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2.1. Factors que afecten a la demanda de serveis esportius

AnAnààlisi i diagnosi de llisi i diagnosi de l’’explotaciexplotacióó i del mercat de la piscina coberta de Ti del mercat de la piscina coberta de Tààrregarrega

La demanda de serveis esportiusdemanda de serveis esportiusdemanda de serveis esportiusdemanda de serveis esportius és quelcom que ha d’analitzar-se d’una manera molt fina ja que, entre 
d’altres, és un dels aspectes que més condiciona la viabilitat econòmica, social i esportivaviabilitat econòmica, social i esportivaviabilitat econòmica, social i esportivaviabilitat econòmica, social i esportiva d’un centre 
esportiu.  

FACTORS QUE AFECTEN A LA DEMANDA DE LA PISCINA COBERTA A TÀRREGA: 

A. CULTURA ESPORTIVA

La Cultura Esportiva es pot entendre com la percepció que el mercat té sobre els diferents serveis 
esportius i la predisposicipredisposicipredisposicipredisposicióóóó que té per consumir-los. Pel cas que ens ocupa, el mercat esportiu es 
divideix en 3 segments: 

A.1. Esport Escolar

A.2. Esport de Competició

A.3. Esport de Lleure, Oci, RecreaciEsport de Lleure, Oci, RecreaciEsport de Lleure, Oci, RecreaciEsport de Lleure, Oci, Recreacióóóó (Esport per a tothom)(Esport per a tothom)(Esport per a tothom)(Esport per a tothom)

És l’esport de lleure i el mercat que atrau el que analitzarem en aquest estudi de demanda. 

La Cultura Esportiva de TLa Cultura Esportiva de TLa Cultura Esportiva de TLa Cultura Esportiva de Tààààrrega pot ser comparable a la dels municipis de lrrega pot ser comparable a la dels municipis de lrrega pot ser comparable a la dels municipis de lrrega pot ser comparable a la dels municipis de l’à’à’à’àrea metropolitana de rea metropolitana de rea metropolitana de rea metropolitana de 
Barcelona. La feina feta durant aquests Barcelona. La feina feta durant aquests Barcelona. La feina feta durant aquests Barcelona. La feina feta durant aquests úúúúltims anys pels diferents agents socials (ajuntament, ltims anys pels diferents agents socials (ajuntament, ltims anys pels diferents agents socials (ajuntament, ltims anys pels diferents agents socials (ajuntament, 
entitats, entitats privades comercials,entitats, entitats privades comercials,entitats, entitats privades comercials,entitats, entitats privades comercials,…………) ha fet que la poblaci) ha fet que la poblaci) ha fet que la poblaci) ha fet que la poblacióóóó de Tde Tde Tde Tààààrrega valori i consumeixi rrega valori i consumeixi rrega valori i consumeixi rrega valori i consumeixi 
productes i serveis relacionats amb lproductes i serveis relacionats amb lproductes i serveis relacionats amb lproductes i serveis relacionats amb l’’’’activitat factivitat factivitat factivitat fíííísica i lsica i lsica i lsica i l’’’’esport des desport des desport des desport des d’’’’una vessant comercial. una vessant comercial. una vessant comercial. una vessant comercial. 

La poblaciLa poblaciLa poblaciLa poblacióóóó dels municipis de ldels municipis de ldels municipis de ldels municipis de l’à’à’à’àrea drea drea drea d’’’’influinfluinfluinfluèèèència, Pel contrari, no tncia, Pel contrari, no tncia, Pel contrari, no tncia, Pel contrari, no téééé aquesta percepciaquesta percepciaquesta percepciaquesta percepcióóóó, ja que , ja que , ja que , ja que 
esdevenen pobles petits, de tradiciesdevenen pobles petits, de tradiciesdevenen pobles petits, de tradiciesdevenen pobles petits, de tradicióóóó agragragragràààària i/o ramadera i, en alguns casos, amb poca poblaciria i/o ramadera i, en alguns casos, amb poca poblaciria i/o ramadera i, en alguns casos, amb poca poblaciria i/o ramadera i, en alguns casos, amb poca poblacióóóó
jove. jove. jove. jove. 
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AnAnààlisi i diagnosi de llisi i diagnosi de l’’explotaciexplotacióó i del mercat de la piscina coberta de Ti del mercat de la piscina coberta de Tààrregarrega

B. EL MUNICIPI DE TÀRREGA

MAPA CONCEPTUAL 1: TÀRREGA A CATALUNYA, A LA PROVÍNCIA DE LLEIDA I A LA 
COMARCA DE L’URGELL. 

TTTTààààrrega,rrega,rrega,rrega, capital de la comarca de l‘Urgell, és una 
població de la plana de Lleida just al 
començament d'una petita serra, prop de la qual 
passa el riu Ondara. 

El sector dels serveis és la principal activitat 
econòmica de la ciutat, on predominen les 
petites i mitjanes empreses. Algunes empreses 
conegudes a nivell internacional tenen la seva 
seu a la ciutat.

La ubicació geogràfica de la ciutat amb les vies 
de comunicació que hi conflueixen, han 
possibilitat que Tàrrega sigui un dels nuclis 
comercials de referència de la plana de Lleida. 

Com a trets diferencials destaquem el mercat 
setmanal dels dilluns que aplega persones de 
totes les contrades de l‘Urgell i les comarques 
veïnes i, d'entre les activitats socials i culturals 
que tenen lloc al municipi, la més rellevant és la 
Fira del Teatre al Carrer, un certamen que es 
repeteix cada mes de setembre i acull 
companyies i visitants de tot el món.  
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AnAnààlisi i diagnosi de llisi i diagnosi de l’’explotaciexplotacióó i del mercat de la piscina coberta de Ti del mercat de la piscina coberta de Tààrregarrega

TTTTààààrrega presenta una distribucirrega presenta una distribucirrega presenta una distribucirrega presenta una distribucióóóó
urbanurbanurbanurbaníííística en el territori molt stica en el territori molt stica en el territori molt stica en el territori molt 
favorable per a la gestifavorable per a la gestifavorable per a la gestifavorable per a la gestióóóó
dddd’’’’equipaments esportius per les equipaments esportius per les equipaments esportius per les equipaments esportius per les 
segsegsegsegüüüüents caracterents caracterents caracterents caracteríííístiques:stiques:stiques:stiques:

- És una ciutat planaciutat planaciutat planaciutat plana que facilita 
el desplaçament a peu per les 
persones amb mobilitat reduïda o 
persones grans. 
- Amb l’excepció dels pobles 
agregats (Altet, Santa Maria, 
Claravalls, La Figuerosa, Riudovelles
i l’AMD de Taladell) la gran 
majoria de la població viu 
concentradaconcentradaconcentradaconcentrada en el Municipi.   
- Els polpolpolpolíííígons industrialsgons industrialsgons industrialsgons industrials estan 
ubicats als afores de la ciutat
- No hi ha vies de comunicació
(autopistes, carreteres, vies de 
tren) o naturals (rius o rieres) que 
dificultin la circulacicirculacicirculacicirculacióóóó dels vianantsdels vianantsdels vianantsdels vianants. 
- La Zona esportiva estLa Zona esportiva estLa Zona esportiva estLa Zona esportiva estàààà
concentrada en una concentrada en una concentrada en una concentrada en una úúúúnica i nica i nica i nica i ààààmplia mplia mplia mplia 
pastillapastillapastillapastilla

TARREGA 16.088

TALLADELL (AMD) 243

ALTET 80

STA. MARIA 60

CLARAVALLS 150

LA FIGUEROSA 50

RIUDOVELLES 7
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AnAnààlisi i diagnosi de llisi i diagnosi de l’’explotaciexplotacióó i del mercat de la piscina coberta de Ti del mercat de la piscina coberta de Tààrregarrega

D. MERCAT PROPI

D.1. VOLUM DE POBLACIÓ

Tàrrega compta amb un volum de població censada de 16.678 
habitants (Idescat 2013)

D.2. MOBILITAT

Tàrrega és una ciutat que genera una forta atracció sobre els 
municipis veïns. A part de ser la capital de la comarca la C-14, la 
C-53 i A-2 esdevenen vies de comunicació ràpides que els habitants 
de les poblacions veïnes utilitzen per desplaçar-se en 20’ o menys. 
Tàrrega, a més, esdevé un dels pols de referència (juntament amb 
Mollerussa, Guissona i Cervera) a nivell industrial, cultural, esportiu, 
comercial i administratiu. 

C. TENDÈNCIA EL MERCAT

La conjuntura econòmica actual afecta als hàbits de consum de la 
població. Com mostra el Cercle de Comparació Inter-municipal que 
cada any fa la Diputació de Barcelona, el volum de poblacivolum de poblacivolum de poblacivolum de poblacióóóó
abonada a les instalabonada a les instalabonada a les instalabonada a les instal····lacions esportives municipals slacions esportives municipals slacions esportives municipals slacions esportives municipals s’’’’ha reduha reduha reduha reduïïïït en un t en un t en un t en un 
0,3% en l0,3% en l0,3% en l0,3% en l’ú’ú’ú’últim any. ltim any. ltim any. ltim any. 

Font: Cercle de comparació intermunicipal. Diputació de Barcelona. 2009 

D.3. VOLUM DE POBLACIÓ IMMIGRADA

La tendència general a abonar-se entre la població immigrada de 
l’Àfrica, de Sud-amèrica i de l’Àsia és pràcticament inexistent. 
Tàrrega compta amb un volum de població immigrada important 
(21%). Caldrà analitzar amb deteniment aquest factor que restarà
potencial comercial a la instal·lació.  
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E. ÀREA D’INFLUÈNCIA I MOBILITAT E.1. VOLUM DE POBLACIÓ A MENYS DE 25’

El volum d’habitants de la comarca de l’Urgell que estan a menys 
de 25’ en cotxe de Tàrrega és de: 18.245 (no inclòs Tàrrega)

E.2. CERVERA, GUISSONA, MOLLERUSSA

Per les característiques del vas d’aigua de la piscina de Tàrrega, 
moltes persones de Guissona, Cervera i Mollerussa poden veure 
interessant l’oferta de les seves instal·lacions. El volum de població
de les tres localitats és de: 30.967 persones

L’àrea d’influència de Tàrrega, a excepció d’algunes poblacions 
veïnes, no es gaire important. Tot i això, com hem comentat, 
Tàrrega és una ciutat que atrau població dels municipis veïns per 
l’eficiència de les vies de comunicació i per la influència que des 
del punt de vista industrial, administratiu, sanitari, docent, 
comercial, cultural i esportiu exerceix. 

Tal i com mostrarem en els mapes conceptuals, situarem l’àrea 
d’influència directa de l’estudi de demanda en el radi d’acció de 
25’ en cotxe des del centre de Tàrrega. 

De la resta de factors que condicionen el 
poder de consum de l’àrea d’influència 
en destaquem: 

Font: idescat 2013

TARREGA MOLLERUSSA CERVERA BALAGUER POBACIÓ TOTAL
Tarrega 16678
verdú 9 1013
Ciutadilla 14 209
Guimerà 18 296
Nalec 15 105
Tornabous 17 935
Anglesola 9 1384
Vilagrassa 6 513
Sant martí 18 691
Bellpuig 15 12 5001
Preixana 22 18 410
Agramunt 23 26 5599
Maldà 21 233
Belianes 24 556
Fuliola 21 1300
Vallbona Monges 26
Omells de na Gaià 31
Rocallaura 31
Castellserà 28
Puigvert d'agramunt 24 23
Ossó de Sió 23 20
mollerussa 20 14959
guisona 31 19 6796
cervera 18 9212

PRIMERA CORONA

SEGONA CORONA

DESCARTATS

LLEGENDA ÀREA D’INFLUÈNCIA
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6 Tornabous
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ALTRES 78 8,68%
LLEIDA 3 0,33%
IVARS D'URGELL 3 0,33%
BARBENS 3 0,33%
TARROS, EL 3 0,33%
MONTORNES DE SEGARRA 3 0,33%
LINYOLA 4 0,44%
BOLDU 4 0,44%
SANT MARTI DE MALDA 4 0,44%
PREIXENS 5 0,56%
ROCAFORT DE VALLBONA 5 0,56%
CERVERA 7 0,78%
VILANOVA DE BELLPUIG 7 0,78%
TORNABOUS 8 0,89%
TALLADELL, EL 8 0,89%
VILAGRASSA 12 1,33%
VERDÚ 13 1,45%
LA FULIOLA 15 1,67%
ANGLESOLA 23 2,56%
AGRAMUNT 28 3,11%
BELLPUIG 49 5,45%
TÀRREGA 614 68,30%
TOTAL 899

Estudiant la procedència dels abonats per 
codis postals observem que els municipis 
que més abonats aporten a la piscina 
coberta, a part del propi municipi de 
Tàrrega, són:

- Bellpuig

- Agramunt

- Anglesola

- La Fuliola

- Verdú

- Vilagrassa 

- Tornabous

Destaca el baix número d’abonats d’altres 
poblacions veïnes i el baix número 
d’abonats de les poblacions de Guissona, 
Mollerussa i Cervera. 
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F. COMPETÈNCIA

F.1. COMPETÈNCIA A TÀRREGA

GIMNGIMNGIMNGIMNÀÀÀÀS OLS OLS OLS OLÍÍÍÍMPIAMPIAMPIAMPIA

- 9 pistes de pàdel indoor

- 2 Sales d’activitats dirigides

- Sala de fitness

- Zona Wellness

- Aparcament i zona de restauració

- Preu de l’abonament individual adult: 41€

Tal i com mostra el mapa conceptual següent, la competència de la 
piscina coberta de Tàrrega és el gimnàs Olímpia

GIMNÀS OLÍMPIA

COMPLEX MUNICIPAL

COMPETÈNCIA A DINS DEL MUNICIPI
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AquAquAquAquààààtic Fitness Centre de Cervera, piscina cobertatic Fitness Centre de Cervera, piscina cobertatic Fitness Centre de Cervera, piscina cobertatic Fitness Centre de Cervera, piscina coberta
Av. de l'Esport s/n
25200 - Cervera
Tel. 973 53 20 36 i 656 460 531

PCO2 (vas gran i vas petit)
4 sales: spinning, dirigides i 2 fitness
Sauna seca, jacuzzi
Piscina estiu al costat
Hi ha parking específic i carrers al voltant
Pvp adult individual: 52,75 €

F.2. COMPETÈNCIA FORA DE TÀRREGA

PISCINA COBERTA DE CERVERAPISCINA COBERTA DE CERVERAPISCINA COBERTA DE CERVERAPISCINA COBERTA DE CERVERA

12
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PISCINA COBERTA DE MOLLERUSSAPISCINA COBERTA DE MOLLERUSSAPISCINA COBERTA DE MOLLERUSSAPISCINA COBERTA DE MOLLERUSSA

Piscina Coberta de BalaguerPiscina Coberta de BalaguerPiscina Coberta de BalaguerPiscina Coberta de Balaguer
PCO1 (25x12,5) retràctil
0 sales
NO sauna, jacuzzi
Hi ha parking: 
no específic però carrers al voltant suficient
Pvp adult individual: 
abonament mensual 35€ + activitats (*)

(*) Balaguer apujarà l'abonament a la piscina coberta un 15%
E. Farnell
26-06-2014
Balaguer debatrà avui en el ple municipal la modificació de les ordenances per a la prestació
de serveis de la piscina coberta i per la prestació d'activitats lúdiques i de lleure per al 
pròxim exercici 2014-2015. L'equip de govern proposa que es congeli el preu de l'entrada 
unitària de cinc euros, mentre que per als abonaments mensuals i de temporada proposa un 
increment d'un 15 per cent, fixant la quota mensual en 41 euros i l'anual en 235 euros 
(actualment 35 i 200 € respectivament). Amb referència als cursos de natació infantil i 
d'adults, la proposta preveu un increment del 3 per cent. En aquest sentit, el consistori 
mantindrà estables les tarifes per als centres educatius i les bonificacions per als clubs 
esportius i de la gent gran.
L'alcalde, Josep Maria Roigé, va explicar que el servei de la piscina coberta arrossega un 
dèficit superior als 120.000 euros, per la qual cosa va veure "necessari ajustar les quotes 
per reduir aquest dèficit". De tota manera, va destacar que no augmentaran les tarifes ni als 
clubs esportius de la ciutat ni a les escoles. En el cas de l'ordenança del servei i activitats 
esportives, lúdiques i de lleure, que regula el servei de l'Escola Municipal de Gimnàstica 
Rítmica, els increments que s'aplicaran seran del 3 per cent en compliment del pla 
d'ajustament aprovat el 2012.

PISCINA COBERTA DE BALAGUERPISCINA COBERTA DE BALAGUERPISCINA COBERTA DE BALAGUERPISCINA COBERTA DE BALAGUER

Ctra. de Miralcamp, 5
25230 Mollerussa (Lleida)
Tel. 973.71.01.43
piscina@mollerussa.cat

PCO2 (vas gran i vas petit)
1 sales: fitness
Sauna 
Piscina estiu al costat
Hi ha pàrking: no específic però carrers al voltant suficient
Pvp adult individual: 35,8 €
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G. FACTORS ECONÒMICS. RENDA FAMILIAR DISPONIBLE

En el context econòmic actual els factors econòmics 
esdevenen un factor de demanda important a l’hora 
de calcular l’ús potencial d’un equipament esportiu. 
Un d’ells, n’hi ha d’altres, és la renda familiar 
disponible. 

La renda familiar disponible a Trenda familiar disponible a Trenda familiar disponible a Trenda familiar disponible a Tààààrrega rrega rrega rrega éééés de s de s de s de 17.00017.00017.00017.000€€€€
quantitat lleugerament per sobre de la mitjana de 
Catalunya. (idescat 2012)

Val a dir però, que l’efecte de la immigració esbiaixa 
aquesta dada, ja que amb un 21% d’immigració es 
pot concloure que la renda disponible del nostre 
públic objectiu és força més elevada. 

Per tant i a priori, la renda familiar disponible, Per tant i a priori, la renda familiar disponible, Per tant i a priori, la renda familiar disponible, Per tant i a priori, la renda familiar disponible, 
segons les dades de les que disposem, no ha de ser segons les dades de les que disposem, no ha de ser segons les dades de les que disposem, no ha de ser segons les dades de les que disposem, no ha de ser 
un problema si la franja de preus mitjans estun problema si la franja de preus mitjans estun problema si la franja de preus mitjans estun problema si la franja de preus mitjans estàààà
dddd’’’’acord amb el que el mercat pot assolir. acord amb el que el mercat pot assolir. acord amb el que el mercat pot assolir. acord amb el que el mercat pot assolir. 

Aprofundirem en el tema dels PVP i de la seva 
elasticitat en l’apartat destinat als Preus Públics. 

H. FACTORS SOCIALS. L’ATUR ENREGISTRAT

L’atur i la davallada del poder adquisitiu de 
la classe mitjana general catalana és un 
factor, entre d’altres, que afecta a la 
demanda d’un equipament esportiu municipal. 

De fet, tal i com ja hem dit anteriorment, 
segons el Cercle de Comparació Inter-
municipal, la davallada del % de població
abonada a un centre esportiu municipal a 
Catalunya respecte de l’any passat, és del 
0,3%

Com mostren els gràfics següents el volum 
d’atur és considerable. El municipi de TEl municipi de TEl municipi de TEl municipi de Tààààrrega rrega rrega rrega 
enregistra menregistra menregistra menregistra méééés de 1.400 aturats. s de 1.400 aturats. s de 1.400 aturats. s de 1.400 aturats. 

No obstant, però, tal i com passava al punt 
anterior, aquesta alta taxa d’atur ve 
provocada, sobretot, per l’efecte de la 
immigració. 

atur enregistrat

e 0 a 4 anys

De 5 a 9 anys

De 10 a 14 anys

De 15 a 19 anys 16

De 20 a 24 anys 77

De 25 a 29 anys 147

De 30 a 34 anys 191

De 35 a 39 anys 212

De 40 a 44 anys 190

De 45 a 49 anys 197

De 50 a 54 anys 203

De 55 a 59 anys 145

De 60 a 64 anys 89

De 65 a 69 anys

De 70 a 74 anys

De 75 a 79 anys

De 80 a 84 anys

De 85 i mes

Total 1467
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I. EL MODEL D’EQUIPAMENT I L’EFECTE DIFERENCIADOR

MODERN

FUNCIONAL

AMPLITUD DE LA ZONA D’AIGÜES

ACCESSIBLE

INTEGRAT

MOLT BEN UBICAT

Aspectes que es valoren positivament com a equipament esportiu: Aspectes que es valoren positivament com a equipament esportiu: Aspectes que es valoren positivament com a equipament esportiu: Aspectes que es valoren positivament com a equipament esportiu: 

La piscina coberta de Tàrrega es caracteritza per ser un equipament 
modern i dotat de tots els espais per a la pràctica de l’activitat 
física que les societats modernes requereixen. 

