ja que serem les sòcies qui ens ocuparem de bàsicament de totes les tasques de gestió i de 

atenció personalitzada al client, inicialment estarem realitzant cursos d’idiomes per poder 

entendres amb els nostres clientes i poder-los ajudar de la millor manera possible a fer el seu 

viatge més còmode. D’altra banda, tots els nostres empleats seran instruïts amb una norma 

bàsica, és important que el client se senti agust i assessorat alhora d’escollir les seves rutes, per 

així poder gaudir de la millor forma possible del turisme. 

 4. Determinació de les modalitats de contractació del personal 

Únicament tindrem contractades al personal de neteja, i es farà un contracte indefinit, en el cas 

que la persona a contractar tingui més de 45 anys, ja que d’aquesta manera obtindríem una 

bonificació. 

Per altra banda, no existirà cap més contracte, existirà un conveni per els estudiants que 

vulguem agafar i així els contarà com a practiques i aniran adquirint experiència professional. 
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Per últim, les sòcies estarem donades d’alta com a autònoms i aquests costos els pagarà 

l’empresa, però no començarem a rebre un sou, fins que Sleep 4 Less no comenci a donar 

beneficis, en el moment en que doni uns beneficis passarem a formar part dels sous i salaris de 

l’empresa. 

 

Costos de personal 

- Annexe 12 
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Responsabilitat Social Corporativa 

Com a empresa destinada principalment a l’allotjament i turisme, volem contribuir amb el 

desenvolupament i conservació del patrimoni cultural de la Comunitat Autònoma, ja que, és un 

dels factors més importants i que afecta directament a la nostra activitat empresarial. 

Actualment, existeixen gran part de ciutats arreu del món, que han estat malmeses per l’ésser 

humà, amb això el que volem dir, es que s’ha de conscienciar a les persones, ja que si 

continuem malmetent totes aquestes ciutats les acabarem destruint, i el viatger acabarà per no 

visitar aquestes ciutats. 

 Per aquest motiu hem creat dues iniciatives com a empresa, que són les següents: 

- Primerament, donarem una espècie de xerrades i activitats sobre civisme ambiental a les 

escoles del voltant d’Arenys de Mar, amb això el que volem aconseguir és que els nens 

i joves creixin conservant el medi ambient, juntament amb tot el seu entorn.  

Les activitats que farem amb els nens o joves, seran per exemple la neteja de platges, 

plantació d’arbres, reciclatge a les escoles i l’aplicació de tot això dins dels seus 

habitatges. Gràcies això els nens podran aprendre la importància de preservar i 

conservar el seu entorn.  

- L’altre mesura que volem aplicar, és l’aportació voluntària a certs monuments o 

associacions, per exemple, durant el segon any de posada en marxa de Sleep4Less, 

volem donar recolzament a la rehabilitació de la Sagrada Familia, però més endavant 

canviarem la destinació d’aquesta aportació a alguna associació de dedicada a la 

conservació del patrimoni cultural com pot ser AEGPC. 
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FASE 9 INVERSIO I FINANÇACIÓ. ESTUDI DE VIABILITAT DEL  

Tal i com podem veure a la gràfica i segons la nostra previsió de vendes, els mesos d’entre juny-

octubre, les nostres vendes són força altas i la nostra ocupació està aproximadament entre un 60 

i un 90% de la seva capacitat. Per altra banda, cal esmentar que les vendes totals dels 12 primers 

mesos ascendiran fins als 223.000€ aproximadament. 

Totes les nostres vendes seran cobrades per la seva totalitat al comptat. 

Tal i com podem observar en el quadre, veiem que inicialment la major part dels pagaments de 

les inversions seran efectuats a un termini superior a 90 dies. 

En el quadre que ve a continuació podem veure les inversions dins l’immobilitzat que farà 

Sleep4 Less, les inversions més importants són les de instal·lacions, que estan formades per 

totes les obres d’acondicionament del local i per altra banda el mobiliari, que és una de les altres 

inversions que més representen dins de la nostra empresa. 

Adjuntem un excel amb tot el pla, financer, ja que la qualitat d’imatge no és massa bona. 

Tal i com veiem, en el quadre Sleep4Less té una sèrie de despeses de constitució i les despeses 

de publicitat, són força elevades, ja que durant el primer any tindrem una pancarta publicitària, 

durant els anys següents tota la publicitat és basarà pràcticament en una publicitat per internet. 

Per altra banda cal esmentar la despesa dels sous, els seus del empresaris seran de 2800€ 

mensuals, per totes 3 sòcies, i per els treballadors esta calculat la part proporcional, ja que 

només tindrem una persona encarregada de la neteja contractada de forma fixa, la resta de 

personal, serà més aviat depenent de la demanda, per tan de circumstancies de la producció. 

Tal i com hem esmentat anteriorment l’aportació de les sòcies serà de 50.000 (1/3 s/50000). I 

per tal, de poder pagar totes les nostres inversions, haurem de demanar un préstec d’ 

aproximadament uns 40.000€, aquests els tornarem amb una període de 5 anys, tot i que no 

descartem amortitzar-los abans del seu venciment. 
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En el pla de tresoreria provisional, podem comprovar com mitjançant el  cobrament de les 

nostres vendes, podem fer front a gran part de les nostres despeses i la resta, ho podem fer 

mitjançant l’aportació del capital, ja que el préstec pràcticament no l’estem utilitzant. Per tant, a 

final d’any o abans intentarem amortitzar-lo. 

El més correcte en el nostre cas hagués haver contractat una pòlissa. 