Es caracteritza per comptar amb una de les millors zones dmillors zones dmillors zones dmillors zones d’’’’aigaigaigaigüüüües es es es 
del territoridel territoridel territoridel territori per a la pràctica de la natació i del wellness, i per 
estar molt ben integratintegratintegratintegrat amb la resta d’equipaments del sistema 
esportiu, molt ben ubicatubicatubicatubicat respecte dels nuclis de població i 
accessible accessible accessible accessible a qualsevol segment social de la ciutat de Tàrrega. 

NÚMERO DE SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES

CAPACITAT I AFORAMENT DE LA SALA DE FITNESS

CONFORT

MANTENIMENT I NETEJA

PROVEÏMENT D’ENERGIA

Aspectes que es valoren negativament com a equipament esportiu: Aspectes que es valoren negativament com a equipament esportiu: Aspectes que es valoren negativament com a equipament esportiu: Aspectes que es valoren negativament com a equipament esportiu: 

El disseny de la piscina coberta de Tàrrega s’ha centrat en la zona 
d’aigües com a element clau i diferenciador. Això ha condicionat la 
ubicació, l’accessibilitat, la grandària (i per tant aforament) de les 
sales polivalents i de la sala de fitness. 

Aquest aspecte és de vital importància, ja que la rendibilitat 
econòmica i, en part, social d’un equipament de les característiques 
d’aquest depèn del volum de servei que la sala de fitness i les sales 
d’activitats dirigides són capaces de generar. 

La piscina coberta de Tàrrega nomnomnomnoméééés compta amb dues saless compta amb dues saless compta amb dues saless compta amb dues sales, una 
de fitness i una d'activitats dirigides. La sala de fitness és petita i 
l’altre, tot i comptar amb unes dimensions correctes, ha de generar 
tota l’activitat complementària. 

El fet de només comptar amb una sala d’activitats dirigides i una 
sala de fitness de dimensions reduïdes genera poca capacitat de 
servei i desconfort, sobretot en hores puntes. 

La falta de confort, s’agreuja per alguns elements no resolts de la elements no resolts de la elements no resolts de la elements no resolts de la 
construcciconstrucciconstrucciconstruccióóóó (gotelleres, climatització, falta de manteniment i 
neteja,...). 

La disposiciLa disposiciLa disposiciLa disposicióóóó dddd’’’’alguns elements moblesalguns elements moblesalguns elements moblesalguns elements mobles (com el mobiliari dels 
vestidors) i les caracterles caracterles caracterles caracteríííístiques i potstiques i potstiques i potstiques i potèèèència dncia dncia dncia d’’’’algunes instalalgunes instalalgunes instalalgunes instal····lacionslacionslacionslacions
(sobretot pel proveïment d’energia) dificulten la neteja i el 
manteniment de la instal·lació i el proveïment d’energia elèctrica. 
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Segons el propi gestor, a part dels problemes que el disseny de la 
zona d’aigües hagi pogut generar a la resta de la instal·lació cal 
destacar altres avaries o disfuncions de l’equipament:

1. AIRES CONDICIONATS A LES SALES 

La màquina de l’aire condicionat està molt lluny de la zona a 
climatitzar, els conductes estan exposats al sol i a la intempèrie fet 
que provoca l’escalfament de l’aire abans d’arribar a la sala i un 
sobreesforç de la maquinària, ja que és molt complicat arribar a la 
temperatura de confort. 

Conseqüències: Desgast prematur de l’aparell, calor a les sales, 
males olors, humitat i falta de ventilació. 

2. TANCAMENTS D’ALUMINI 

Els tancaments d’alumini són de baixa qualitat i els vidres no són 
de doble càmera. 

Conseqüències: Condensació i falta d’aïllament, el que provoca una 
despesa d’energia innecessària. 

3. FILTRACIONS DE LA TEULADA 

Des del primer dia la instal·lació ha presentat filtracions durant els 
dies de pluja. S’han segellat juntes i tapat les lluminàries. 

A més a més, la falta de càmeres d’aire a la teulada provoca 
condensacions quan el clima exterior és molt fred. 

Conseqüències: Humitats i males olors. El parquet de la sala 
d’activitats dirigides fet malbé, òxids a les parts metàl·liques de les 
màquines de fitness i de l’estructura de l’edifici, fongs a les zones 
de pladur provocant el despreniment d’algunes de les parts 
d’aquest. 

4. DESHUMECTADORA

La mala ubicació de l’aparell ha provocat el desgast del mateix, 
cremant cada any un compressor i corroint tots els conductes 
metàl·lics. 

Conseqüències: Condensacions, humitats, falta de confort a 
determinats espais, males olors per falta de ventilació.   
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Durant la realització d’aquest estudi s’ha demanat la opinió d’una 
empresa experta en el manteniment de piscines cobertes. Adjuntem
el seu informe a continuació: 

17



AnAnààlisi i diagnosi de llisi i diagnosi de l’’explotaciexplotacióó i del mercat de la piscina coberta de Ti del mercat de la piscina coberta de Tààrregarrega 18



AnAnààlisi i diagnosi de llisi i diagnosi de l’’explotaciexplotacióó i del mercat de la piscina coberta de Ti del mercat de la piscina coberta de Tààrregarrega

J. EL PREU I L’ELASTICITAT DEL MATEIX

Font: ordenances fiscals 2014
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K. ACTIVITATS I SERVEIS

Tot i que es percep que la graella d’activitats intenta adaptar-se a 
la mala conjuntura econòmica, al número d’abonats i al fet de 
només disposar d’una sala, des de la direcció d’aquest estudi creiem 
que l'oferta d’activitats dirigides no exprés (55) és baixa per una 
instal·lació de les característiques d’aquesta.

Tal i com mostra el grTal i com mostra el grTal i com mostra el grTal i com mostra el grààààfic adjunt, davant dfic adjunt, davant dfic adjunt, davant dfic adjunt, davant d’’’’un aforament mig de un aforament mig de un aforament mig de un aforament mig de 
10 persones i d10 persones i d10 persones i d10 persones i d’’’’un volum dun volum dun volum dun volum d’ú’ú’ú’ús de 1,5 usuaris per cada dues s de 1,5 usuaris per cada dues s de 1,5 usuaris per cada dues s de 1,5 usuaris per cada dues 
activitats, el volum dactivitats, el volum dactivitats, el volum dactivitats, el volum d’’’’usuaris als que es dusuaris als que es dusuaris als que es dusuaris als que es dóóóóna servei rondarna servei rondarna servei rondarna servei rondaràààà els 350 els 350 els 350 els 350 
i el volum di el volum di el volum di el volum d’’’’usos al voltant dels 550. usos al voltant dels 550. usos al voltant dels 550. usos al voltant dels 550. 

Caldrà veure com afecten aquestes xifres a l’explotació i veure de 
quina manera pot adaptar-se una oferta d’activitats més àmplia i 
més adaptada a les necessitats i a les expectatives d’un públic 
objectiu cada cop més exigent. 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

AIGUA 2 2 3 2 2 11 11

X-BIKING 3 2 1 2 1 9

FRANQUÍCIES 1 3 2 2 3 11

ALTRES 5 3 6 5 5 24

EXPRESS 9 8 17 17 17

TOTAL 20 10 12 19 10 1 72

55
44

TOTAL 

Font: arrendatari, 2014
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LA SALA DE FITNESS

Tot i que la sala és de dimensions reduïdes disposa d’una maquinària 
adaptada a les necessitats de la població de Tàrrega. Donat que ja és 
una maquinària amb més de 10 anys, caldrà veure com va evolucionant 
l’estat de conservació de mateixa, sobretot pel que fa a la maquinària 
cardiovascular. 

Molt probablement, durant els transcurs dels propers anys, els gestors de 
la instal·lació hauran de plantejar-se un canvi de la maquinària de 
fitness i de cardio per adaptar-se a les necessitats canviants del mercat. 

A més de les característiques de l’espai i de l’antiguitat de les màquines 
cal destacar altres aspectes com la falta de confort que produeixen 
determinades situacions de l’edificació. La condensació, el baf, les males 
olors o el mal estat de manteniment d’alguns elements com a 
conseqüència de les filtracions de la teulada, condicionen el benestar dels 
usuaris. 

L’horari de servei de la sala de fitness és:

- De gener a juny i de setembre a desembre: 35h/setmana

- Juliol: 25h/setmana

- Agost 15 h/setmana. 

Sota el nostre punt de vista aquest horari és just, ja que amb aquest 
volum d’hores el servei d’atenció a l’usuari durant les hores vall, pel 
matí i pel mig dia, és complicat. 
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CURSETS DE NATACIÓ. 

Font: arrendatari, 2014

El volum total d’usuaris de plantejaments utilitaris de natació és de 
222 i una oferta de 40 programes

  

CURSETS INFANTILS EXTRAESCOLARS CURSETS NADONS
2 dies/setmana 1 dia/setmana

535 2-3 anys Dilluns i dimecres 17:20 a 18:05 2012 6 PPP 565 2 4-24 mesos Dimarts 10:30 a 11:00 PPP

536 3-4anys Dilluns i dimecres 17:20 a 18:05 2011 8 PPP 566 TANCAT 4-24 mesos Dijous 17:15 a 17:45 PPP

537 4-6 anys Dilluns i dimecres 17:20 a 18:05 2010/2009/08 10 PP 567 TANCAT 4-24 mesos Divendres 16:45 a 17:15 PPP

538 6-8 anys Dilluns i dimecres 17:20 a 18:05 2008/2007/2006 5 PP 568 6 4-24 mesos Divendres 17:15 a 17:45 PPP
539 4-6 anys Dilluns i dimecres 18.05 a 18:50 2010/2009/08 6 PP 569 6 4-24 mesos Dissabte 10:30 a 11:00 PPP
540 6-8 anys Dilluns i dimecres 18:05 a 18:50 2008/2007/2006 6 PP
541 8-11 anys Dilluns i dimecres 18:05 a 18:50 2006/2005/04 4 PP
542 12-15 anys Dilluns i dimecres 18:05 a 18:50 2003//2002/2001/2000 6 PP
543 2-3 anys Dimarts i dijous 17:20 a 18:05 2012 5 PP
544 3-4anys Dimarts i dijous 17:20 a 18:05 2011 3 PPP CURSETS ADULTS APRENENTATGE I TECNIFICACIÓ
545 4-6 anys Dimarts i dijous 17:20 a 18:05 2010/2009/08 8 PP 570 0 Tec Dilluns i dimecres 8:15 a 9:00 PP

546 6-8 anys Dimarts i dijous 17:20 a 18:05 2008/2007/2006 5 PP 571 3 Tec Dilluns i dimecres 20:15 a 21:00 PP
547 4-6 anys Dimarts i dijous 18.05 a 18:50 2010/2009/08 5 PP 572 3 Ap  Dimarts  i dijous 9:00 a 9:45 PPP
548 6-8 anys Dimarts i dijous 18:05 a 18:50 2008/2007/2006 6 PP 573 7 Tec Dimarts i dijous 9:00 a 9:45 PP

549 8-11 anys Dimarts i dijous 18:05 a 18:50 2006/2005/04 2 PP 574 7 Tec Dimarts i dijous 21:00 a 21:45 PP

550 12-15 anys Dimarts i dijous 18:05 a 18:50 2003//2002/2001/2000 6 PP 576 6

1 dia/setmana dimarts 577 2

551 7-10 anys Dimarts 17:20 a 18:05 2007/2006/2005 10 PP
552 10-14  anys Dimarts 18:05 a 18:50 2004/2003/02/01/00/99 7 PP PP – PISCINA PROFUNDA

1 dia/setmana divendres PPP - PISCINA POC PROFUNDA
553 6-8 anys Divendres 17:20 a 18:05 2008/2007/2006 5 PP 2 dies setmana 190,27€ trimestrals 
554 8-11 anys Divendres 17:20 a 18:05 2006/2005/04 4 PP 1dia setmana 95,13€ trimestrals
555 6-8 anys Divendres 18.05 a 18:50 2008/2007/2006 4 PP Preus vàlids pel 1r trimestre del curs 13/14
556 8-11 anys Divendres 18:05 a 18:50 2006/2005/04 5 PP
557 12-15 anys Divendres 18.05 a 18:50 2003//2002/2001/2000 11 PP 2 dies setmanas setmana 144,13 trimestral
558 14-17 anys Divendres 16:30 a 17:15 1997/98/99 7 PP 1 dia setmana setmana 72,07

1 dia/setmana dissabte Preus vàlids pel 2n i 3r trimestre del curs 13/14
559 2-3 anys Dissabte 10:30 a 11:15 2011-12 9 PPP
560 4-6 anys Dissabte 10:30 a 11:15 2010/2009/08 8 PP Els abonats al centre i els seus fills fins als 5 anys  tenen
561 6-10 anys Dissabte 11:15 a 12:00 2005/06/07/08 10 PP un 25% de descompte.

562 10-14  anys Dissabte 11:15 a 12:00 2004/2003/02/01/00/99 9 PP

    Cursets 1r trimestre curs 14/15
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L. ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE

L.1 ZONA ESPORTIVA I MODEL DE GESTIÓ

Ja hem esmentat en el transcurs d’aquests esquemes conceptuals que la 
instal·lació es troba molt ben ubicada, integrada i és d’allò més 
accessible per al conjunt de la població. 

A més, la facilitat per a l’aparcament d’aquelles persones del municipi o 
de fora del mateix que vinguin en vehicle, també és molt gran. 

La prestació del servei, segons el contracte signat l’11 de juny de 2003 
entre els representants d’ESPAI ESPROTS TÀRREGA SL i l’Ajuntament de 
Tàrrega, es realitza a través d’un arrendament del que destaquem els 
següents punts, donat l’afectació que poden tenir a determinades 
actuacions futures: 

1. Hauran de dissenyar-se convenis de col·laboració entre ESPAI ESPORTS 
TÀRREGA SL i les següents entitats locals: Club Natació Tàrrega, Unió
Esportiva Tàrrega, Agrupament Escolta Mestre Güell-Roger de Llúria, 
Gimnàs Tàrrega, AMPA del Col·legi Jacint Verdaguer i l’Associació Alba. 

2. L’arrendatari haurà d’invertir una quantitat mínima de 360.608€ en 
equipament nou per a la sala de vestidors, activitats esportives, recepció, 
recinte de piscines, sala d’infermeria, cotxeres. 

3. L’ajuntament rebrà en contraprestació d'aquest arrendament en el 
moment de la signatura del contracte administratiu la quantitat de 
300.507€. [...] A partir de l'anualitat 2014, l’import a satisfer durant la 
vigència del contracte serà de 18.031€/anuals. 

4. La durada del contracte és de 25 anys i comença a comptar 
l’endemà de la data d’aquest document (12 de juny de 2003)

5. El 18 de novembre de 2013 la junta de govern local aprova una
modificació contractual entre l‘Ajuntament de Tàrrega i ESPAI ESPORTS 
TÀRREGA SL, que consisteix en la modificació temporal de l’ús previst a 
la clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars que van 
regir la contractació de la gestió del servei de la piscina municipal 
coberta.

Per aquesta modificació i, als efectes del manteniment de l’equilibri 
econòmic de la gestió del servei l’ajuntament de Tàrrega pagarà a ESPAI 
ESPORTS TÀRREGA SL, la quantitat mensual de 3.600€. 

Amb independència de les clàusules i dels drets i deures de l’arrendador 
i de l’arrendatari caldrà veure de quina manera l’ajuntament de Tàrrega 
pot intervindre sobre qualsevol de les variables de la gestió del servei 
públic. 
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L.2 TEIXIT ASSOCIATIU 

Tàrrega compta amb un teixit associatiu esportiu bastant divers i extens, 
val a dir però, que tal i com estableix el propi contracte i el plec de 
condicions:

“Hauran de dissenyar-se convenis de col·laboració entre ESPAI ESPORTS 
TÀRREGA SL i les següents entitats locals: Club Natació Tàrrega, Unió
Esportiva Tàrrega, Agrupament Escolta Mestre Güell-Roger de Llúria, 
Gimnàs Tàrrega, AMPA del Col·legi Jacint Verdaguer i l’Associació Alba”

Aquest element, tot i dotar al servei de més usuaris, afectarà a 
l’explotació econòmica i al confort d’altres usuaris (bàsicament abonats) 
que contribuiran de forma més directa al resultat econòmic de 
l’explotació.  

L.3 PARKING

El sistema esportiu de Tàrrega està als afores de la ciutat però molt 
proper a la trama urbana. Aquesta proximitat facilita l’accés a peu, 
tot i que hi ha pàrking propi i grans facilitats per aparcar als carrers 
contigus. 
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2.2. Quadre de comandament integral dels factors de demanda

CULTURA ESPORTIVA
Els municipis de l’àrea d’influència són 

petits, amb molta activitat agrària i 
ramadera i amb poca població jove

MUNICIPI

El municipi esdevé capital de comarca, 
exerceix molta atracció administrativa, 

comercial i laboral sobre els pobles 
veïns però compta amb menys de 

20.000 habitants. 

TENDÈNCIA DEL 
MERCAT

El número d’abonats tendeix a la 
baixa

MERCAT PROPI

Volum de Població Població amb menys de 20.000 
habitants

Mobilitat Bones vies de comunicació amb les 
poblacions veïnes. 

Volum de població
immigrada Més del 21%

ÀREA D’INFLUÈNCIA
El volum d’habitants de la comarca de 
l’Urgell que estan a menys de 25’ en 
cotxe de Tàrrega és de: 18.245

RENDA FAMILIAR 
DISPONIBLE

La renda familiar disponible està per 
sobre de la mitjana catalana, no 

obstant, l’elevat volum de població
immigrada genera fractura social. 

ATUR ENREGISTRAT Tàrrega compta amb 1.467 persones a 
l’atur. 

MODEL 
D’EQUIPAMENT

Aspectes positius i negatius de 
l’equipament esportiu de Tàrrega

COMPETÈNCIA EN EL 
MUNICIPI

La presència del Gimnàs privat Olimpia
ha dividit el mercat

MODERN

FUNCIONAL

AMPLITUD DE LA ZONA D’AIGÜES

ACCESSIBLE

INTEGRAT

MOLT BEN UBICAT

NÚMERO DE SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES

CAPACITAT I AFORAMENT DE LA SALA DE FITNESS

CONFORT

MANTENIMENT I NETEJA

PROVEÏMENT D’ENERGIACOMPETÈNCIA DE 
FORA DEL MUNICIPI

Les piscines cobertes de Mollerussa, 
Cervera, Balaguer i Tàrrega compten 
amb una àrea d’influència limitada i, 

en alguns casos compartida. 
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PVP

El preu és correcte des del punt de 
vista del servei, també s’adapta al 

preu de la competència de la piscina 
de Cervera. És més alt que el del 

gimnàs Olímpia

ACITVITATS I SERVEIS

L’horari de cobriment de la sala de 
fitness és baix i hi ha poques 

activitats dirigides. La relació amb el 
CNT no és l’adient per la doble oferta 

de serveis de cursets de natació.   

MODEL DE GESTIÓ

Caldrà analitzar el marge de maniobra 
que ens dóna el model de gestió
escollit i el marge d’intervenció

municipal que permet

TEIXIT ASSOCIATIU
Entitats com el Club Natació fan un ús 
intensiu de la làmina d’aigua en hores 

comercialment molt atractives

PARKING La piscina coberta disposa d’una oferta 
molt àmplia de places d’aparcament

2.3. Conclusions

De l’anàlisi dels diferents factors de demanda analitzats es desprèn que la 
piscina coberta de Tàrrega té molts punts febles i moltes amenaces per 
assolir uns nivells de rendibilitat econòmica, social i esportiva òptims. 

Dels punts que fins ara hem analitzat en aquest primer capítol en 
destaquem: 

1. La tendència del mercat del fitness és negativa. Segons els últims 
estudis realitzats, el volum d’abonats i la rendibilitat dels centres està
davallant de forma generalitzada. 
2. El volum de població de Tàrrega i de la seva àrea d’influència directa 
és de poc més de 22.000 habitants. A més, la cultura esportiva dels 
habitants de pobles veïns amb poca població jove i les dificultats d’alguns 
dels ciutadans de Tàrrega (nivell d’atur, renda familiar disponible,...) per 
arribar a final de mes, no ajuden a l’activitat econòmica. 
3. L’àrea d’influència reduïda és també un factor comú en la resta de 
poblacions properes, com Mollerussa, Cervera o Balaguer, instal·lacions, que 
a més comparteixen punts de la seva àrea d’influència. 
4. El factor de la competència, no només es fa notar en l’atracció que 
poden fer els serveis de les poblacions veïnes. La competència més 
important l’exerceix el gimnàs privat amb 9 pistes de pàdel indoor
Gimnàs Olímpia, situat a l’entrada del municipi en una zona industrial 
molt ben ubicada però llunyana per la gent que vol desplaçar-se a peu 
des del nucli de Tàrrega. Tot i que tal i com els seus gestors confirmen, 
la situació del centre no és bona, és una competència a tenir en compte. 
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5. La disposició i l’oferta de sales a la piscina coberta de Tàrrega és 
quelcom que també afecta negativament a la promoció de serveis 
esportius, i que se suma a altres elements estructurals que dificulten la 
promoció del centre: 

Pel conjunt de factors abans exposats, la piscina coberta de Tàrrega 
presenta i presentarà dificultats per garantir la seva viabilitat econòmica 
present i futura. 

Durant el transcurs del capítol realitzarem un estudi de mercat per veure 
el potencial d’abonats del servei i per veure quin és el recorregut 
comercial de l’explotació. 

NÚMERO DE SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES

CAPACITAT I AFORAMENT DE LA SALA DE FITNESS

CONFORT

MANTENIMENT I NETEJA

PROVEÏMENT D’ENERGIA
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3. CÀLCUL DE LA DEMANDA POTENCIAL 
Aspectes claus

3.1. Estratègies i escenaris
3.2. Càlcul de la demanda segons metodologia pròpia

3.2.1. Càlcul de la demanda que genera la ciutat de Tàrrega
3.2.3. Càlcul de la demanda que genera l’àrea d’influència a 20’ en cotxe de Tàrrega
3.2.4. Càlcul de la demanda que genera l’àrea d’influència de Mollerussa, Guissona i Cervera

3.3. Càlcul de la demanda segons metodologia PIEC

3.3.1. Càlcul de la demanda que genera la ciutat de Tàrrega

3.4. Escenaris

AnAnààlisi i diagnosi de llisi i diagnosi de l’’explotaciexplotacióó i del mercat de la PCO Ti del mercat de la PCO Tààrregarrega
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3.1. ESTRATÈGIA PER A LA DEFINICIÓ DEL MERCAT OBJECTIU

Del resultat obtingut a partir de l’aplicació de les hipòtesis anteriors  
esdevindrà la hipòtesi mitjahipòtesi mitjahipòtesi mitjahipòtesi mitja d’explotació. A partir d’aquí s’establiran 
2 escenaris més: una hipòtesi mhipòtesi mhipòtesi mhipòtesi míííínima (nima (nima (nima (----10%)10%)10%)10%) i una hipòtesi mhipòtesi mhipòtesi mhipòtesi mààààxima xima xima xima 
(+10%)(+10%)(+10%)(+10%).  

Hipòtesi 
mínima

Hipòtesi 
mitja

Hipòtesi 
màxima

10%

10%

HIPÒTESI

VOLUM 
D’ABONATS
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3.2. CÀLCUL DE LA DEMANDA SEGONS METODOLOGIA PRÒPIA

3.2.1. CÀLCUL DE LA DEMANDA  QUE GENERA LA CIUTADANIA DE TÀRREGA

3.2.1.1. VOLUM DE POBLACIÓ I POBLACIÓ IMMIGRADA

TARREGA Homes %HOMES Dones %DONES Total %TOTAL CATALUNYA ESPANYA ESTRANGER Massa crítica sense immigració

e 0 a 4 anys 552 6,57% 526 6,35% 1.078 6,46% 1026 8 44 1.034

De 5 a 9 anys 561 6,68% 485 5,86% 1.046 6,27% 885 11 150 896

De 10 a 14 anys 463 5,51% 443 5,35% 906 5,43% 670 11 225 681

De 15 a 19 anys 418 4,98% 388 4,69% 806 4,83% 559 10 237 569

De 20 a 24 anys 467 5,56% 436 5,27% 903 5,41% 559 23 321 582

De 25 a 29 anys 547 6,51% 559 6,75% 1.106 6,63% 659 37 411 695

De 30 a 34 anys 724 8,62% 698 8,43% 1.422 8,53% 835 47 540 882

De 35 a 39 anys 801 9,54% 707 8,54% 1.508 9,04% 919 74 515 993

De 40 a 44 anys 714 8,50% 627 7,57% 1.341 8,04% 811 78 452 889

De 45 a 49 anys 673 8,01% 613 7,40% 1.286 7,71% 832 155 298 988

De 50 a 54 anys 583 6,94% 568 6,86% 1.151 6,90% 766 176 210 941

De 55 a 59 anys 464 5,53% 443 5,35% 907 5,44% 601 168 139 768

De 60 a 64 anys 409 4,87% 375 4,53% 784 4,70% 525 210 49 735

De 65 a 69 anys 274 3,26% 320 3,86% 594 3,56% 431 146 17 577

De 70 a 74 anys 186 2,22% 236 2,85% 422 2,53% 288 120 14 408

De 75 a 79 anys 234 2,79% 312 3,77% 546 3,27% 407 129 10 536

De 80 a 84 anys 184 2,19% 254 3,07% 438 2,63% 333 100 5 433

De 85 i mes 143 1,70% 291 3,51% 434 2,60% 349 82 3 431

Total 8397 1 8281 1 16678 1 11455 1585 3640 13038

Segons la font consultada Tàrrega té una població de 16.678 
habitants. Segons la metodologia que hem escollit, cal descomptar 
diferents grups de població que difícilment s’abonaran en condicions 
d’accés normal (no bonificat)  

El primer factor de descompte és l’origen de la població. És palès 
que la immigració dels pobles i de les comarques de fora de l’àrea 
metropolitana de Barcelona, per renda disponible i per tradició
difícilment no acostumen a ser usuaris de Complexos Esportius. Si 
descomptem la població immigrada, l’àrea d’influència passa de 
16.678 habitants a 13.036.
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3.2.1.2.POBLACIÓ A L’ATUR, POBLACIÓ DE 0 A 4 ANYS I POBLACIÓ DE MÉS DE 75 ANYS 

TARREGA Massa crítica sense immigració atur enregistrat % atur enregistrat atur enregistrat població diana Massa crítica sense immigració i sense aturats POBLACIÓ DIANA

e 0 a 4 anys 1.034 1.034

De 5 a 9 anys 896 896 896

De 10 a 14 anys 681 681 681

De 15 a 19 anys 569 16 2,0% 11 558 558

De 20 a 24 anys 582 77 8,5% 50 532 532

De 25 a 29 anys 695 147 13,3% 92 603 603

De 30 a 34 anys 882 191 13,4% 118 764 764

De 35 a 39 anys 993 212 14,1% 140 853 853

De 40 a 44 anys 889 190 14,2% 126 763 763

De 45 a 49 anys 988 197 15,3% 151 837 837

De 50 a 54 anys 941 203 17,6% 166 775 775

De 55 a 59 anys 768 145 16,0% 123 645 645

De 60 a 64 anys 735 89 11,4% 83 652 652

De 65 a 69 anys 577 577 577

De 70 a 74 anys 408 408

De 75 a 79 anys 536 536

De 80 a 84 anys 433 433

De 85 i mes 431 431

Total 13038 1467 1060 11978 9136

A l’igual que passa amb el factor immigració, la població aturada, la 
de menys de 4 anys i la de més de 75, difícilment formen part dels 
abonats d’un centre esportiu. 

El gràfic anterior descompta de la massa crítica sense immigració la 
població aturada i el col·lectiu de 0 a 4 anys i de més de 75. 

De les operacions anteriors es desprèn que el volum de població de 
Tàrrega susceptible d’abonar-se a un centre esportiu és de 9.136 
persones.
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3.2.2 CÀLCUL DE LA DEMANDA  QUE GENERA LA CIUTADANIA DELS MUNICIPIS DE L’ÀREA D’INFLUÈNCIA DE LA PRIMERA CORONA

3.2.2.1. VOLUM DE POBLACIÓ I POBLACIÓ IMMIGRADA

Segons la font consultada els municipis que configuren la primera 
corona (Verdú, Ciutadilla, Guimerà, Nalec, Tornabous, Anglesola, 
Vilagrassa i Sant Martí) tenen una població de 6.143 habitants. 
Segons la metodologia que hem escollit, cal descomptar diferents
grups de població que difícilment s’abonaran en condicions d’accés 
normal (no bonificat)  

El primer factor de descompte és l’origen de la població. És palès 
que la immigració dels pobles i de les comarques de fora de l’àrea 
metropolitana de Barcelona, per renda disponible i per tradició
difícilment no són usuaris de Complexos Esportiu. Si descomptem la 
població immigrada, l’àrea d’influència passa de 6.143 habitants a 
5.413

Homes %HOMES Dones %DONES Total %TOTAL CATALUNYA ESPANYA ESTRANGER Massa crítica sense immigració

e 0 a 4 anys 105 3,38% 115 3,79% 220 3,58% 183 5 32 188

De 5 a 9 anys 161 5,18% 138 4,55% 299 4,87% 238 9 52 247

De 10 a 14 anys 141 4,54% 134 4,42% 275 4,48% 199 8 69 206

De 15 a 19 anys 132 4,25% 120 3,95% 252 4,10% 179 8 66 186

De 20 a 24 anys 148 4,76% 133 4,38% 281 4,57% 200 13 67 214

De 25 a 29 anys 130 4,18% 121 3,99% 251 4,09% 195 12 46 205

De 30 a 34 anys 153 4,92% 164 5,40% 317 5,16% 245 11 66 251

De 35 a 39 anys 189 6,08% 169 5,57% 358 5,83% 284 15 59 299

De 40 a 44 anys 166 5,34% 131 4,32% 297 4,83% 229 28 36 261

De 45 a 49 anys 181 5,82% 143 4,71% 324 5,27% 283 22 17 307

De 50 a 54 anys 170 5,47% 140 4,61% 310 5,05% 251 36 23 287

De 55 a 59 anys 145 4,67% 156 5,14% 301 4,90% 254 35 11 290

De 60 a 64 anys 790 25,42% 810 26,69% 1.600 26,05% 1329 102 169 1.431

De 65 a 69 anys 121 3,89% 123 4,05% 244 3,97% 208 26 9 235

De 70 a 74 anys 92 2,96% 109 3,59% 201 3,27% 183 18 1 200

De 75 a 79 anys 158 5,08% 152 5,01% 310 5,05% 282 28 3 307

De 80 a 84 anys 67 2,16% 80 2,64% 147 2,39% 132 9 4 143

De 85 i mes 59 1,90% 97 3,20% 156 2,54% 142 10 0 156

Total 3108 1 3035 1 6143 1 5016 395 730 5413
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3.2.2.2.POBLACIÓ A L’ATUR, POBLACIÓ DE 0 A 4 ANYS I POBLACIÓ DE MÉS DE 75 ANYS 

Massa crítica sense immigració atur enregistrat % atur enregistrat atur enregistrat població diana Massa crítica sense immigració i sense aturats POBLACIÓ DIANA

e 0 a 4 anys 188 188

De 5 a 9 anys 247 247 238

De 10 a 14 anys 206 206 192

De 15 a 19 anys 186 21 8,3% 14 172 172

De 20 a 24 anys 214 28 10,0% 21 193 193

De 25 a 29 anys 205 26 10,4% 22 183 183

De 30 a 34 anys 251 28 8,8% 22 229 229

De 35 a 39 anys 299 20 5,6% 16 283 283

De 40 a 44 anys 261 23 7,7% 21 240 190

De 45 a 49 anys 307 24 7,4% 23 284 217

De 50 a 54 anys 287 20 6,5% 19 268 214

De 55 a 59 anys 290 16 5,3% 16 274 162

De 60 a 64 anys 1.431 102 6,4% 86 1.345 984

De 65 a 69 anys 235 235 186

De 70 a 74 anys 200 200

De 75 a 79 anys 307 307

De 80 a 84 anys 143 143

De 85 i mes 156 156

Total 5413 308 260 5153 3443

A l’igual que passa amb el factor immigració, la població aturada, la 
de menys de 4 anys i la de més de 75, difícilment formen part dels 
abonats d’un centre esportiu. 

El gràfic anterior descompta de la massa crítica sense immigració la 
població aturada i el col·lectiu de 0 a 4 anys i de més de 75.

De les operacions anteriors es desprèn que el volum de població de 
Tàrrega susceptible d’abonar-se en un centre esportiu és de 3.433 
persones.
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3.2.3. CÀLCUL DE LA DEMANDA  QUE GENERA LA CIUTADANIA DELS MUNICIPIS DE L’ÀREA D’INFLUÈNCIA DE LA SEGONA CORONA

3.2.3.1. VOLUM DE POBLACIÓ I POBLACIÓ IMMIGRADA

Segons la font consultada els municipis que configuren la primera 
corona (Bellpuig, Preixana, Agramunt, Maldà, Belianes, la Fuliola) 
tenen una població de 13.099 habitants. Segons la metodologia que 
hem escollit, cal descomptar diferents grups de població que 
difícilment s’abonaran en condicions d’accés normal (no bonificat)

El primer factor de descompte és l’origen de la població. És palès 
que la immigració dels pobles i de les comarques de fora de l’àrea 
metropolitana de Barcelona, per renda disponible i per tradició
difícilment són usuaris de Complexos Esportiu. Si descomptem la 
població immigrada, l’àrea d’influència passa de 13.099 habitants a 
10.783

Homes %HOMES Dones %DONES Total %TOTAL CATALUNYA ESPANYA ESTRANGER Massa crítica sense immigració

e 0 a 4 anys 363 5,41% 358 5,61% 721 5,50% 703 3 15 706

De 5 a 9 anys 337 5,02% 355 5,56% 692 5,28% 584 12 96 596

De 10 a 14 anys 326 4,85% 292 4,57% 618 4,72% 489 13 116 502

De 15 a 19 anys 316 4,71% 280 4,39% 596 4,55% 476 3 117 479

De 20 a 24 anys 375 5,58% 331 5,19% 706 5,39% 476 16 214 492

De 25 a 29 anys 390 5,81% 386 6,05% 776 5,92% 480 12 284 492

De 30 a 34 anys 567 8,44% 431 6,75% 998 7,62% 613 22 363 635

De 35 a 39 anys 624 9,29% 466 7,30% 1.090 8,32% 691 31 368 722

De 40 a 44 anys 549 8,17% 451 7,07% 1.000 7,63% 669 44 287 713

De 45 a 49 anys 581 8,65% 424 6,64% 1.005 7,67% 735 85 185 820

De 50 a 54 anys 476 7,09% 445 6,97% 921 7,03% 685 116 120 801

De 55 a 59 anys 373 5,55% 363 5,69% 736 5,62% 532 125 79 657

De 60 a 64 anys 356 5,30% 329 5,15% 685 5,23% 512 142 31 654

De 65 a 69 anys 278 4,14% 302 4,73% 580 4,43% 464 102 14 566

De 70 a 74 anys 198 2,95% 236 3,70% 434 3,31% 327 92 15 419

De 75 a 79 anys 245 3,65% 308 4,83% 553 4,22% 438 109 6 547

De 80 a 84 anys 206 3,07% 286 4,48% 492 3,76% 417 71 4 488

De 85 i mes 156 2,32% 340 5,33% 496 3,79% 424 70 2 494

Total 6716 1 6383 1 13099 1 9715 1068 2316 10783
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3.2.3.2. POBLACIÓ A L’ATUR, POBLACIÓ DE 0 A 4 ANYS I POBLACIÓ DE MÉS DE 75 ANYS 

A l’igual que passa amb el factor immigració, la població aturada, la 
de menys de 4 anys i la de més de 75, difícilment formen part dels 
abonats d’un centre esportiu. 

El gràfic anterior descompta de la massa crítica sense immigració la 
població aturada i el col·lectiu de 0 a 4 anys i de més de 75. 

De les operacions anteriors es desprèn que el volum de població de 
Tàrrega susceptible d’abonar-se en un centre esportiu és de 7.485 
persones.

Massa crítica sense immigració atur enregistrat % atur enregistrat atur enregistrat població diana Massa crítica sense immigració i sense aturats POBLACIÓ DIANA

e 0 a 4 anys 706 706

De 5 a 9 anys 596 596 596

De 10 a 14 anys 502 502 502

De 15 a 19 anys 479 8 1,3% 7 472 472

De 20 a 24 anys 492 50 7,1% 34 458 458

De 25 a 29 anys 492 84 10,8% 55 437 437

De 30 a 34 anys 635 116 11,6% 73 562 562

De 35 a 39 anys 722 122 11,2% 82 640 640

De 40 a 44 anys 713 108 10,8% 78 635 635

De 45 a 49 anys 820 109 10,8% 88 732 732

De 50 a 54 anys 801 90 9,8% 79 722 722

De 55 a 59 anys 657 102 13,9% 90 567 567

De 60 a 64 anys 654 61 8,9% 58 596 596

De 65 a 69 anys 566 566 566

De 70 a 74 anys 419 419

De 75 a 79 anys 547 547

De 80 a 84 anys 488 488

De 85 i mes 494 494

Total 10783 850 644 10139 7485
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3.2.4. CÀLCUL DE LA DEMANDA  QUE GENERA LA CIUTADANIA DELS MUNICIPIS DE MOLLERUSSA, CERVERA I GUISONA

3.2.4.1. VOLUM DE POBLACIÓ I POBLACIÓ IMMIGRADA

Segons la font consultada els municipis de Mollerussa, Guissona i 
Cervera tenen una població de 30.967 habitants. Segons la 
metodologia que hem escollit, cal descomptar diferents grups de 
població que difícilment s’abonaran en condicions d’accés normal (no 
bonificat)  

El primer factor de descompte és l’origen de la població. És palès 
que la immigració dels pobles i de les comarques de fora de l’àrea 
metropolitana de Barcelona, per renda disponible i per tradició
difícilment són usuaris de Complexos Esportiu. Si descomptem la 
població immigrada, l’àrea d’influència passa de 30.967 habitants a 
21.751  

Homes %HOMES Dones %DONES Total %TOTAL CATALUNYA ESPANYA ESTRANGER Massa crítica sense immigració

e 0 a 4 anys 1146 7,20% 1059 7,03% 2.205 7,12% 2083 37 85 2.120

De 5 a 9 anys 980 6,16% 926 6,15% 1.906 6,15% 1550 45 311 1.595

De 10 a 14 anys 876 5,51% 832 5,52% 1.708 5,52% 1140 22 546 1.162

De 15 a 19 anys 846 5,32% 780 5,18% 1.626 5,25% 994 27 605 1.021

De 20 a 24 anys 879 5,53% 850 5,64% 1.729 5,58% 969 36 724 1.005

De 25 a 29 anys 1031 6,48% 990 6,57% 2.021 6,53% 890 72 1059 962

De 30 a 34 anys 1436 9,03% 1302 8,64% 2.738 8,84% 1199 92 1447 1.291

De 35 a 39 anys 1649 10,37% 1384 9,19% 3.033 9,79% 1385 134 1514 1.519

De 40 a 44 anys 1596 10,03% 1271 8,44% 2.867 9,26% 1366 198 1303 1.564

De 45 a 49 anys 1331 8,37% 1070 7,10% 2.401 7,75% 1334 271 796 1.605

De 50 a 54 anys 1080 6,79% 931 6,18% 2.011 6,49% 1215 362 434 1.577

De 55 a 59 anys 736 4,63% 718 4,77% 1.454 4,70% 937 338 179 1.275

De 60 a 64 anys 640 4,02% 645 4,28% 1.285 4,15% 832 347 106 1.179

De 65 a 69 anys 469 2,95% 555 3,69% 1.024 3,31% 679 306 39 985

De 70 a 74 anys 326 2,05% 383 2,54% 709 2,29% 439 240 30 679

De 75 a 79 anys 367 2,31% 472 3,13% 839 2,71% 567 258 14 825

De 80 a 84 anys 290 1,82% 460 3,05% 750 2,42% 549 188 13 737

De 85 i mes 228 1,43% 433 2,87% 661 2,13% 524 126 11 650

Total 15906 1 15061 1 30967 1 18652 3099 9216 21751
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3.2.4.2. POBLACIÓ A L’ATUR, POBLACIÓ DE 0 A 4 ANYS I POBLACIÓ DE MÉS DE 75 ANYS 

A l’igual que passa amb el factor immigració, la població aturada, la 
de menys de 4 anys i la de més de 75, difícilment formen part dels 
abonats d’un centre esportiu. 

El gràfic anterior descompta de la massa crítica sense immigració la 
població aturada i el col·lectiu de 0 a 4 anys i de més de 75. 

De les operacions anteriors es desprèn que el volum de població de 
Tàrrega susceptible d’abonar-se en un centre esportiu és de 15.331 
persones.

Massa crítica sense immigració atur enregistrat % atur enregistrat atur enregistrat població diana Massa crítica sense immigració i sense aturats POBLACIÓ DIANA

e 0 a 4 anys 2.120 2.120

De 5 a 9 anys 1.595 1.595 1595

De 10 a 14 anys 1.162 1.162 1162

De 15 a 19 anys 1.021 28 1,7% 18 1.003 1003

De 20 a 24 anys 1.005 130 7,5% 78 927 927

De 25 a 29 anys 962 220 10,9% 109 853 853

De 30 a 34 anys 1.291 299 10,9% 152 1.139 1139

De 35 a 39 anys 1.519 344 11,3% 187 1.332 1332

De 40 a 44 anys 1.564 327 11,4% 189 1.375 1375

De 45 a 49 anys 1.605 296 12,3% 204 1.401 1401

De 50 a 54 anys 1.577 236 11,7% 187 1.390 1390

De 55 a 59 anys 1.275 192 13,2% 168 1.107 1107

De 60 a 64 anys 1.179 127 9,9% 117 1.062 1062

De 65 a 69 anys 985 985 985

De 70 a 74 anys 679 679

De 75 a 79 anys 825 825

De 80 a 84 anys 737 737

De 85 i mes 650 650

Total 21751 2199 1409 20342 15331
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3.2.5. RESUM CÀLCUL DE DEMANDA SEGONS METODOLOGIA PRÒPIA

Com a hipòtesi de treball, des de la 
direcció d’aquest estudi, plantegem 
que el volum de demanda que pot 
generar la ciutat de Tàrrega és del 
10% de la població DIANA, del 5% en 
el cas dels municipis de l’àrea 
d’influència que configuren la primera 
corona i del 2% dels municipis que 
configuren la segona corona i els 
municipis de Mollerussa, Guissona i 
Cervera.