 

Tal i com podem veure a la taula del pla de tresoreria cada any, disposem de mes tresoreria, per 

tant haurem de plantejar-nos noves inversions per tal de poder aconseguir nous mercats o 

sectors. 
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Tal i com es mostra al compte de resultats del primer any, Sleep4Less, té dues partides que son 

amb les que té una despesa més gran, aquestes són els sous i salaris i el lloguer, harem de buscar 

noves formes per intentar disminuir aquesta despesa, tot i que es complicat, ja que són partides 

molt difícils de reduir. 

 

 

Segons la nostra previsió si comparem des de que iniciem l’activitat al 2010 fins al 2014, 

Sleep4Less acaba tenint un benefici de mes del doble, del que va començar a fer. Per altra 

banda, seguim pensant que haurem d’invertir aquests diners en una nova activitat, com podria 

ser la obertura d’un nou local o bé un centre d’activitats d’oci. 
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Per últim mostrem el balanç del exercici 2010 de Sleep4Less, en el qual veiem que hem 

obtingut uns beneficis de 45000, que hisenda ens deu un total de 29000€, que tenim tots els 

nostres clients pagat, ja que es cobren el 100% al comptat i que pràcticament no tenim deutes 

amb els nostres proveïdors. 
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FASE 10: PLANIFICACIÓ D’OPERACIONS, DOCUMENTACIÓ I PRESENTACIÓ 

DEL PROJECTE. 

Abans de inaugurar el nostre Hostel s’han de fer una sèrie de tràmits obligatoris, per que la 

obertura sigui legal, correcta i satisfactòria pels postres clients. Aquests tràmits son: 

� Financers: 

- Hem de obrir el compte corrent on s’ingressaran les reserves prèvies i en 

general els guanys que obtingui el Hostel, i des de on es faran els  pagaments, 

dels rebuts com per exemple: el rebut de la llum, de l’aigua, etc. 

- Captar les aportacions de les sòcies, per el Sleep 4 Less. 

- Demanem un préstec de 40.000€ a pagar en 5 anys, per cobrir les despeses de la 

compra de immobilitzat 

� Compra o lloguer del immobilitzat: 

- L’edifici en que hem ubicat el nostre Hostel, es un lloguer propietat de una de 

les sòcies, la qual ens el llogarà per 2.000€ al mes. 

- Comprem mobiliari per valor de 29.313€ del Ikea, que inclou els llits, 

matalassos, guixetes, lliteres, panys de targeta, etc. 

- Tenim un ordinador que serà el centre de gestió de les reserves, i que 

utilitzarem a més per buscar informació per internet, mapes, etc. A més 

adquirirem aplicacions informàtiques, de caràcter contable. 

� A condicionament del edifici: 

- Sleep for Less te unes característiques molt especials, i per tant, per les 

habitacions s’utilitza mides molt amplis, o bé, molt reduïts. Per aquest motiu 

hem hagut de fer reformes, per adaptar-lo a les nostres necessitats. 

L’import total de les reformes es de 83.000€, repartit en instal·lacions de 

lavabos, instal·lacions d’electricitat, calefacció, aire condicionat, etc. 

� Contractes de suministres: 

- Aigua: L’aigua pel Hostel la contractarem de la companyia Aigües de 

Barcelona. 

- Electricitat: La llum la contractarem amb la companyia Fecsa Endesa. 

- Gas: El subministrament de gas, hem decidit de fer-lo amb Gas Natural. 

- Telèfon i internet: Considerem que telefònica és una de les empreses de 

comunicació mes eficients, per tant contractarem amb ells la nova línea de 

telèfon i el internet wifi per tot l’edifici. 
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� Contractes de serveis externs: 

- Serveis de seguretat: Instal·larem càmeres de vigilància en cada planta del 

Hostel, que podrem observar pel nostre ordenador central. 

- Servei de neteja: La neteja del Sleep 4 Less, no la portarà cap empresa externa a 

nosaltres, sinó que contractarem personal propi, concretament una persona a 

jornada completa i en èpoques de temporada alta, una altra persona a mitra 

jornada. 

- Gestories: Contractarem una gestoria aliena a nosaltres, per a que ens faci els 

comptes anuals, i un servei de manteniment per possibles dubtes administratius. 

- Assegurances: Sleep 4 Less ha de tenir una assegurança obligatòria, i per tant 

contractarem una assegurança d’hostaleria, que cobrirà tot tipus d’accidents, o 

desperfectes per 1.600€ anuals. 

� Comunicació inicial:  

- Col·locarem una tanca publicitària a l’entrada de l’autopista d’ Arenys de Mar 

per indicar la nova obertura d’aquest tipus d’allotjament. 

- Un nou grup de Sleep 4 Less en el Facebook. 

- Promocions, descomptes i regals per obertura. 

- A les pàgines de companyies aérees Lowcost, hi hauran banners publicitaris del 

nostre Hostel. 

� Personal: 

- Selecció de personal: El personal del Hostel som les tres sòcies, però a més, 

contractarem tres persones per fer el servei de Show me Your City. 

- Formació dels treballadors: El personal que contractem per fer el servei de 

Show me Your City, haurà de fer uns cursets de idiomes. 

� Proveïdors: 

- Els proveïdors que tindrem seran bàsicament el Ikea, que ens proporcionarà el 

mobiliari, llençols, i estris de qualsevol tipus, el Media Markt, on comprarem 

els electrodomèstics, i la Copisteria Arenys que imprimirà totes les promocions, 

targetes, fulletons, etc. 

- A més podem tenir proveïdors ocasionals. 

� Obertura de llibres obligatoris: 

- Llibre Registre de IVA. 

- Llibre de visites. 

- Llibre d’actes. 

- Llibre de facturació. 

- Llibre diari. 

- Llibre major. 

 