POBACIÓ TOTAL POBLACIÓ DIANA % D'abonats PREVSIÓ ABONATS

1 Tarrega 16678 9136 10% 914 67%

2 verdú 1013 589 5% 29 2%

3 Ciutadilla 209 136 5% 7 1%

4 Guimerà 296 160 5% 8 1%

5 Nalec 105 69 5% 3 0%

6 Tornabous 935 442 5% 22 2%

7 Anglesola 1384 845 5% 42 3%

8 Vilagrassa 513 323 5% 16 1%

9 Sant martí 691 429 5% 21 2% 1062

1 Bellpuig 5001 2796 2% 56 4%

2 Preixana 410 249 2% 5 0%

3 Agramunt 5599 3200 2% 64 5%

4 Maldà 233 149 2% 3 0%

5 Belianes 556 328 2% 7 1%

6 Fuliola 1300 763 2% 15 1% 150

1 Vallbona Monges 0 0% 0 0%

2 Omells de na Gaià 0 0% 0 0%

3 Rocallaura 0 0% 0 0%

4 Castellserà 0 0% 0 0%

5 Puigvert d'agramunt 0 0% 0 0%

6 Ossó de Sió 0 0% 0 0% 0

1212

7 mollerussa 14959 7618 1% 76 6%

8 guisona 6796 2592 1% 26 2%

9 cervera 9212 5121 1% 51 4% 153

153

1365 1365

PREVISIÓ D'ABONATS DE MUNICIPIS DE FORA DE LA COMARCA

PREVISIÓ D'ABONATS TOTAL

MUNICIPIS DE LA COMARCA

MUNICIPIS DE FORA DE LA COMARCA

PREVISIÓ D'ABONATS DELS POBLES DE LA COMARCA

Segons els càlculs anteriors, el volum de 
demanda que el mercat pot ser capaç
de generar, en funció dels criteris que 
s’han marcat des de la direcció d’aquest 
estudi, és de 1.365 abonats. 1.365 abonats. 1.365 abonats. 1.365 abonats. 
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3.3. CÀLCUL DE LA DEMANDA SEGONS METODOLOGIA PIEC

3.3.1. CÀLCUL DE LA DEMANDA  QUE GENERA LA CIUTADANIA DE TÀRREGA

3.3.1.1. ESPORTISTES DE COMPETICIÓ

TARREGA Homes %HOMES Dones %DONES Total %TOTAL

e 0 a 4 anys 552 6,57% 526 6,35% 1.078 6,46%

De 5 a 9 anys 561 6,68% 485 5,86% 1.046 6,27%

De 10 a 14 anys 463 5,51% 443 5,35% 906 5,43%

De 15 a 19 anys 418 4,98% 388 4,69% 806 4,83%

De 20 a 24 anys 467 5,56% 436 5,27% 903 5,41%

De 25 a 29 anys 547 6,51% 559 6,75% 1.106 6,63%

De 30 a 34 anys 724 8,62% 698 8,43% 1.422 8,53%

De 35 a 39 anys 801 9,54% 707 8,54% 1.508 9,04%

De 40 a 44 anys 714 8,50% 627 7,57% 1.341 8,04%

De 45 a 49 anys 673 8,01% 613 7,40% 1.286 7,71%

De 50 a 54 anys 583 6,94% 568 6,86% 1.151 6,90%

De 55 a 59 anys 464 5,53% 443 5,35% 907 5,44%

De 60 a 64 anys 409 4,87% 375 4,53% 784 4,70%

De 65 a 69 anys 274 3,26% 320 3,86% 594 3,56%

De 70 a 74 anys 186 2,22% 236 2,85% 422 2,53%

De 75 a 79 anys 234 2,79% 312 3,77% 546 3,27%

De 80 a 84 anys 184 2,19% 254 3,07% 438 2,63%

De 85 i mes 143 1,70% 291 3,51% 434 2,60%
Total 8.397 8.281 16.678

grup d'edat POL-PAV SAL CAM PCO ATL

<15 anys 9,88% 0,99% 4,76% 1,01% 1,25%

15-29 anys   3,32% 0,11% 3,07% 0,41% 0,22%

30-44 anys   0,70% 0,07% 0,54% 0,08% 0,16%

45-64 anys 0,34% 0,01% 0% 0,17% 0,02%

>64 anys 0% 0% 0% 0% 0%

mitjana 2,33% 0,18% 1,45% 0,29% 0,26%

grup d'edat POL-PAV SAL CAM PCO ATL

<15 anys 299 30 144 31 38
15-29 anys   93 3 86 12 6
30-44 anys   30 3 23 3 7
45-64 anys 14 0 0 7 1
>64 anys 0 0 0 0 0
total 437 36 254 53 52

Segons la font consultada (2008) el conjunt d’enquestes 
d’hàbits esportius realitzades en el conjunt de 
Catalunya projecten una pràctica esportiva en PCO de 
53 esportistes federats. 

Pel que fa a les sales, aquesta xifra és de 36 persones. 

El concepte d’esportista de competició no sempre és 
compatible amb el d’abonat, per tant, no podem 
afirmar que el volum de persones calculades per la 
taula adjunta esdevindran efectivament abonats/des  
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3.3.1.2. PROJECCIÓ DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA DE LLEURE

grup d’edat regular ocasional regular ocasional regular ocasional regular ocasional regular ocasional

15-29 anys   8,88% 8,97% 17,20% 3,23% 5,69% 4,98% 11,49% 18,77% 0,91% 0,60%

30-44 anys   2,85% 8,97% 14,44% 3,52% 1,59% 3,47% 9,97% 18,59% 0,82% 0,41%

45-64 anys 1,37% 4,37% 10,29% 3,07% 1% 1% 11,71% 11,07% 0,34% 0,06%

>64 anys 0% 0% 10% 2% 0% 0% 7% 7% 0% 0,01%

grup d’edat regular ocasional regular ocasional regular ocasional regular ocasional regular ocasional

15-29 anys   250 253 484 91 160 140 323 528 26 17
30-44 anys   122 383 617 150 68 148 426 794 35 18
45-64 anys 57 180 425 127 41 41 483 457 14 2
>64 anys 0 0 243 49 0 0 170 170 0 0

428 816 1.769 417 269 330 1.403 1.950 75 37

1121.244 2.186 599 3.353

ATL

POL-PAV SAL CAM PCO ATL

POL-PAV SAL CAM PCO

Segons les taules adjuntes el volum de població que regularment és 
susceptible de fer ús de la piscina coberta és d’unes 1.400 persones 
i el de les sales d’unes 1.769. Sumant a aquesta quantitat els 
usuaris que faran un ús ocasional de les instal·lacions abans 
esmentades observem que la xifra d’usuaris potencials de la PCO és 
de 3.353 i el de les sales 2.186
Sota el punt de vista de la direcció d’aquest estudi, cal ser molt 
curós a l’hora d’utilitzar aquesta metodologia pels següents motius:

1. Contrasta molt amb la realitat actual (actualment la PCO Tàrrega té
poc menys de 1.000 abonats)
2. Les dades de base per al càlcul de la demanda es basen en estudis 
fets a tota Catalunya, per tant, no es té en compte la situació
concreta i la percepció concreta que la ciutadania de Tàrrega té envers 
els serveis esportius. 
3. Les dades dels estudis de base es basen en enquestes de població
en una època diferent a l’actual, caracteritzada per la crisi i per 
l’increment dels preus que els serveis esportius van patir arrel de la 
reforma fiscal promoguda pel govern central al setembre de 2012
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Hipòtesi 
mínima

Hipòtesi 
mitja

Hipòtesi 
màxima

10%

10%

HIPÒTESI

VOLUM 
D’ABONATS

3.4. ESCENARIS

DesprDesprDesprDespréééés ds ds ds d’’’’analitzar els resultats obtinguts per les dues analitzar els resultats obtinguts per les dues analitzar els resultats obtinguts per les dues analitzar els resultats obtinguts per les dues 
metodologies que hem escollit per al cmetodologies que hem escollit per al cmetodologies que hem escollit per al cmetodologies que hem escollit per al cààààlcul de la lcul de la lcul de la lcul de la 
demanda, des de la direccidemanda, des de la direccidemanda, des de la direccidemanda, des de la direccióóóó dddd’’’’aquest estudi hem optat aquest estudi hem optat aquest estudi hem optat aquest estudi hem optat 
per descartar la metodologia per descartar la metodologia per descartar la metodologia per descartar la metodologia PIECPIECPIECPIEC....

Segons la metodologia pròpia 1.365 suposen la 
hipòtesi mitja d’abonats. 

La hipòtesi mínima suposa reduir el valor un 10% 
(1.229 abonats) i la hipòtesi màxima suposa 
incrementar-lo un 10% (1.502 abonats). 

Des de la direcció d’aquest estudi creiem que el 
número total d’abonats actual (< 1.000) fa que la 
hipòtesi de treball, en quant al número mig d’abonats 
del centre, ha de situar-se en la franja baixa del 
càlcul anterior, és a dir, al voltant dels 1.230 abonats. 

HIPÒTESI % ABONATS

MÍNIMA -10% 1229

MITJA 1 1365

MÀXIMA 10% 1502
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3.5. CONCLUSIONS
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METODOLOGIA PER AL CÀLCUL DE LA DEMANDA D’ABONATS: 

- Població Diana = Població de l’àrea d’influència – atur –
població de 0-4 anys – població de més de 75 anys. 
- Població Diana Tàrrega x 0,1
- Població Diana primera corono x 0,05
- Població Diana segona corona x 0,02
- Població Diana Mollerussa, Cervera i Guissona x 0,01

1. Tàrrega compta amb una població de 16.678 habitants, però només 
9.136 esdevenen població susceptible (població diana) d’abonar-se a la 
piscina coberta. 
2. La població diana de la primera corona és de 3.443 habitants, de la 
segona corona de 7.485 habitants i del municipis de Mollerussa, Cervera 
i Tàrrega de 30.967 habitants. 
3. aplicant la metodologia del quadre adjunt el volum del càlcul total 
d’abonats és de: 1.365 
4. aplicant un factor de correcció del 10% per sobre i per sota, 
establim la hipòtesi mínima d’abonats en 1.229 i la màxima en 1.502
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4. ANÀLISI DE VARIABLES DE GESTIÓ
Aspectes claus

AnAnààlisi i diagnosi de llisi i diagnosi de l’’explotaciexplotacióó i del mercat de la PCO Ti del mercat de la PCO Tààrregarrega

4.1. L’evolució del número d’abonats. 
4.2. La rotació
4.3. L’evolució de la quota mitja
4.4. L’evolució d’algunes magnituds econòmiques i financeres:

4.4.1. Consideracions prèvies
4.42. Evolució dels ingressos
4.4.3. Evolució de les despeses
4.4.4. Evolució del resultat (EBITDA, BAIT, BAT i BN)
4.4.5. Evolució de la liquiditat
4.4.6. Evolució de l’endeutament
4.4.7. Nivell de capitalització
4.4.8. Evolució de la rendibilitat
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Un cop analitzats els factors que condicionen la demanda i establert 
el volum màxima d’abonats als que, sota el nostre criteri, pot 
arribar una instal·lació com la piscina coberta de Tàrrega, cal 
estudiar altres aspectes per enllestir la fase d’anàlisi i realitzar una 
bona diagnosi. 

Hi ha infinitat de variables que ens poden ajudar a definir millor 
aquest capítol, però en un esforç de síntesi, creiem que les variables 
que millor poden explicar la situació actual són:

1. L’EVOLUCIÓ DEL NÚMERO D’ABONATS. 
2. LA ROTACIÓ
3. L’EVOLUCIÓ D’ALGUNES MAGNITUDS ECONÒMIQUES I FINANCERES:

1. Consideracions prèvies
2. Evolució dels ingressos
2. Evolució de les despeses
3. Evolució del Resultat (EBITDA, BAIT, BAT i BN)
4. Evolució de la liquiditat
5. Evolució de l’endeutament
6. Nivell de capitalització
7. Evolució de la rendibilitat

HIPÒTESI % ABONATS

MÍNIMA -10% 1229

MITJA 1 1365

MÀXIMA 10% 1502
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4.1. EVOLUCIÓ DEL NÚMERO D’ABONATS AL CENTRE 2009 – MAIG 2014

gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre totals

AltesAltesAltesAltes 89 91 76 45 48 60 70 44 133 193 82 41 972
BaixesBaixesBaixesBaixes 66 59 65 78 104 142 103 64 71 72 47 57 928
SaldoSaldoSaldoSaldo 23 32 11 -33-33-33-33 -56-56-56-56 -82-82-82-82 -33-33-33-33 -20-20-20-20 62 121 35 -16-16-16-16 44

Total clientsTotal clientsTotal clientsTotal clients 1363 1395 1406 1373 1317 1235 1202 1182 1244 1365 1400 1384 1322

gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre totals
AltesAltesAltesAltes 72 88 67 68 61 71 53 34 130 121 79 28 872

BaixesBaixesBaixesBaixes 67 81 73 94 104 168 76 63 81 68 61 52 988

SaldoSaldoSaldoSaldo 5 7 -6-6-6-6 -26-26-26-26 -43-43-43-43 -97-97-97-97 -23-23-23-23 -29-29-29-29 49 53 18 -24-24-24-24 -116-116-116-116
Total clientsTotal clientsTotal clientsTotal clients 1389 1396 1390 1364 1321 1224 1201 1172 1223 1276 1294 1270 1293

gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre totals
AltesAltesAltesAltes 95 80 74 42 37 52 68 50 122 101 58 42 821

BaixesBaixesBaixesBaixes 44 53 52 81 80 117 82 101 98 125 75 64 972
SaldoSaldoSaldoSaldo 51 27 22 -39-39-39-39 -43-43-43-43 -65-65-65-65 -14-14-14-14 -51-51-51-51 24 -24 -17-17-17-17 -22-22-22-22 -151-151-151-151

Total clientsTotal clientsTotal clientsTotal clients 1321 1348 1370 1331 1288 1223 1209 1158 1182 1158 1141 1119 1237

gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre totals

AltesAltesAltesAltes 61 71 56 43 25 37 65 61 91 89 48 27 674
BaixesBaixesBaixesBaixes 63 10 57 62 84 112 97 51 137 49 45 50 817
SaldoSaldoSaldoSaldo -2-2-2-2 61 -1-1-1-1 -19-19-19-19 -59-59-59-59 -75-75-75-75 -32-32-32-32 10 -46-46-46-46 40 3 -23-23-23-23 -143-143-143-143

Total clientsTotal clientsTotal clientsTotal clients 1117 1178 1125 1106 1047 972 940 950 904 944 947 924 1013

gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre totals
AltesAltesAltesAltes 70 123 53 56 29 42 76 37 112 137 66 44 845

BaixesBaixesBaixesBaixes 61 59 44 60 84 121 91 83 48 55 42 62 810
SaldoSaldoSaldoSaldo 9 64 9 -4-4-4-4 -55-55-55-55 -79-79-79-79 -15-15-15-15 -46-46-46-46 64 82 24 -18-18-18-18 35

Total clientsTotal clientsTotal clientsTotal clients 933 997 1007 1003 948 869 854 808 873 956 980 962 933

gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre totals
AltesAltesAltesAltes 66 103 80 61 48 358

BaixesBaixesBaixesBaixes 45 63 51 84 11 254
SaldoSaldoSaldoSaldo 21 40 29 -23-23-23-23 37373737 104

Total clientsTotal clientsTotal clientsTotal clients 983 1023 1052 1029 1066 1031

2013

2014

2009

2010

2011

2012

Com mostra el gràfic adjunt el promig el promig el promig el promig 
dddd’’’’abonats dabonats dabonats dabonats d’’’’enenenençàçàçàçà de 2009 ha disminude 2009 ha disminude 2009 ha disminude 2009 ha disminuïïïït de t de t de t de 
forma considerableforma considerableforma considerableforma considerable i ha passat dels 1.322 
abonats als 933 de l’any passat.

El gràfic també mostra que el volum promig el volum promig el volum promig el volum promig 
dddd’’’’abonats abonats abonats abonats éééés molt estacionals molt estacionals molt estacionals molt estacional i que durant el 
mesos compresos entre l’abril i l’agost (ambdós 
inclosos) tradicionalment es perden més d’un 
50% dels abonats que es perden durant tot 
l’any. 

La tendència del gràfic del número d’abonats 
promig mostra com l’evolució és molt negativa, 
lluny de les xifres previstes com a sostre 
d’abonats, a les que s’ha arribat al capítol 3.

Evolució del número promig d'abonats
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EVOLUCIÓ DEL NÚMERO D’ABONATS PER MODALITAT D’ABONAMENT 2013

nombre nombre nombre nombre nombre nombre nombre nombre nombre nombre nombre nombre PROMIG 5 PROMIG
Abono Oro 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Antiga targeta rosa tot el dia 62 61 64 70 62 63 60 53 51 51 50 49 58 6,05%
Matins empresa 10 10 11 9 9 9 8 7 7 7 7 7 8 0,83%
Q8 - 8 accessos al mes 0 0 4 13 7 6 4 2 2 2 3 3 4 0,42%
Pack 24 0 0 0 15 9 7 2 63 55 57 71 77 30 3,13%
Petromiralles 0 0 0 0 0 0 7 9 9 7 4 8 4 0,42%
QVulguis - Permanència 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0,00%
12M-Quan Vulguis nou abo 26 19 9 9 8 6 5 4 2 2 2 2 8 0,83%
Pack 60 84 84 12 10 83 80 70 63 64 63 63 57 61 6,36%
Pack 14 antic 17 22 80 86 0 0 0 87 75 115 172 189 70 7,30%
P14 0 24 102 5 2 4 1 5 2 6 10 4 14 1,46%
Quan vulguis - Sènior 578 587 598 644 635 590 557 428 420 432 439 405 526 54,85%
Sènior bon dia 134 150 161 173 184 189 172 148 131 145 166 155 159 16,58%
Sènir quan vulguis - TR 0 12 15 17 22 20 15 12 9 9 10 8 12 1,25%
Ara + fàcil cap setmana 6 5 5 7 7 7 6 4 4 3 3 3 5 0,52%

917 974 1061 1058 1032 981 908 885 832 899 1000 967 959 100%

78% 76% 72% 77% 79% 79% 80% 65% 66% 64% 61% 58% 71%
712 737 759 817 819 779 729 576 551 577 605 560 685

2013
gener febrer març abril

tipus abonament
TOTALsetembre octubre novembre desembremaig juny juiol agost
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EVOLUCIÓ DEL NÚMERO D’ABONATS PER MODALITAT D’ABONAMENT 2014
Una de les variables més sensibles de l’evolució
del número d’abonats és l’evolució de l’abonat 
individual “quan vulguis sènior” i “sènior bon 
dia”. Com pot apreciar-se en el gràfic de la 
pàgina anterior aquest indicador suposava 
(2013) més del 70 dels abonats del centre. 

L’evolució mostra que, d’ençà de l’agost de 
2013, la tendència de l’indicador és molt a la 
baixa, situant-se, actualment, lleugerament per 
sobre del 50%. 

Una possible explicació a aquesta davallada 
tant important, a part de la mala conjuntura 
econòmica i dels recursos que la societat 
destina a la pràctica esportiva, és la presència 
dels packs familiars (14-24-60)

Caldrà veure com han afectat a l’evolució de 
la quota mitjana ja que en l’actualitat suposen 
quasi el 40% dels abonats i, també, han 
esdevingut un interessant element de 
fidelització. 

nombre nombre nombre nombre nombre nombre nombre %

General 0 1 1 1 1 1 1 0,10%

Antiga targeta rosa tot el dia 47 47 47 46 46 45 46 4,67%
Matins empresa 7 7 7 7 7 7 7 0,71%

Q8 - 8 accessos al mes 3 3 3 3 1 1 2 0,20%

Pack 24 80 75 92 95 92 72 84 8,54%

Petromiralles 9 7 10 16 16 21 13 1,32%
SAPOL 1 3 3 3 4 2 3 0,30%

12M-Quan Vulguis nou abo 2 2 1 1 1 1 1 0,10%

Pack 60 57 54 54 52 52 50 53 5,39%

Pack 14 antic 196 217 258 273 266 246 243 24,70%
P14 0 2 1 9 3 0,30%

Quan vulguis - Sènior 375 368 355 358 340 325 354 35,98%

Sènior bon dia 158 167 166 173 170 153 165 16,77%

Sènir quan vulguis - TR 8 8 7 7 7 6 7 0,71%
Ara + fàcil cap setmana 3 3 3 3 3 3 3 0,30%

946 963 1006 1037 1006 941 984 100%

56% 56% 52% 51% 51% 51% 53%
533 535 521 531 510 478 519

2014
TOTALMAIG JUNYGENER FEBRER MARÇ ABRIL
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gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre totals

AltesAltesAltesAltes 89 91 76 45 48 60 70 44 133 193 82 41 972
Total clientsTotal clientsTotal clientsTotal clients 1363 1395 1406 1373 1317 1235 1202 1182 1244 1365 1400 1384 1322

altes/abonats 7% 7% 5% 3% 4% 5% 6% 4% 11% 14% 6% 3% 74%

gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre totals
AltesAltesAltesAltes 72 88 67 68 61 71 53 34 130 121 79 28 872

Total clientsTotal clientsTotal clientsTotal clients 1389 1396 1390 1364 1321 1224 1201 1172 1223 1276 1294 1270 1293

altes/abonats 5% 6% 5% 5% 5% 6% 4% 3% 11% 9% 6% 2% 67%

gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre totals
AltesAltesAltesAltes 95 80 74 42 37 52 68 50 122 101 58 42 821

Total clientsTotal clientsTotal clientsTotal clients 1321 1348 1370 1331 1288 1223 1209 1158 1182 1158 1141 1119 1237
altes/abonats 7% 6% 5% 3% 3% 4% 6% 4% 10% 9% 5% 4% 66%

gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre totals

AltesAltesAltesAltes 61 71 56 43 25 37 65 61 91 89 48 27 674
Total clientsTotal clientsTotal clientsTotal clients 1117 1178 1125 1106 1047 972 940 950 904 944 947 924 1013

altes/abonats 5% 6% 5% 4% 2% 4% 7% 6% 10% 9% 5% 3% 67%

gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre totals
AltesAltesAltesAltes 70 123 53 56 29 42 76 37 112 137 66 44 845

Total clientsTotal clientsTotal clientsTotal clients 933 997 1007 1003 948 869 854 808 873 956 980 962 933
altes/abonats 8% 12% 5% 6% 3% 5% 9% 5% 13% 14% 7% 5% 91%

2013

2009

2010

2011

2012

4.2. EVOLUCIÓ DE LA ROTACIÓ 2009 –2013

El volum de rotació és un dels altres factors 
que juguen en contra de l’explotació. Com 
podem observar sempre ssempre ssempre ssempre s’’’’ha situat per sobre ha situat per sobre ha situat per sobre ha situat per sobre 
del 65%. del 65%. del 65%. del 65%. 

L’any 2013, lluny de millorar, la rotació
(altes/abonats) s’enfila per sobre del 90%, el 
que denota que el padrel padrel padrel padróóóó dddd’’’’abonats de la abonats de la abonats de la abonats de la 
instalinstalinstalinstal····lacilacilacilacióóóó éééés molt poc fidels molt poc fidels molt poc fidels molt poc fidel. 
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4.3. EVOLUCIÓ DE MAGNITUDS ECONÒMIQUES I FINANCERES

4.3.1. Consideracions prèvies

Tal i com anirem veient en el transcurs de l’anàlisi d’algunes variables 
econòmiques i financeres que hem seleccionat per explicar la situació de 
la societat Espai Esports Tàrrega SL, hi ha dos fets que condicionen 
l’evolució negativa de l’explotació:

1.1.1.1. DESCENS DELS INGRESSOS DESCENS DELS INGRESSOS DESCENS DELS INGRESSOS DESCENS DELS INGRESSOS 
Fins al 2011 l’evolució dels ingressos es manté més o menys constant al 
voltant dels 750.00€. A partir del 2012 la facturació cau de forma 
contundent més d’un 40%. 

2. SOBREDIMENSI2. SOBREDIMENSI2. SOBREDIMENSI2. SOBREDIMENSIÓÓÓÓ DE LES DESPESES. DE LES DESPESES. DE LES DESPESES. DE LES DESPESES. 
La política d’externalització que manté la societat per a la prestació de 
determinats serveis (socorrisme, manteniment, neteja, administració, ...) 
eleva les despeses per sobre dels ingressos i genera deutes importants, 
sobretot amb empreses del grup. 

A mitjans de 2013, la falta de viabilitat econòmica i de solvència genera 
una situació insostenible que desencadena un concurs de creditors, en la concurs de creditors, en la concurs de creditors, en la concurs de creditors, en la 
intervenciintervenciintervenciintervencióóóó de la societat per part dde la societat per part dde la societat per part dde la societat per part d’’’’un administrador un administrador un administrador un administrador concursalconcursalconcursalconcursal
(consultar annex 1: Proposta de conveni) i en la marxa, a finals de la marxa, a finals de la marxa, a finals de la marxa, a finals de 
2013, d2013, d2013, d2013, d’’’’un dels socis de la societatun dels socis de la societatun dels socis de la societatun dels socis de la societat (UBAE Fitness), consultar (annex 2):
Escriptura de compravenda de les participacions socials dEscriptura de compravenda de les participacions socials dEscriptura de compravenda de les participacions socials dEscriptura de compravenda de les participacions socials d’’’’Espai Esports Espai Esports Espai Esports Espai Esports 
TTTTààààrrega SL.rrega SL.rrega SL.rrega SL.

L’esmentada escriptura de compravenda de participacions de la societat 
Espai Esports Tàrrega SL mostra alguns aspectes i pactes que pensem 
que són significatius i que aquest estudi ha de fer esment:

1.1.1.1. UbaeUbaeUbaeUbae Fitness Fitness Fitness Fitness SlSlSlSl ostenta un dret de crostenta un dret de crostenta un dret de crostenta un dret de crèèèèdit sobre Espai Esports Tdit sobre Espai Esports Tdit sobre Espai Esports Tdit sobre Espai Esports Tààààrrega rrega rrega rrega 
SL de 591.169,06SL de 591.169,06SL de 591.169,06SL de 591.169,06€€€€ i que, a li que, a li que, a li que, a l’’’’hora, hora, hora, hora, UbaeUbaeUbaeUbae Serveis SL el tServeis SL el tServeis SL el tServeis SL el téééé de 2.323,33de 2.323,33de 2.323,33de 2.323,33€€€€. . . . 

2.2.2.2. La compravenda de participacions es fa a favor del Sr. Antoni La compravenda de participacions es fa a favor del Sr. Antoni La compravenda de participacions es fa a favor del Sr. Antoni La compravenda de participacions es fa a favor del Sr. Antoni RayaRayaRayaRaya
VVVVáááázquezzquezzquezzquez, que passa a tenir el 60% de la societat i de , que passa a tenir el 60% de la societat i de , que passa a tenir el 60% de la societat i de , que passa a tenir el 60% de la societat i de JacpeJacpeJacpeJacpe GestiGestiGestiGestióóóó de de de de 
ActivosActivosActivosActivos SL que es queda amb el 40%. SL que es queda amb el 40%. SL que es queda amb el 40%. SL que es queda amb el 40%. 

3.3.3.3. Les societats Les societats Les societats Les societats UbaeUbaeUbaeUbae Fitness SL i Fitness SL i Fitness SL i Fitness SL i UbaeUbaeUbaeUbae Serveis SL cedeixen els drets de Serveis SL cedeixen els drets de Serveis SL cedeixen els drets de Serveis SL cedeixen els drets de 
crcrcrcrèèèèdit que posseeixen respectivament davant ddit que posseeixen respectivament davant ddit que posseeixen respectivament davant ddit que posseeixen respectivament davant d’’’’Espais Esports TEspais Esports TEspais Esports TEspais Esports Tààààrrega SL rrega SL rrega SL rrega SL 
al Sr. Antoni al Sr. Antoni al Sr. Antoni al Sr. Antoni RayaRayaRayaRaya VVVVáááázquezzquezzquezzquez....

La proposta del conveni del concurs de creditors presenta el següent 
text (consultar, a més, efectes legals del mateix. Annex 1):

1.1.1.1. SSSS’’’’accepta una quita del 50% del principal dels craccepta una quita del 50% del principal dels craccepta una quita del 50% del principal dels craccepta una quita del 50% del principal dels crèèèèdits ordinaris, amb dits ordinaris, amb dits ordinaris, amb dits ordinaris, amb 
una espera de deu anys, que inclou els dos primers anys de caruna espera de deu anys, que inclou els dos primers anys de caruna espera de deu anys, que inclou els dos primers anys de caruna espera de deu anys, que inclou els dos primers anys de carèèèència.ncia.ncia.ncia.

2.2.2.2. El pagament sEl pagament sEl pagament sEl pagament s’’’’efectuarefectuarefectuarefectuaràààà a trava trava trava travéééés de 8 quotes anuals vens de 8 quotes anuals vens de 8 quotes anuals vens de 8 quotes anuals venççççudes a data udes a data udes a data udes a data 
de 31 de desembre de cada any, sent el primer venciment el dia 3de 31 de desembre de cada any, sent el primer venciment el dia 3de 31 de desembre de cada any, sent el primer venciment el dia 3de 31 de desembre de cada any, sent el primer venciment el dia 31111----12121212----
2016 i l2016 i l2016 i l2016 i l’ú’ú’ú’últim el 31ltim el 31ltim el 31ltim el 31----12121212----2023. 2023. 2023. 2023. 
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3. Durant els dos primers anys de carència es liquidaran els crèdits amb privilegi general. 

4. L’únic crèdit amb privilegi especial es pagarà íntegrament, rehabilitant el contracte de leasing que el 
sustenta. 

Segons la informació facilitada per la societat, el quadre de pagaments és el següent: 
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Amb la inadequada evolució dels ingressos, la mala gestió que s’ha fet 
de la despesa i amb la perspectiva de pagaments a la que obliga el 
concurs sobre el deute contret, la situació de la societat, tot i els 
convenis del concurs de creditors, segueix sent crítica. Anem a veure 
l’evolució que des del punt de vista econòmic i financer presenta la 
societat amb una projecció fins al final de 2015. 

Per treballar aquesta informació s’han seguit dues fonts:

De l’any 2006 fins al 2012: Auditories facilitades per l’ajuntament i per 
UBAE Fitness. (annex 3)

De l’any 2013 i 2014: informació econòmic i financera facilitada pels 
representants que la direcció d’aquest estudi ha tingut d’ESPAI SPORTS 
TÀRREGA SL (annex 4)

Nota: Des de la direcció d’aquest estudi s’ha pres com a bona la 
informació facilitada, no es objecte d’aquest estudi qüestionar-la o 
valorar les contingències al respecte. Sobre aquest afer, però, farem 
alguna consideració a les conclusions d’aquest apartat. 
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1. Import net de la xifra de negocis 463.728,70 €       100,00% 456.489,39 €   100,00% 580.587,00 €   100,00% 748.258,00 €   100,00% 759.963,50 €   100,00% 756.591,00 €   100,00% 791.529,03 €   100,00% 794.192,15 €   100,00% 666.897,46 €   100,00%

Quotes i matriculacions 445.892,00 €   76,80% 560.241,00 €   74,87% 580.837,00 €   76,43% 586.551,93 €   77,53% 599.793,78 €   75,78% 605.550,03 €   76,25% 595.636,76 €   89,31%

Entrades ocasionals 2.533,00 €        0,44% 4.229,00 €        0,57% 3.811,50 €        0,50% 3.689,84 €       0,49% 5.120,32 €       0,65% 5.002,68 €       0,63% 4.856,86 €        0,73%

Cursets 62.312,00 €      10,73% 67.136,00 €     8,97% 105.762,00 €   13,92% 102.654,15 €   13,57% 105.785,93 €   13,36% 45.036,45 €     5,67% 41.557,69 €     6,23%

Lloguer de pistes 66.117,00 €      11,39% 109.901,00 €   14,69% 63.747,00 €     8,39% 57.374,14 €     7,58% 53.823,63 €     6,80% 103.256,02 €   13,00% 10.086,00 €     1,51%

Servei de manteniment i neteja 17.855,83 €     2,26% 840,55 €           0,11% 1.676,94 €        0,25%

Altres   3.733,00 €        0,64% 6.751,00 €        0,90% 5.806,00 €        0,76% 6.320,94 €       0,84% 9.149,54 €       1,16% 5.443,28 €       0,69% 4.963,09 €        0,74%

Partida per a l'armonització pla comptable 1991 29.063,14 €     3,66% 8.120,12 €        1,22%

4. Aprovisionaments 58.334,03 €-      -10,05% 64.190,00 €-     -8,58% 62.742,09 €-     -8,26% 58.455,47 €-     -7,73% 61.890,29 €-     -7,82% 56.924,27 €-     -7,17% 66.873,64 €-     -10,03%

5. Altres ingressos d'explotació 5.182,11 €        0,89% 9.271,00 €        1,24% 8.880,82 €        1,17% 9.064,32 €       1,20% 9.281,78 €       1,17% 0,00% 0,00%

6. Despeses de personal 218.995,54 €-       -47,22% 188.390,37 €-   -41,27% 274.801,91 €-   -47,33% 329.469,00 €-   -44,03% 293.557,89 €-   -38,63% 230.801,51 €-   -30,51% 255.325,03 €-   -32,26% 212.492,75 €-   -26,76% 212.785,91 €-   -31,91%

Sous i salaris 167.398,89 €-       -36,10% 150.720,01 €-   -33,02% 197.060,85 €-   -33,94% 242.944,00 €-   -32,47% 223.741,00 €-   -29,44% 168.097,62 €-   -22,22% 189.018,52 €-   -23,88% 154.553,07 €-   -19,46% 155.217,83 €-   -23,27%

indemnitzacions 8.905,73 €-        -1,53% 8.516,00 €-        -1,14% 438,89 €-           -0,06% 5.032,39 €-       -0,67% 3.438,00 €-        -0,52%

Seguretat social a càrrec de l'empresa 51.596,65 €-         -11,13% 37.670,36 €-      -8,25% 63.790,81 €-      -10,99% 75.224,00 €-     -10,05% 66.205,00 €-     -8,71% 54.924,63 €-     -7,26% 61.927,42 €-     -7,82% 54.581,75 €-     -6,87% 51.597,08 €-     -7,74%

Altres despeses socials 5.044,52 €-        -0,87% 2.785,00 €-        -0,37% 3.173,00 €-        -0,42% 2.746,87 €-       -0,36% 4.379,09 €-       -0,55% 3.357,93 €-       -0,42% 2.533,00 €-        -0,38%

7. Altres despeses d'explotació 326.517,22 €-       -70,41% 360.009,43 €-   -78,86% 384.322,00 €-   -66,20% 393.401,00 €-   -52,58% 377.630,91 €-   -49,69% 447.255,39 €-   -59,11% 475.881,53 €-   -60,12% 447.718,73 €-   -56,37% 457.727,93 €-   -68,64%

Arrendaments i cànons 26.339,39 €-         -5,68% 32.987,39 €-      -7,23% 22.759,00 €-      -3,92% 22.170,00 €-     -2,96% 23.773,00 €-     -3,13% 52.244,58 €-     -6,91% 86.492,50 €-     -10,93% 85.551,34 €-     -10,77% 83.060,11 €-     -12,45%

Cànon ajuntament 23.097,35 €-         -4,98% 23.097,35 €-      -5,06% 22.446,00 €-      -3,87% 21.009,96 €-     -2,78% 20.143,90 €-     -2,54% 19.202,74 €-     -2,42% 18.031,03 €-     -2,70%

Altres lloguers 313,00 €-           -0,05% 31.234,62 €-     -4,13% 66.348,60 €-     -8,38% 66.348,60 €-     -8,35% 65.029,08 €-     -9,75%

leasing caldera 3.242,04 €-            -0,70% 9.890,04 €-        -2,17%

Reparacons i conservacions (manteniment i neteja) 7.906,36 €-            -1,70% 6.144,58 €-        -1,35% 141.160,00 €-   -24,31% 168.810,00 €-   -22,56% 165.418,00 €-   -21,77% 209.214,45 €-   -27,65% 168.152,31 €-   -21,24% 151.212,48 €-   -19,04% 166.589,83 €-   -24,98%

Serveis de professionals independents 100.831,68 €-       -21,74% 178.122,42 €-   -39,02% 39.132,00 €-      -6,74% 29.576,00 €-     -3,95% 30.036,00 €-     -3,95% 41.485,70 €-     -5,48% 57.998,28 €-     -7,33% 53.942,16 €-     -6,79% 52.816,49 €-     -7,92%

serveis de neteja i de manteniment 22.845,00 €-         -4,93% 115.406,91 €-   -25,28%

serveis socorristes aquàtics 48.495,70 €-         -10,46% 44.117,90 €-      -9,66%

prevenció de riscos laborals 2.769,17 €-            -0,60% 1.569,03 €-        -0,34%

drets musicals 1.666,80 €-            -0,36% 1.666,80 €-        -0,37%

alarmes 272,16 €-           -0,06%

ascensor 1.642,12 €-        -0,36%

formació monitors 4.765,52 €-            -1,03% 5.662,50 €-        -1,24%

servicios contabilidad y fiscalidad 12.000,00 €-         -2,59%

administrador concursal 2.985,00 €-            -0,64%

serveis informàtics 500,00 €-               -0,11%

altres 4.804,49 €-            -1,04% 7.785,00 €-        -1,71%

Transports 414,23 €-               -0,09% 414,23 €-           -0,09% 19,00 €-             0,00% 27,00 €-             0,00% 41,91 €-             -0,01% 12,45 €-             0,00% 389,51 €-           -0,05% 83,13 €-             -0,01% 298,32 €-           -0,04%

Assegurances 2.793,32 €-            -0,60% 1.423,88 €-        -0,31% 10.311,00 €-      -1,78% 6.152,00 €-        -0,82% 7.703,00 €-        -1,01% 7.175,12 €-       -0,95% 6.900,47 €-       -0,87% 6.700,23 €-       -0,84% 7.512,66 €-        -1,13%

Serveis bancaris i similars 10.100,09 €-         -2,18% 3.549,66 €-        -0,78% 5.982,00 €-        -1,03% 7.386,00 €-        -0,99% 2.447,00 €-        -0,32% 5.192,30 €-       -0,69% 4.390,29 €-       -0,55% 2.950,24 €-       -0,37% 1.607,06 €-        -0,24%

Publicitat i relacions públiques 1.700,00 €-            -0,37% 527,76 €-           -0,12% 5.570,00 €-        -0,96% 9.850,00 €-        -1,32% 11.105,00 €-     -1,46% 6.142,77 €-       -0,81% 6.835,69 €-       -0,86% 12.725,63 €-     -1,60% 18.243,95 €-     -2,74%

Subministraments 174.875,57 €-       -37,71% 136.326,24 €-   -29,86% 153.758,00 €-   -26,48% 143.388,00 €-   -19,16% 130.431,00 €-   -17,16% 121.129,78 €-   -16,01% 142.280,94 €-   -17,98% 132.647,01 €-   -16,70% 125.029,55 €-   -18,75%

Subministraments 2.854,18 €-            -0,62% 7,00 €                0,00%

aigua 14.206,31 €-         -3,06% 13.269,20 €-      -2,91%

gas 69.171,82 €-         -14,92% 705,70 €-           -0,15%

electricitat 61.090,23 €-         -13,17% 2.022,84 €-        -0,44%

telèfon 768,49 €-               -0,17% 26.828,53 €-      -5,88%

productes químics 52.415,24 €-      -11,48%

combustible caldera 18.518,46 €-         -3,99% 33.730,47 €-      -7,39%

tractament aigües 8.266,08 €-            -1,78% 7.361,26 €-        -1,61%

Altres 1.556,58 €-            -0,34% 513,27 €-           -0,11% 5.631,00 €-        -0,97% 5.799,00 €-        -0,78% 6.481,00 €-        -0,85% 4.468,54 €-       -0,59% 2.260,84 €-       -0,29% 1.906,51 €-       -0,24% 2.569,96 €-        -0,39%

Tributs 243,00 €-           -0,03% 195,00 €-           -0,03% 189,70 €-           -0,03% 180,70 €-           -0,02%

8. Amortització de l'immobilitzat 14.385,12 €-      -2,48% 14.498,00 €-     -1,94% 14.625,55 €-     -1,92% 20.648,76 €-     -2,73% 23.954,85 €-     -3,03% 25.089,24 €-     -3,16% 24.871,92 €-     -3,73%

11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat

13. Altres resultats 788,00 €           0,11%

A) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ 81.784,06 €-         -17,64% 91.910,41 €-     -20,13% 146.073,95 €-   -25,16% 43.241,00 €-     -5,78% 20.287,88 €     2,67% 8.494,19 €       1,12% 16.240,89 €-     -2,05% 51.967,16 €     6,54% 95.361,94 €-     -14,30%

12. Ingressos financers 4,83 €                0,00% 14,00 €             0,00% 6,06 €               0,00% 1,35 €               0,00% 7,91 €               0,00% 12,91 €             0,00% 2,45 €               0,00%

13. Despeses financeres 37,62 €-             -0,01% 31.329,99 €-      -5,40% 25.501,00 €-     -3,41% 9.926,76 €-        -1,31% 11.120,74 €-     -1,47% 15.245,66 €-     -1,93% 17.132,91 €-     -2,16% 16.017,44 €-     -2,40%

Per deutes amb empreses del grup 37,62 €-             -0,01% 30.904,04 €-      -5,32%

Per dutes amb tercers 425,95 €-           -0,07%

B) RESULTAT FINANCER 37,62 €-             -0,01% 31.325,16 €-     -5,40% 25.487,00 €-     -3,41% 9.920,70 €-       -1,31% 11.119,39 €-     -1,47% 15.237,75 €-     -1,93% 17.120,00 €-     -2,16% 16.014,99 €-     -2,40%

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 81.784,06 €-         -17,64% 91.948,03 €-     -20,14% 177.399,11 €-   -30,56% 68.728,00 €-     -9,19% 10.367,18 €     1,36% 2.625,20 €-       -0,35% 31.478,64 €-     -3,98% 34.847,16 €     4,39% 111.376,93 €-   -16,70%

17. Impostos sobre beneficis

D) RESULTAT DE L'EXERCICI 81.784,06 €-         -17,64% 91.948,03 €-     -20,14% 177.399,11 €-   -30,56% 68.728,00 €-     -9,19% 10.367,18 €     1,36% 2.625,20 €-       -0,35% 31.478,64 €-     -3,98% 34.847,16 €     4,39% 111.376,93 €-   -16,70%

EXERCICI 2006EXERCICI 2010 EXERCICI 2009 EXERCICI 2008 EXERCICI 2007EXERCICI 2013 EXERCICI 2011EXERCICI 2012EXERCICI 2014 (P)

4.4.2. Anàlisi del compte de pèrdues i guanys (2006-2014)

4.4.2.1. Representació gràfica
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4.4.2.2. Evolució dels indicadors més importants

Del conjunt d’indicadors de la taula adjunta en destaquem:

a. L’evolució del número mig d’abonats.  
b. L’evolució de la quota mitjana
c. L’evolució dels ingressos corrents
d. L’evolució de les despeses
e. Evolució del resultat. 

EXERCICI 2006

VALOR VAR. VALOR VAR. VALOR VAR. VALOR VAR. VALOR VAR. VALOR VAR. VALOR VAR. VALOR VAR. VALOR

NÚMERO MIG D'ABONATS 918 -7,74% 995 -19,63% 1.238 -4,11% 1.291 -2,34% 1.322 -5,50% 1.399 -2,78% 1.439 -0,76% 1.450

QUOTA MITJANA (INCLOU MATRICULACIONS) 37,34 €             -0,97% 37,71 €             0,58% 37,49 €             1,40% 36,97 €             3,49% 35,73 €             1,88% 35,07 €             2,44% 34,23 €             

INGRESSOS CORRENTS TOTALS 463.729 1,59% 456.489 -21,37% 580.587 -22,41% 748.258 -1,54% 759.964 0,45% 756.591 -4,41% 791.529 -0,34% 794.192 19,09% 666.897

INGRESSOS PER ABONATS 445.892 -20,41% 560.241 -3,55% 580.837 -0,97% 586.552 -2,21% 599.794 -0,95% 605.550 1,66% 595.637

ALTRES INGRESSOS CORRENTS 134.695 -28,36% 188.017 4,96% 179.127 5,34% 170.039 -11,32% 191.735 1,64% 188.642 164,72% 71.261

DESPESES TOTALS 545.513 -0,53% 548.400 -25,07% 731.843 -8,70% 801.558 7,08% 748.556 -1,14% 757.161 -7,33% 817.052 10,08% 742.225 -2,63% 762.259

DESPESES DE PERSONAL / VENDES 47% 14,43% 41% -12,81% 47% 7,50% 44% 13,99% 39% 26,63% 31% -5,43% 32% 20,56% 27% -16,14% 32%

REPARACIONS I CONSERVACIÓ (MANTENIMENT I NETEJA) 2% 26,66% 1% -94,46% 24% 7,77% 23% 3,65% 22% -21,28% 28% 30,17% 21% 11,58% 19% -23,78% 25%

DESPESES DE PERSONAL + REPARACONS I CONSERVACIÓ 49% 41% 43% -107% 72% 15% 67% 18% 60% 5% 58% 25% 54% 32% 46% -40% 57%

SUBMINISTRAMENTS / VENDES 38% 26,27% 30% 12,77% 26% 38,20% 19% 11,65% 17% 7,20% 16% -10,93% 18% 7,62% 17% -10,91% 19%

ABONATS I MATRÍCULES/VENDES TOTALS 77% 2,57% 75% -2,04% 76% -1,41% 78% 2,31% 76% -0,62% 76% -14,63% 89%

EBITDA -81.784 -11,02% -91.910 -30,21% -131.689 358,16% -28.743 -182,33% 34.913 19,80% 29.143 277,79% 7.714 -89,99% 77.056 -209,32% -70.490 

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -81.784 -11,05% -91.948 -48,17% -177.399 158,12% -68.728 -762,94% 10.367 -494,91% -2.625 -91,66% -31.479 -190,33% 34.847 -131,29% -111.377 

CASH FLOW ECONÒMIC -81.784 -11,05% -91.948 -43,60% -163.014 200,60% -54.230 -316,98% 24.993 38,67% 18.024 -339,55% -7.524 -112,55% 59.936 -169,29% -86.505 

EXERCICI 2007EXERCICI 2008EXERCICI 2013 EXERCICI 2012 EXERCICI 2011EXERCICI 2014 EXERCICI 2010 EXERCICI 2009
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a. Evolució del número mig d’abonats

Evolució del número d'abonats

918
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El número mig d’abonats fa referència al promig 
d’abonats que hi ha hagut durant el cicle econòmic d’un 
any. Per tant, no fa referència a una dada en un 
moment concret sinó a la mitjana de tots els valors en 
un any. 

Tal i com mostra el gràfic, d’ençà del 2006 l’evolució és 
negativa, però podem identificar 2 moments clau i 3 
etapes:

ETAPA 1: ABANS DE LA CRISIETAPA 1: ABANS DE LA CRISIETAPA 1: ABANS DE LA CRISIETAPA 1: ABANS DE LA CRISI
Abans de la crisi l’evoució del número mig d’abonats se 
situa al voltant dels 1400 abonats, una xifra que suposa 
el 8% de la població de Tàrrega. 

ETAPA 2: DE ETAPA 2: DE ETAPA 2: DE ETAPA 2: DE LLLL’’’’INICIINICIINICIINICI DE LA CRISI AL 2011DE LA CRISI AL 2011DE LA CRISI AL 2011DE LA CRISI AL 2011
Tal i com mostra el gràfic l’evolució dels primers anys 
de la crisi suposa una davallada de quasi 100 abonats. 

ETAPA 3: DEL 2011 FINS A LETAPA 3: DEL 2011 FINS A LETAPA 3: DEL 2011 FINS A LETAPA 3: DEL 2011 FINS A L’’’’ACTUALITATACTUALITATACTUALITATACTUALITAT
Aquí és poden identificar 3 amenaces o fets totalment 
aliens al gestor o al titular que condicionen directament 
l’evolució d’aquesta magnitud:

1.1.1.1. La pujada de lLa pujada de lLa pujada de lLa pujada de l’’’’iva esportiu del 8% al 21%iva esportiu del 8% al 21%iva esportiu del 8% al 21%iva esportiu del 8% al 21%
2.2.2.2. LLLL’’’’obertura del gimnobertura del gimnobertura del gimnobertura del gimnààààs s s s OlOlOlOlíííímpiampiampiampia, al pol, al pol, al pol, al políííígon industrial gon industrial gon industrial gon industrial 
del terme municipal. del terme municipal. del terme municipal. del terme municipal. 
3.3.3.3. LLLL’’’’enduriment de la crisi econòmica. enduriment de la crisi econòmica. enduriment de la crisi econòmica. enduriment de la crisi econòmica. 

PUJADA DE L’IVA
OBERTURA DEL GIMNÀS OLÍMPIA

ENDURIMENT DE LA CRISI

INICI DE LA CRISI

EXERCICI 2006

1.399 1.439 1.450

EXERCICI 2007EXERCICI 2008

1.238 1.291 1.322

EXERCICI 2011 EXERCICI 2010 EXERCICI 2009

918 995

EXERCICI 2013 EXERCICI 2012

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3
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b. Evolució de la quota mitja

Tot i el mal comportament de l’evolució econòmica i financera, l'evolució
de la quota mitja (les dades exposades són netes (IVA no inclòs)), és 
positiva, és a dir, que creix. 

Això esdevé una bona notícia, ja que permet marge comercial i, 
d’entrada treballar altres variables, més enllà de la del preu, a l’hora de 
fer polítiques i campanyes de captació o fidelització d’abonats.

37,34 €             37,71 €             37,49 €             36,97 €             

EXERCICI 2012 EXERCICI 2011 EXERCICI 2010 EXERCICI 2009

EXERCICI 2006

35,73 €             35,07 €             34,23 €             

EXERCICI 2007EXERCICI 2008
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c. Evolució dels ingressos

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

748.258 -1,54% 759.964 0,45% 756.591 -4,41%

EXERCICI 2011 EXERCICI 2010 EXERCICI 2009

EXERCICI 2006

791.529 -0,34% 794.192 19,09% 666.897

EXERCICI 2007EXERCICI 2008

Evolució del ingressos
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L’evolució dels ingressos mostra un patró similar al que 
hem descrit per analitzar l’evolució dels abonats al 
centre:

ETAPA 1: ABANS DE LA CRISIETAPA 1: ABANS DE LA CRISIETAPA 1: ABANS DE LA CRISIETAPA 1: ABANS DE LA CRISI
Abans de la crisi l'evolució dels ingressos era positiva 
assolint una xifra propera als 800.000 euros. 

ETAPA 2: DE ETAPA 2: DE ETAPA 2: DE ETAPA 2: DE LLLL’’’’INICIINICIINICIINICI DE LA CRISI AL 2011DE LA CRISI AL 2011DE LA CRISI AL 2011DE LA CRISI AL 2011
Tal i com mostra el gràfic l’evolució dels primers anys 
de la crisi no altera el volum d’ingressos que se situa al 
voltant dels 750.00€, però amb una davallada de 
40.000€ respecte del pic el tram anterior.  

ETAPA 3: DEL 2011 FINS A LETAPA 3: DEL 2011 FINS A LETAPA 3: DEL 2011 FINS A LETAPA 3: DEL 2011 FINS A L’’’’ACTUALITATACTUALITATACTUALITATACTUALITAT
El volum d’ingressos baixa de forma considerable, quasi 
300.000 euros per situar-se al voltant dels 450.000€ (el 
volum d’ingressos de 2014 és una estimació del gestor). 
Els motius són els ja identificats anteriorment:

1.1.1.1. La pujada de lLa pujada de lLa pujada de lLa pujada de l’’’’iva esportiu del 8% al 21%iva esportiu del 8% al 21%iva esportiu del 8% al 21%iva esportiu del 8% al 21%
2.2.2.2. LLLL’’’’obertura del gimnobertura del gimnobertura del gimnobertura del gimnààààs s s s OlOlOlOlíííímpiampiampiampia, al pol, al pol, al pol, al políííígon industrial gon industrial gon industrial gon industrial 
del terme municipal. del terme municipal. del terme municipal. del terme municipal. 
3.3.3.3. LLLL’’’’enduriment de la crisi econòmica. enduriment de la crisi econòmica. enduriment de la crisi econòmica. enduriment de la crisi econòmica. 

463.729 1,59% 456.489 -21,37% 580.587 -22,41%

EXERCICI 2013 EXERCICI 2012EXERCICI 2014
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Analitzant amb una mica més de detall l’evolució d’aquests ingressos 
observem que el volum total que prové de les quotes dels abonats 
oscil·la al voltant del 75% d’ençà del 2007 

77% 75% 76% 78%

EXERCICI 2012 EXERCICI 2011 EXERCICI 2010 EXERCICI 2009

EXERCICI 2006

76% 76% 89%

EXERCICI 2007EXERCICI 2008

1. Import net de la xifra de negocis 463.728,70 €          456.489,39 €   580.587,00 €   748.258,00 €   

Quotes i matriculacions 445.892,00 €   560.241,00 €   

Entrades ocasionals 2.533,00 €        4.229,00 €       

Cursets 62.312,00 €     67.136,00 €     

Lloguer de pistes 66.117,00 €     109.901,00 €   

Servei de manteniment i neteja

Altres   3.733,00 €        6.751,00 €       

Partida per a l'armonització pla comptable 1991

EXERCICI 2013 EXERCICI 2011EXERCICI 2012EXERCICI 2014 (P)

1. Import net de la xifra de negocis 759.963,50 €   756.591,00 €   791.529,03 €   794.192,15 €   666.897,46 €   

Quotes i matriculacions 580.837,00 €   586.551,93 €   599.793,78 €   605.550,03 €   595.636,76 €   

Entrades ocasionals 3.811,50 €       3.689,84 €       5.120,32 €       5.002,68 €       4.856,86 €        

Cursets 105.762,00 €   102.654,15 €   105.785,93 €   45.036,45 €     41.557,69 €     

Lloguer de pistes 63.747,00 €     57.374,14 €     53.823,63 €     103.256,02 €   10.086,00 €     

Servei de manteniment i neteja 17.855,83 €     840,55 €           1.676,94 €        

Altres   5.806,00 €       6.320,94 €       9.149,54 €       5.443,28 €       4.963,09 €        

Partida per a l'armonització pla comptable 1991 29.063,14 €     8.120,12 €        

EXERCICI 2006EXERCICI 2010 EXERCICI 2009 EXERCICI 2008 EXERCICI 2007

De la segregació dels ingressos observem que el volum principal 
d’ingressos que no provenen dels abonats és el que correspon al de 
plantejaments utilitaris de natació (cursets) i al del lloguer d’espais, 
bàsicament de carrils al Club Natació perquè aquest pugui desenvolupar 
la serva tasca. 
Més endavant farem algun comentari sobre la gestió que se n’està fent 
dels cursets de natació. 
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d. Evolució de les despeses

545.513 -0,53% 548.400 -25,07% 731.843 -8,70%

EXERCICI 2013 EXERCICI 2012EXERCICI 2014

801.558 7,08% 748.556 -1,14% 757.161 -7,33%

EXERCICI 2011 EXERCICI 2010 EXERCICI 2009

EXERCICI 2006

817.052 10,08% 742.225 -2,63% 762.259

EXERCICI 2007EXERCICI 2008

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

Evolució de les despeses

548.400 €

545.513 €
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-  €
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200.000 €
300.000 €
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L’evolució de les despeses mostra un patró similar al que 
hem descrit per analitzar l’evolució d’altres indicadors, 
però en aquest cas, l’evolució es veu a partir del 2011, 
ja que d’aleshores ençà l’evolució de les despeses oscil·la 
entre al voltant del 800.000€

ETAPA 3: DEL 2011 FINS A LETAPA 3: DEL 2011 FINS A LETAPA 3: DEL 2011 FINS A LETAPA 3: DEL 2011 FINS A L’’’’ACTUALITATACTUALITATACTUALITATACTUALITAT
Després de 2011 les despeses es redueixen de forma 
consirable fins assolir la xifra dels 545.000€ previstos 
per enguany. 

Com mCom mCom mCom méééés tard analitzarem, el balans tard analitzarem, el balans tard analitzarem, el balans tard analitzarem, el balançççç entre els ingressos i entre els ingressos i entre els ingressos i entre els ingressos i 
les despeses les despeses les despeses les despeses éééés del tot insuficient per generar la s del tot insuficient per generar la s del tot insuficient per generar la s del tot insuficient per generar la 
liquiditat suficient per garantir els cobraments i els liquiditat suficient per garantir els cobraments i els liquiditat suficient per garantir els cobraments i els liquiditat suficient per garantir els cobraments i els 
pagaments del centrepagaments del centrepagaments del centrepagaments del centre. 

Abans d’analitzar l’evolució dels cobraments i dels 
pagaments caldrà analitzar bé la naturalesa i la 
conveniència d’algunes despeses, ja que, com més tard 
veurem, una de les primeres actuacions que caldrà fer 
per redreçar l’explotació passarà per fer una gestió
diferent i una contenció dràstica de la despesa. 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 20062014
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EXERCICI 2006

463.729 €        456.489 €        580.587 €        748.258 €        759.964 €        756.591 €        791.529 €          794.192 €          666.897 €        

545.513 €        548.400 €        731.843 €        801.558 €        748.556 €        757.161 €        817.052 €          742.225 €          762.259 €        

EXERCICI 2014 EXERCICI 2010 EXERCICI 2009EXERCICI 2013 EXERCICI 2012 EXERCICI 2011 EXERCICI 2007EXERCICI 2008

DIFERDIFERDIFERDIFERÈÈÈÈNCIA ENTRE ELS INGRESSOS I LES DESPESESNCIA ENTRE ELS INGRESSOS I LES DESPESESNCIA ENTRE ELS INGRESSOS I LES DESPESESNCIA ENTRE ELS INGRESSOS I LES DESPESES

Diferència entre els ingressos i les despeses

-  €
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300.000 €

400.000 €
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1 2 3 4 5 6 7 8 92013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 20062014

Seguint els criteris de temporalitat que hem previst 
en indicadors anteriors, veiem que la diferència entre 
els ingressos i les despeses, a excepció de 2008 i de 
2010 és negativa. 

Això es trasllada en un mal funcionament de la 
liquiditat, tal i com mostra l’evolució del cashcashcashcash flowflowflowflow
econòmic. econòmic. econòmic. econòmic. 

EXERCICI 2006

-81.784 -91.948 -163.014 -54.230 24.993 18.024 -7.524 59.936 -86.505 

EXERCICI 2007EXERCICI 2008EXERCICI 2013 EXERCICI 2012 EXERCICI 2011EXERCICI 2014 EXERCICI 2010 EXERCICI 2009

EVOLUCIEVOLUCIEVOLUCIEVOLUCIÓÓÓÓ DEL CASH FLOW ECONÒMICDEL CASH FLOW ECONÒMICDEL CASH FLOW ECONÒMICDEL CASH FLOW ECONÒMIC
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4. Aprovisionaments 58.334,03 €-     -10,05%

6. Despeses de personal 218.995,54 €-   -47,22% 188.390,37 €-   -41,27% 274.801,91 €-   -47,33%

7. Altres despeses d'explotació 326.517,22 €-   -70,41% 360.009,43 €-   -78,86% 384.322,00 €-   -66,20%

8. Amortització de l'immobilitzat 14.385,12 €-     -2,48%

13. Altres resultats

13. Despeses financeres 37,62 €-             -0,01% 31.329,99 €-     -5,40%

EXERCICI 2013 EXERCICI 2012EXERCICI 2014 (P)

4. Aprovisionaments 64.190,00 €-     -8,58% 62.742,09 €-     -8,26% 58.455,47 €-     -7,73%

6. Despeses de personal 329.469,00 €-   -44,03% 293.557,89 €-   -38,63% 230.801,51 €-   -30,51%

7. Altres despeses d'explotació 393.401,00 €-   -52,58% 377.630,91 €-   -49,69% 447.255,39 €-   -59,11%

8. Amortització de l'immobilitzat 14.498,00 €-     -1,94% 14.625,55 €-     -1,92% 20.648,76 €-     -2,73%

13. Altres resultats 788,00 €           0,11%

13. Despeses financeres 25.501,00 €-     -3,41% 9.926,76 €-       -1,31% 11.120,74 €-     -1,47%

EXERCICI 2010 EXERCICI 2009EXERCICI 2011

4. Aprovisionaments 61.890,29 €-     -7,82% 56.924,27 €-     -7,17% 66.873,64 €-     -10,03%

6. Despeses de personal 255.325,03 €-   -32,26% 212.492,75 €-   -26,76% 212.785,91 €-   -31,91%

7. Altres despeses d'explotació 475.881,53 €-   -60,12% 447.718,73 €-   -56,37% 457.727,93 €-   -68,64%

8. Amortització de l'immobilitzat 23.954,85 €-     -3,03% 25.089,24 €-     -3,16% 24.871,92 €-     -3,73%

13. Altres resultats

13. Despeses financeres 15.245,66 €-     -1,93% 17.132,91 €-     -2,16% 16.017,44 €-     -2,40%

EXERCICI 2006EXERCICI 2008 EXERCICI 2007

ANANANANÀÀÀÀLISI DE LES DESPESESLISI DE LES DESPESESLISI DE LES DESPESESLISI DE LES DESPESES
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Més enllà d’analitzar l’evolució de les despeses creiem que cal analitzar 
la naturalesa de les despeses i, en aquest sentit, pensem que cal 
destacar els següents conceptes, en concret d’alguns serveis externs i, 
com a conseqüència d’això, les de personal:

SERVEIS EXTERIORSSERVEIS EXTERIORSSERVEIS EXTERIORSSERVEIS EXTERIORS
ExternalitzaciExternalitzaciExternalitzaciExternalitzacióóóó amb empreses del grupamb empreses del grupamb empreses del grupamb empreses del grup
Des dels inicis del negoci l’externalizació de serveis amb empreses del 
grup ha sigut un recurs força utilitzat:

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

UBAI FITNESS SL 64.037 €    58.692 €    35.840 €    91.967 €    146.370 €  138.454 €  130.396 €  

Lloguer de maquinària de fitness 19.058 €    42.952 €    42.952 €    41.782 €    

lloguer de guixetes 8.789 €       19.809 €    19.809 €    19.369 €    

suport administratiu -  €           24.724 €    24.003 €    34.567 €    48.456 €    44.542 €    40.013 €    

transferècia know haw 35.146 €    

imatge i comunicació 606 €          1.738 €       1.259 €       2.603 €       5.032 €       4.460 €       4.423 €       

mateniment informàtic 16.597 €    16.118 €    15.454 €    15.033 €    

lloguer d'ordinadors 2.370 €       2.386 €       2.386 €       2.386 €       2.776 €       

algres despeses 3.495 €       3.495 €       3.393 €       3.465 €       3.689 €       8.851 €       7.000 €       

manteniment de màquines 1.682 €       1.633 €       1.144 €       2.397 €       5.346 €       

serveis exteriors 4.615 €       

despeses financeres 21.930 €    20.824 €    2.016 €       2.105 €       2.502 €       

compra de material esportiu i altre 1.178 €       1.663 €       1.655 €       80 €            

2012 2011 210 2009 2008 2007 2006

UBAESERVEIS SL 518 €          1.459 €       844 €          832 €          2.695 €       4.249 €       5.315 €       

aprovisionaments 259 €          1.227 €       108 €          379 €          2.432 €       3.379 €       4.569 €       

prestació de serveis 259 €          232 €          736 €          453 €          263 €          870 €          746 €          

TOTAL EMPRESES GRUP UBAE 64.555 €    60.151 €    36.684 €    92.799 €    149.065 €  142.703 €  135.711 €  

TOTAL ACUMULAT 681.668 €  617.113 €  556.962 €  520.278 €  427.479 €  278.414 €  
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Tal i com mostra el gràfic de la pàgina anterior extret directament de les auditories, entre el 2006 i el 2012 el volum de despeses que les empreses del 
grup UBAE generen sobre ESPAI ESPORTS TÀRREGA SL és de més 680.000€. 

Bona part d’aquest import, tal i com mostra l’escriptura de compravenda d’ESPAI ESPORTS TÀRREGA SL (annex 2), coincideix amb el deute que ESPAI 
ESPORTS TÀRREGA SL té amb les empreses del GRUP UBAE en el moment de fer la compravenda. 

ExternalitzaciExternalitzaciExternalitzaciExternalitzacióóóó de serveis amb altres empresesde serveis amb altres empresesde serveis amb altres empresesde serveis amb altres empreses
Més enllà de les despeses que les empreses del grup UBAE exerceixen sobre ESPAI ESPORTS TÀRREGA SL n’hi d’altres serveis que també s’externalitzen, com 
és el cas del servei de manteniment i de neteja i el servei de salvament i socorrisme. 

El servei de manteniment i netejaEl servei de manteniment i netejaEl servei de manteniment i netejaEl servei de manteniment i neteja

Tal i com mostra el gràfic adjunt, fins al 2013, ESPAI ESPORTS TÀRREGA SL externalitza el servei de manteniment i neteja a l’empresa TERSUM SL. per un 
import que en alguns casos (2009) supera els 200.000€ (iva no inclòs). 

Si li donem un cop d’ull al pla de pagaments que es deriva del conveni del concurs de creditors al que es sotmet ESPAI ESPORT TÀRREGA SL veiem que 
aquesta és una de les empreses creditores a les que se li aplica una quita del 50% sobre una deute de més de 80.000€

Servei de salvament i socorrismeServei de salvament i socorrismeServei de salvament i socorrismeServei de salvament i socorrisme

El servei de salvament i socorrisme s’externalitza a través d’una empresa de serveis (AQUASOS) El pressupost per enguany és de més de 48.000€ IVA no 
inclòs. 

Més enllà de les despeses que el grup UBAE ha facturat a la ESPAI ESPORT TÀRREGA SL i d’altres empreses com TERSUM SL o AQUASOS, hi ha altres 
despeses, com per exemple, el consum de gasel consum de gasel consum de gasel consum de gas, o els serveis dserveis dserveis dserveis d’’’’assessorament econòmica i financeraassessorament econòmica i financeraassessorament econòmica i financeraassessorament econòmica i financera sobre els que s’hauria de fer un estudi més exhaustiu 
per veure si la quantitat prevista en el pressupost 2014 es correspon amb el que el mercat en aquests moments està ofertant. 

Reparacions i conservacions (manteniment i neteja) 7.906,36 €-       -1,70% 6.144,58 €-       141.160,00 €-   168.810,00 €-   165.418,00 €-   209.214,45 €-   168.152,31 €-     151.212,48 €-     166.589,83 €-   

serveis de neteja i de manteniment 22.845,00 €-     -4,93% 115.406,91 €-   

EXERCICI 2006EXERCICI 2010 EXERCICI 2009 EXERCICI 2008 EXERCICI 2007EXERCICI 2013 EXERCICI 2011EXERCICI 2012EXERCICI 2014 (P)
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DESPSES DE PERSONALDESPSES DE PERSONALDESPSES DE PERSONALDESPSES DE PERSONAL

Segons les dades que el propi gestor ha facilitat, des de la direcció d’aquest estudi i prenent com a referència 
el conveni d’empreses privades que gestionen serveis esportius (annex 3), veiem que hi ha molta variabilitat de 
sous (veure columna preu hora brut) i creiem que hi ha alguns sous que haurien de revisar-se, sobretot el de 
la direcció del centre, que és molt elevat, tenint en compte el que estableix el conveni. 

Per preservar les dades personal hem ocultat el nom de les persones del quadre anterior. 

TREBALLADOR hores / setmanals tasca sou net sou brut aproximat SOU HORA BRUT pagues a l'any sou brut 
5,25 monitor 204,65 €       218,98 €                     9,63 €                    14 3.065,66 €        
7,00 at client 194,43 €       208,04 €                     6,86 €                    14 2.912,56 €        

10,75 monitor 328,91 €       351,93 €                     7,56 €                    14 4.927,07 €        
19,00 monitor 870,00 €       930,90 €                     11,32 €                 12 11.170,80 €     
23,75 monitor + sos 920,77 €       985,22 €                     9,58 €                    12 11.822,69 €     
3,75 monitor 165,50 €       177,09 €                     10,91 €                 12 2.125,02 €        

10,50 mon itor de sala + monitor 800,50 €       856,54 €                     18,84 €                 12 10.278,42 €     
32,00 at. Client 920,40 €       984,83 €                     7,11 €                    12 11.817,94 €     
3,00 monitor 47,44 €          50,76 €                       3,91 €                    12 609,13 €           

11,00 mon itor de sala + monitor 433,30 €       463,63 €                     9,73 €                    12 5.563,57 €        
11,75 monitor 184,07 €       196,95 €                     3,87 €                    12 2.363,46 €        
40,00 direcció 2.307,70 €    3.000,01 €                 17,32 €                 14 42.000,14 €     

15,00 471,69 €       504,71 €                     7,77 €                    12 6.056,54 €        

22,50 enteja 707,54 €       757,07 €                     7,77 €                    12 9.084,81 €        

22,50 neteja 785,13 €       840,09 €                     8,62 €                    12 10.081,07 €     

22,50 neteja 707,55 €       757,08 €                     7,77 €                    12 9.084,94 €        

40,00 manteniment 1.795,36 €    2.064,66 €                 11,92 €                 12 24.775,97 €     

11.844,94 € 13.348,49 €               167.739,79 €   

MENSUAL ANUAL
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e. Evolució del resultat

De la informació anteriorment analitzada es desprenen 
els següents indicadors

EBITDA -81.784 -11,02% -91.910 -30,21% -131.689 358,16%

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -81.784 -11,05% -91.948 -48,17% -177.399 158,12%

CASH FLOW ECONÒMIC -81.784 -11,05% -91.948 -43,60% -163.014 200,60%

EXERCICI 2014 (P) EXERCICI 2013 EXERCICI 2012

EBITDA -28.743 -182,33% 34.913 19,80% 29.143 277,79%

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -68.728 -762,94% 10.367 -494,91% -2.625 -91,66%

CASH FLOW ECONÒMIC -54.230 -316,98% 24.993 38,67% 18.024 -339,55%

EXERCICI 2011 EXERCICI 2010 EXERCICI 2009

ETAPA 1

ETAPA 2

EBITDA 7.714 -89,99% 77.056 -209,32% -70.490 

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -31.479 -190,33% 34.847 -131,29% -111.377 

CASH FLOW ECONÒMIC -7.524 -112,55% 59.936 -169,29% -86.505 

EXERCICI 2006EXERCICI 2008 EXERCICI 2007
ETAPA 3
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Evolució de l'EBITDA, DEL RESULTAT D'EXPLOTACIÓ I 
DEL CASH FLOW ECONÒMIC

-200.000 

-150.000 

-100.000 

-50.000 

0

50.000

100.000

1 2 3 4 5 6 7 8 92013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 20062014

EBITDA 81.784,06 €-          91.910,41 €-     131.688,83 €-   28.743,00 €-     34.913,43 €     29.142,95 €     7.713,96 €          77.056,40 €       70.490,02 €-     

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 81.784,06 €-          91.948,03 €-     177.399,11 €-   68.728,00 €-     10.367,18 €     2.625,20 €-       31.478,64 €-       34.847,16 €       111.376,93 €-   

CASH FLOW ECONÒMIC 81.784,06 €-          91.948,03 €-     163.013,99 €-   54.230,00 €-     24.992,73 €     18.023,56 €     7.523,79 €-          59.936,40 €       86.505,01 €-     

EXERCICI 2014 (P) EXERCICI 2013 EXERCICI 2011EXERCICI 2012 EXERCICI 2006EXERCICI 2010 EXERCICI 2009 EXERCICI 2008 EXERCICI 2007

L’evolució d’aquests indicadors és molt negativa, sobretot 
a partir de 2011, pels motius que anteriorment ja hem 
citat. 

Com pot comprovar-se l’EBITDA, el BN i el CASH FLOW 
ECONÒMIC coincideixen els dos últims anys, cosa que 
indica algun tipus de contingència a l’hora de fer els 
estats comptables
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4.4.2.3. Conclusions de l’anàlisi del compte de pèrdues i guanys

1. FASES I FETS QUE CONDICIONEN EL RESULTAT

Des de l’obertura de la instal·lació al juny de 2003 fins ara, trobem 
dues amenaces que han condicionat l’evolució d’ESPAI ESPORTS 
TÀRREGA SL: 

Any 2008Any 2008Any 2008Any 2008: l’inici de la crisi. 
Any 2011Any 2011Any 2011Any 2011: increment de l’iva esportiu del 8 al 21%, empitjorament 
de la crisi econòmica i de la situació econòmica de les famílies i 
l’obertura del gimnàs Olímpia al Polígon Industrial. 

Aquests dos fets generen tres espais temporals d’estudi:

Des de lDes de lDes de lDes de l’’’’obertura fins al 2008obertura fins al 2008obertura fins al 2008obertura fins al 2008: a excepció dels primers anys, on hi 
ha pèrdues importants, aquesta fase es caracteritza per un fràgil 
equilibri econòmic que tendeix a la baixa. 

Des del 2008 (inici crisi) fins al 2011Des del 2008 (inici crisi) fins al 2011Des del 2008 (inici crisi) fins al 2011Des del 2008 (inici crisi) fins al 2011: davallada constant de les 
magnituds econòmiques i del resultat. 

A partir del 2011A partir del 2011A partir del 2011A partir del 2011: greu davallada del ingressos, concurs de creditors, 
sortida de la Societat d’un dels socis fundadors (GRUP UBAE).

2. EVOLUCIÓ DELS ABONATS

L’evolució dels abonats és clarament negativa, sobretot a patir de 
2011 i coincidint amb l’obertura del gimnàs Olímpia i l’increment de 
l’Iva esportiu. El número mig d’abonats a 2013 és de 918, una 
xifra molt inferior a la recomanable per assegurar la viabilitat
econòmica de l'explotació.  

3. EVOLUCIÓ DE LA QUOTA MITJA

Tot i el mal funcionament econòmic de la instal·lació l’evolució de la 
quota mitja és positiva. No davalla. 
Això, d’entrada és bo, ja que les d’estratègies lligades a la reducció
del preu (i per tant del marge) a la llarga són contraproduents i 
requereixen de més volum de servei i de més abonats per assolir 
nivells òptims de liquiditat.   

4. EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS 

Tot i la bona evolució de la quota mitja, el volum d’abonats i la 
generació d’altres ingressos d’explotació són del tot insuficients per 
garantir un volum d’ingressos suficient per cobrir les despeses 
actuals.    
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5. DESPESES

Les despeses són més grans que els ingressos i, per tant, l’explotació
està en pèrdues. 

Aquestes pèrdues acumulades (com més tard veurem en l'anàlisi del 
balanç) han provocat una situació financera insostenible que ha 
provocat una fallida tècnica i el concurs de creditors. 

Tot i superar el concurs de creditors i de millorar la situació
financera de la societat, es continua en pèrdues i amb poques 
possibilitats de generar liquiditat. 

Tot i que des de la direcció actual  d’ESPAI ESPORTS TÀRREGA SL ja 
s’ha fet una reducció important de la despesa (sobretot de la 
despesa lligada a les empreses del grup UBAE) encara trobem 
algunes partides que caldria revisar, com per exemple: algunes 
partides de personal, algunes externalitzacions no estratègiques i 
alguna prestació de servei realitzada per professionals independents. 

6. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT
L’evolució dels ingressos i de les despeses no és favorable i, per 
tant, l’explotació evoluciona amb l’encadenament de resultats 
negatius que posen en entredit el patrimoni net de la societat i la 
liquiditat de la mateixa, inclòs després del concurs de creditors que 
recentment s’ha superat. 
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4.4.3. Anàlisi del balanç (2006-2014)

4.4.3.1. Representació gràfica

ACTIU 

A) ACTIU NO CORRENT 310.647,20 €    81,96% 310.647,20 €   90,03% 310.648,00 €   92,42% 215.614,00 €   61,37% 230.112,61 €   62,65% 227.719,52 €   83,22% 248.368,28 €   77,50% 265.939,60 €   82,85% 289.678,84 €   89,48%

I. Immobilitzat intangible (concessió administrativa) 185.638,80 €    48,98% 185.638,80 €   53,80% 185.639,00 €   55,23% 197.659,00 €   56,26% 209.679,36 €   57,09% 221.699,64 81,02% 240.616,92 75,08% 0,00% 0,00%

II. Immobilitzat materials (1) 87.008,40 €      22,96% 87.008,40 €     25,22% 87.009,00 €     25,89% 17.955,00 €     5,11% 20.433,25 €     5,56% 6.019,88 2,20% 7.751,36 2,42% 0,00% 0,00%

V. Inversions financeres a llarg 38.000,00 €      10,03% 38.000,00 €     11,01% 38.000,00 €     11,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B) ACTIU CORRENT 68.363,59 €      18,04% 34.418,20 €     9,97% 25.474,00 €     7,58% 135.734,00 €   38,63% 137.194,08 €   37,35% 45.921,75 16,78% 72.124,92 22,50% 55.057,89 €     17,15% 34.055,30 €     10,52%

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 41.939,84 €      11,07% 13.198,44 €     3,82% 14.428,00 €     4,29% 129.656,00 €   36,90% 57.666,24 €     15,70% 42.278,31 €     15,45% 68.664,82 €     21,42% 0,00% 0,00%

1. Clients per vendes i prestacions de serveis 35.062,97 €      9,25% 13.198,44 €     3,82% 14.410,00 €     4,29% 123.929,00 €   35,27% 48.191,28 €     13,12% 26.114,20 €     9,54% 50.680,42 15,81% 0,00% 0,00%

3. Altres deutors 6.876,87 €        1,81% -  €                 0,00% 18,00 €             0,01% 5.727,00 €        1,63% 9.474,96 €        2,58% 16.164,11 €     5,91% 17.984,40 5,61% 0,00% 0,00%

VI. Peridoficacions a curt termini 0,00% 0,00% 1.907,00 €       0,57% 2.813,00 €       0,80% 1.128,89 €       0,31% 1.532,39 0,56% 1.599,84 0,50% 0,00% 0,00%

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 26.423,75 €      6,97% 21.219,76 €     6,15% 9.139,00 €       2,72% 3.265,00 €       0,93% 78.398,95 €     21,34% 2.111,05 0,77% 1.860,26 0,58% 0,00% 0,00%

TOTAL ACTIU 379.010,79 €    100,00% 345.065,40 €   100,00% 336.122,00 €   100,00% 351.348,00 €   100,00% 367.306,69 €   100,00% 273.641,27 100,00% 320.493,20 100,00% 320.997,49 €   100,00% 323.734,14 €   100,00%

(1) Instal·lacions tècniques, Maquinària, Mobiliari, Equips informàtics

PATRIMONI NET I PASSIU

A) PATRIMONI NET 57.952,00 €-      -15,29% 38.712,14 €-     -11,22% 634.789,00 €-   -188,86% 457.390,00 €-   -130,18% 388.661,78 €-   -105,81% 399.028,96 €-   -145,82% 396.403,76 €-   -123,69% 364.678,45 €-   -113,61% 399.525,61 €-   -123,41%

A-1) Fons propis 57.952,00 €-      -15,29% 38.712,14 €-     -11,22% 634.789,00 €-   -188,86% 457.390,00 €-   -130,18% 388.661,78 €-   -105,81% 399.028,96 €-   -145,82% 396.403,76 €-   -123,69% 364.678,45 €-   -113,61% 399.525,61 €-   -123,41%

I. Capital 3.010,00 €        0,79% 3.010,00 €       0,87% 3.010,00 €       0,90% 3.010,00 €       0,86% 3.010,00 €       0,82% 3.010,00 €       1,10% 3.010,00 €       0,94% 3.010,00 €       0,94% 3.010,00 €       0,93%

Capital escripturat 3.010,00 €        0,79% 3.010,00 €        0,87% 3.010,00 €        0,90% 3.010,00 €        0,86% 3.010,00 €        0,82% 3.010,00 €        1,10% 3.010,00 €        0,94% 3.010,00 €        0,94% 3.010,00 €        0,93%

III. Reserves 246,67 €-           -0,07% 246,67 €-           -0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

V. Resultats exercicis anteriors 622.132,82 €-    -164,15% 592.711,82 €-   -171,77% 460.400,00 €-   -136,97% 391.672,00 €-   -111,48% 402.038,96 €-   -109,46% 399.413,76 €-   -145,96% 367.935,12 €-   -114,80% 402.535,61 €-   -125,40% 291.158,68 €-   -89,94%

VI. Otras aportacions de los socios 643.201,55 €    169,71% 643.201,55 €   186,40%

VII. Resultat de l'exercici 81.784,06 €-      -21,58% 91.965,20 €-     -26,65% 177.399,00 €-   -52,78% 68.728,00 €-     -19,56% 10.367,18 €     2,82% 2.625,20 €-       -0,96% 31.478,64 €-     -9,82% 34.847,16 €     10,86% 111.376,93 €-   -34,40%

B) PASSIU NO CORRENT 154.437,85 €    40,75% 277.023,22 €   80,28% 134.599,00 €   40,04% 85.445,00 €     24,32% 79.551,22 €     21,66% 56.095,85 €     20,50% 130.205,23 €   40,63% 193.027,01 €   60,13% 186.966,69 €   57,75%

II. Deutes a llarg termini 152.368,05 €    40,20% 274.595,45 €   79,58% 134.599,00 €   40,04% 85.445,00 €     24,32% 79.551,22 €     21,66% 56.095,85 €     20,50% 130.205,23 €   40,63% 193.027,01 €   60,13% 186.966,69 €   57,75%

Deutes amb entitats de crèdit 14.844,82 €      3,92% 74.885,99 €     21,70% 64.404,00 €     19,16% 85.445,00 €     24,32% 79.551,22 €     21,66% 56.095,85 €     20,50% 130.205,23 €   40,63% 193.027,01 €   60,13% 0,00%

Creditors per arrendament financer 70.195,23 €      18,52% 70.195,23 €     20,34% 70.195,00 €     20,88% -  €                 0,00% -  €                 0,00% -  €                 0,00% -  €                 0,00% 0,00% 0,00%

Altres deutes a llarg termini (11) 67.328,00 €      129.514,23 €   

VII. Deutes amb característiques especials a llarg temini 2.069,80 €        2.427,77 €        

C) PASSIU CORRENT 282.524,94 €    74,54% 106.754,32 €   30,94% 836.312,00 €   248,81% 723.293,00 €   205,86% 676.417,25 €   184,16% 616.574,38 €   225,32% 586.691,73 €   183,06% 492.648,93 €   153,47% 536.293,06 €   165,66%

III. Deutes a curt termini 141.559,17 €    37,35% 7.584,31 €       2,20% 91.475,00 €     27,21% 34.664,00 €     9,87% 34.014,38 €     9,26% 80.542,23 €     29,43% 132.763,80 €   41,42% 492.648,93 €   153,47% 536.293,06 €   165,66%

Deutes amb entitats de crèdit 0,00% 0,00% 41.000,00 €     12,20% 34.189,00 €     9,73% 33.539,16 €     9,13% 80.067,01 €     29,26% 130.491,70 €   40,72% 65.758,56 €     20,49% 0,00%

Altres deutes a curt termini 141.559,17 €    37,35% 7.584,31 €        2,20% 50.475,00 €     15,02% 475,00 €           0,14% 475,22 €           0,13% 475,22 €           0,17% 2.272,10 €        0,71% 0,00% 0,00%

IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini (2) 0,00% 0,00% 525.433,00 €   156,32% 495.149,00 €   140,93% 51.887,45 €     14,13% 50.039,38 €     18,29% 48.006,02 €     14,98% 0,00% 0,00%

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 140.965,77 €    37,19% 99.170,01 €     28,74% 219.404,00 €   65,28% 173.325,00 €   49,33% 522.333,45 €   142,21% 485.992,77 €   177,60% 405.921,91 €   126,66% 0,00% 0,00%

Proveïdors 78.341,81 €      20,67% 63.271,84 €     18,34% 154.720,00 €   46,03% 142.572,00 €   40,58% 99.154,45 €     27,00% 463.468,41 €   169,37% 385.779,41 €   120,37% 0,00% 0,00%

Proveïdors empreses del grup  (3) 0,00% 0,00% 37.289,00 €     11,09% 1.831,00 €        0,52% 396.959,00 €   108,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Altres creditors 62.623,96 €      16,52% 35.898,17 €     10,40% 27.395,00 €     8,15% 28.922,00 €     8,23% 26.220,00 €     7,14% 22.524,36 €     8,23% 20.142,50 €     6,28% 0,00% 0,00%

VI. Periodificacions a curt termini 0,00% 0,00% 0,00% 20.155,00 €     5,74% 68.181,97 €     18,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 379.010,79 €    100,00% 345.065,40 €   100,00% 336.122,00 €   100,00% 351.348,00 €   100,00% 367.306,69 €   100,00% 273.641,27 €   100,00% 320.493,20 €   100,00% 320.997,49 €   100,00% 323.734,14 €   100,00%

EXERCICI 2006EXERCICI 2007EXERCICI 2008EXERCICI 2011 EXERCICI 2009EXERCICI 2010EXERCICI 2012EXERCICI 2013PREVISIONAL 2014

EXERCICI 2012EXERCICI 2013PREVISIONAL 2014 EXERCICI 2011 EXERCICI 2006EXERCICI 2007EXERCICI 2008EXERCICI 2009EXERCICI 2010
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4.4.3.2. Evolució dels indicadors més importants

EXERCICI 2006

PATRIMONI NET 57.952,00 €-      49,70% 38.712,14 €-     -93,90% 634.789,00 €-   38,79% 457.390,00 €-   17,68% 388.661,78 €-   -2,60% 399.028,96 €-   0,66% 396.403,76 €-   8,70% 364.678,45 €-   -8,72% 399.525,61 €-   

PASSIU NO CORRENT 154.437,85 €    -44,25% 277.023,22 €   105,81% 134.599,00 €   57,53% 85.445,00 €     7,41% 79.551,22 €     41,81% 56.095,85 €     -56,92% 130.205,23 €   -32,55% 193.027,01 €   3,24% 186.966,69 €   

PASSIU CORRENT 282.524,94 €    164,65% 106.754,32 €   -87,24% 836.312,00 €   15,63% 723.293,00 €   6,93% 676.417,25 €   9,71% 616.574,38 €   5,09% 586.691,73 €   19,09% 492.648,93 €   -8,14% 536.293,06 €   

ACTIU CORRENT - PASSIU CORRENT (FONS DE MANIOBRA) (9) 214.161,35 €-    196,06% 72.336,12 €-     -91,08% 810.838,00 €-   38,00% 587.559,00 €-   8,96% 539.223,17 €-   -5,51% 570.652,63 €-   10,90% 514.566,81 €-   17,59% 437.591,04 €-   -12,87% 502.237,76 €-   

FONS PROPIS / PN I PASSIU -15% 36,29% -11% -94,06% -189% 45,07% -130% 23,03% -106% -27,44% -146% 17,90% -124% 8,87% -114% -7,94% -123%

COST DEL FINANÇAMENT DE LA DEUTE AMB COST (ENTITATS DE CRÈDIT I UBAE FITNESS SL 0,00% -100,00% 0,05% -98,99% 4,97% 19,73% 4,15% -31,06% 6,02% 0,75% 5,97% 20,93% 4,94% -25,40% 6,62%

RENDIBILITAT ECONÒMICA (ROA) -21,58% -26,65% -52,78% -19,56% 2,82% -0,96% -9,82% 10,86% -34,40%

DIFERÈNCIA ROA - COST FINANÇAMENT -21,58% -26,70% -57,74% -23,71% -3,19% -6,93% -14,76% 4,24% -34,40%

EXERCICI 2010 EXERCICI 2009 EXERCICI 2008 EXERCICI 2007PREVISIONAL 2014 EXERCICI 2013 EXERCICI 2012 EXERCICI 2011

Del conjunt d’indicadors de la taula adjunta en destaquem:

a. L’evolució del patrimoni net. Capitalització
b. L’evolució del passiu corrent
c. L’evolució del fons de maniobra
d. Rendibilitat econòmica 
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a. Evolució del patrimoni net. Capitalització. Endeutament Tot i la millora que experimenta l’evolució del patrimoni patrimoni patrimoni patrimoni 
netnetnetnet de l’empresa després del tancament del concurs de 
creditors al 2013, observem que aquest es mantes mantes mantes mantéééé en en en en 
negatiunegatiunegatiunegatiu, amb una previsió a finals d’aquest any de quasi 
– 58.000€. 

L’empresa, per tant, està descapitalitzadadescapitalitzadadescapitalitzadadescapitalitzada, amb un 
endeutamentendeutamentendeutamentendeutament molt elevat (les deutes superen l’actiu), 
sobretot a curt termini i amb greus problemes de 
solvsolvsolvsolvèèèència i liquiditatncia i liquiditatncia i liquiditatncia i liquiditat. 

En casos com aquest, en els que el patrimoni net (fons 
propis) és negatiu per acumulació de pèrdues en el 
temps, es diu que l’empresa està en situació de fallida fallida fallida fallida 
ttttèèèècnicacnicacnicacnica. 

Aquesta situació caldrà seguir-la amb atenció, ja que el 
fet d’haver-se sotmès a un concurs de creditors recent, 
la situació financera amb els creditors és molt delicada.

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

EXERCICI 2006

396.403,76 €-   8,70% 364.678,45 €-   -8,72% 399.525,61 €-   

EXERCICI 2008 EXERCICI 2007

457.390,00 €-   17,68% 388.661,78 €-   -2,60% 399.028,96 €-   0,66%

EXERCICI 2010 EXERCICI 2009EXERCICI 2011

57.952,00 €-      49,70% 38.712,14 €-     -93,90% 634.789,00 €-   38,79%

PREVISIONAL 2014 EXERCICI 2013 EXERCICI 2012

Evolució del Patrimoni Net

-57.952 €

-38.712 €

-388.662 €

-399.029 €

-457.390 €

-399.526 €

-364.678 €

-396.404 €

-634.789 €
-700.000,00 €

-600.000,00 €

-500.000,00 €

-400.000,00 €

-300.000,00 €

-200.000,00 €

-100.000,00 €

-  €

1 2 3 4 5 6 7 8 92013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 20062014
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b. Evolució del Passiu Corrent

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

282.524,94 €    164,65% 106.754,32 €   -87,24% 836.312,00 €   15,63%

PREVISIONAL 2014 EXERCICI 2013 EXERCICI 2012

723.293,00 €   6,93% 676.417,25 €   9,71% 616.574,38 €   5,09%

EXERCICI 2010 EXERCICI 2009EXERCICI 2011

EXERCICI 2006

586.691,73 €   19,09% 492.648,93 €   -8,14% 536.293,06 €   

EXERCICI 2008 EXERCICI 2007

Evolució del Passiu Corrent

282.525 €

106.754 €

836.312 €

723.293 €

676.417 €

616.574 €

586.692 €

492.649 €

536.293 €

- €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

600.000 €

700.000 €

800.000 €

900.000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 92013 2012 2011 20102014 2009 2008 2007 2006

Tot i la capitalització del deute de més de 590.000 €
que prové de les empreses del grup UBAE i, tot i la 
quita del 50% del deute ordinari (que situen el deute a 
curt termini lleugerament per sobre del 100.000€ al 
2013) que es convenia arrel del concurs de creditors, la 
mala evolució econòmica de la instal·lació (balanç entre 
els ingressos i les despeses) continua, fent que el deute 
a curt termini (bàsicament amb proveïdors i organismes 
oficials) segueixi pujant de forma preocupant. 
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c. Evolució del Fons de Maniobra

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

Evolució del Fons de Maniobra

-214.161 €

-72.336 €

-810.838 €

-587.559 €

-539.223 €

-570.653 €

-514.567 €

-437.591 €

-502.238 €

-900.000 €

-800.000 €

-700.000 €

-600.000 €

-500.000 €

-400.000 €

-300.000 €

-200.000 €

-100.000 €

- €
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 20062014

El fons de maniobra és la diferència entre l’actiu corrent 
i el passiu corrent. Si aquesta diferència és negativa 
(actiu corrent < passiu corrent) l’empresa pot tenir 
problemes de liquiditat i de solvència. 

Tal i com mostra el gràfic adjunt l’evolució del fons de 
maniobra és similar a la de la resta d’indicadors 
financers que hem vist fins ara. 

Tot i la capitalització del deute provinent de les 
empreses del grup UBAE i la quita del 50% del deute 
ordinari, la mala situació econòmica de l’organització
dibuixa una situació a curt termini molt preocupant, 
sobre la que hauran de prendre’s  mesures dràstiques.

EXERCICI 2006

514.566,81 €-   17,59% 437.591,04 €-   -12,87% 502.237,76 €-   

EXERCICI 2008 EXERCICI 2007

587.559,00 €-   8,96% 539.223,17 €-   -5,51% 570.652,63 €-   10,90%

EXERCICI 2010 EXERCICI 2009EXERCICI 2011

214.161,35 €-    196,06% 72.336,12 €-     -91,08% 810.838,00 €-   38,00%

PREVISIONAL 2014 EXERCICI 2013 EXERCICI 2012
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d. Anàlisi de la Rendibilitat

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

EXERCICI 2006

-9,82% 10,86% -34,40%

EXERCICI 2008 EXERCICI 2007

-19,56% 2,82% -0,96%

EXERCICI 2010 EXERCICI 2009EXERCICI 2011

-21,58% -26,65% -52,78%

PREVISIONAL 2014 EXERCICI 2013 EXERCICI 2012

Evolució de la rendibilitat econòmica

-22%

-27%

-53%

-20%

3%
-1%

-10%

11%

-34%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

1 2 3 4 5 6 7 8 92013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 20062014

A excepció de l’exercici 2007 la rendibilitat econòmica 
dels actius d’ESPAI ESPORTS TÀRREGA SL (ROA) ha sigut
negativa (ROA = BAII/ACTIU). 
Aquesta situació ha de corregir-se de forma immediata, 
ja que del contrari, la viabilitat de l’organització i el 
valor de la mateixa estan en entredit. 
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4.4.3.3. Conclusions de l’anàlisi del Balanç de situació. 

Tot i la recapitalització del deute que prové de les empreses vinculades 
al grup UBAE i tot i la quita del 50% obligada per concurs al que 
s’ha sotmès ESPAI SPORTS TÀRREGA SL, la diferència entre els ingressos 
i les despeses continua sent negativa, el que provoca una situació
financera insostenible de no prendre mesures dràstiques ràpidament. 

La mala situació econòmica i la mala evolució de tots els indicadors 
financers obligaran a les parts implicades (administradors d’ESPAI
ESPORTS TÀRREGA SL i als titulars del servei públic) a prendre decisions 
amb l’objectiu de:

1. Incrementar els ingressos que provenen de les 
quotes d’abonats i de la resta de serveis 
complementaris (entrades puntuals, cursetistes, vending, 
....)
2. Proveir a l’explotació d’altres ingressos corrents. 
3. Reduir algunes partides de despesa
4. Capitalitzar la societat
5. Reduir l’endeutament, sobretot a curt termini
6. Millorar la solvència i la liquiditat 
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5. ANÀLISI D’ALTRES ASPECTES QUE CONDICIONEN LA 
GESTIÓ DE LA PISCINA COBERTA DE TÀRREGA 
Aspectes claus

AnAnààlisi i diagnosi de llisi i diagnosi de l’’explotaciexplotacióó i del mercat de la PCO Ti del mercat de la PCO Tààrregarrega

5.1. Introducció
5.2. Estructura organitzativa i de competències de l’àrea d’esports de l’ajuntament de Tàrrega
5.3. Comissió de seguiment
5.4. Gestió i diagrama de flux de les piscines d’estiu en relació a la piscina coberta
5.5. Gestió i diagrama de flux del pavelló municipal en relació a la piscina coberta. 
5.6. Cas del pavelló del Club Natació Tàrrega
5.7. Cas del Club de Tennis Tàrrega
5.8. Altres equipaments deficitaris
5.9. El proveïment de subministraments al sistema esportiu municipal
5.10. Problemàtica dels cursets de natació ofertats pel CNT i per ESPAI ESPORTS TÀRREGA SL. 
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5.1. Introducció

De les diferents visites realitzades i de les diferents converses que s’han 
tingut amb la titularitat i amb alguns dels agents importants del 
sistema esportiu de Tàrrega, des de la direcció d’aquest estudi 
observem alguns elements que caldria analitzar més en profunditat, ja 
que la gestió dels mateixos pot fer que tot el sistema esportiu de 
Tàrrega sigui molt més eficaç, eficient i econòmic. 

És lògic pensar que si s’optimitzen les variables econòmiques, financeres 
i de gestió, és a dir, que es fa més eficaç, més eficient i més 
econòmic el sistema esportiu de Tàrrega en tota la seva dimensió, la 
gestió de les piscines cobertes també és veurà afectada positivament. 

Dit d’una altra manera, considerem que tot i els esforços que puguin 
fer-se arrel d’aquest estudi, si no es té una visió més global del 
sistema esportiu (agents que hi intervenen (públics, privats i 
associatius), programes i activitats que s’hi realitzen, equipaments i 
instal·lacions existents i practicants que en fan ús) els efectes positius 
seran limitats. 

La competència que ara mateix es genera entre els agents que 
gestionen equipaments municipals, sumada a la competència dels 
privats (oferta del CNT i del Gimnàs Olímpia) lluny de generar estímuls 
de millora continuada, només fa que segregar una demanda que hem 
vist que està sota mínims i prou castigada per la crisi. 

En aquest capítol, lluny de fer una anàlisi exhaustiuva realitzarem una 
relació de factors que, sota el nostre punt de vista, condicionen 
negativament al desenvolupament de l’explotació que ESPAI ESPORTS 
TÀRREGA SL fa de les piscines cobertes municipals i que, en la majoria 
de casos, no depenen de la seva gestió.  
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5.2. Estructura organitzativa i de competències de l’àrea 
d’esports de l’ajuntament de Tàrrega

Segons converses mantingudes amb els responsables municipals l’àrea 
d’esports de l’ajuntament de Tàrrega requereix del suport o de la 
incorporació de persones amb competències per poder donar suport a la 
complexitat del sistema esportiu del municipi. 

Pel que fa a la piscina coberta gestionada per ESPAI ESPORTS TÀRREGA 
SL, cal activar la comissió de seguiment (com comentarem en el següent 
punt) i dels mecanismes de suport i de controlmecanismes de suport i de controlmecanismes de suport i de controlmecanismes de suport i de control necessaris per garantir el 
servei públic 

5.3. Comissió de seguiment

Tal i com marca el punt 13 del capítol II. De l’ajuntament, del plec de 
clàusules administratives particulars que regeixen la gestió del servei de 
la piscina municipal coberta, es constituirà una Comissió de Seguiment 
que estarà formada per tres representants designats per l’alcalde, un 
dels quals actuarà com a president i dos representants designats per 
l’arrendatari. Actuarà com a secretari un funcionari o personal laboral 
designat per l’alcaldia. La comissió es reunirà preceptivament i com a 
mínim un cop per semestre. 

Les funcions bàsiques de la comissió seran vetllar pel compliment 
d’aquests plec de clàusules i, en especial, sobre la gestió esportiva i 
econòmica de les instal·lacions, per la qual cosa haurà d’informar sobre 
les propostes d’ordenances fiscals elaborades per l’arrendatari i sobre les 
propostes d’actuacions i millores que formuli l’arrendatari. 

De les informacions que la direcció d’aquest estudi ha rebut, aquesta 
comissió de seguiment fa bastant mesos que no s’ha convocat i que no 
realitza les funcions previstes. 
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5.4. Gestió i diagrama de flux de les piscines d’estiu en relació a la 
piscina coberta

Les piscines d’estiu de Tàrrega estan gestionades 
a través d’un contracte de prestació de serveis 
pel Club Natació Tàrrega, a més, tot i existir un 
accés habilitat des de la piscina coberta, l’accés 
efectiu es fa des d’un altre punt doblant, així, el 
servei de consergeria i de recepció i per tant els 
costos associats. 

Vistos els accessos que actualment existeixen per 
comunicar la piscina d’estiu amb la piscina 
coberta aconsellem a l’ajuntament que explori la 
possibilitat d’integrar els serveis de recepció i de 
control d’accessos de la piscina d’estiu a través 
de l’estructura i dels professionals que actualment 
ESPAI ESPORTS TÀRREGA SL utilitza i té
disponibles per la gestió d’aquest servei a la 
piscina coberta. 

ACCÉS DELS USUARIS 
DE LA PISCINA 
D’ESTIU 

DOBLE ACCÉS DELS 
USUARIS DE LA 
PISCINA COBERTA

PORTA DE COMUNICACIÓ
ENTRE LA PISCINA D’ESTIU 
I LA PISCINA COBERTA
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5.5. Gestió i diagrama de flux del pavelló municipal en relació a la 
piscina coberta

El pavelló poliesportiu municipal gestionat 
directament per l’ajuntament té una situació
similar en quan a la recepció i al control d’accés. 
Tot i haver-hi possibilitats d’integrar-lo (veure 
l’esquema de la pàgina següent) es manté una 
doble recepció, la de les piscines cobertes i la del 
pavelló. 

DOBLE ACCÉS DELS 
USUARIS DE LA 
PISCINA COBERTA

ACCÉS AL PAVELLÓ
MUNICIPAL
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Tot i que caldria analitzar per part de 
professionals la viabilitat tècnica, des del punt de 
vista funcional, el pavelló i la piscina coberta 
podrien integrar-se sense excessius problemes. 
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5.6. Cas del pavelló del Club Natació Tàrrega

El pavelló del Club Natació Tàrrega és d’àmbit privat i l’explota la 
pròpia entitat amb la promoció d’activitats relacionades amb els esports 
de sala. 

Vist que el CNT és un agent clau en el sistema esportiu de Tàrrega fora 
interessant plantejar-se mecanismes de relació que fessin més eficient la 
seva gestió i la del sistema esportiu municipal. 

Vistes les dificultats i les necessitats d’espai cobert que l’ajuntament de 
Tàrrega té per a la promoció d’activitats pròpies i d’activitats alienes, 
creiem que en el procés de negociació global amb aquesta entitat l’ús 
del pavelló del CNT és una peça clau. 
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5.7. Cas del Club de Tennis Tàrrega

Segons fonts consultades el Club de Tennis Tàrrega té previst la marxa 
de l’actual instal·lació per anar a un espai més adaptat a les seves 
necessitats. 

L’actual emplaçament no reuneix les condicions necessàries per garantir 
confort, seguretat,... Als programes que des del club es puguin llançar, 
per tant, entenem que les negociacions amb aquesta entitat, en cas que 
s’hi produeixin, han de tenir una visió general de com afectaran les 
decisions preses a la globalitat del sistema esportiu. 

86



AnAnààlisi i diagnosi de llisi i diagnosi de l’’explotaciexplotacióó i del mercat de la piscina coberta de Ti del mercat de la piscina coberta de Tààrregarrega

5.8. Altres equipaments deficitaris

La piscina coberta de Tàrrega no disposa d’altres espais que podrien 
proveir d’altres serveis a l’actual carta de serveis. 

SERVEI DE PÀDEL: Tot i la competència que exerceix el gimnàs Olímpia
amb la dotació de 9 pistes de pàdel cobertes, la dotació de pistes de 
pàdel descobertes al recinte de la zona esportiva seria un complement 
d’allò més interessant per alguns dels abonats ja existents al centre i 
per d’altres que probablement s’hi farien.  

SERVEI DE BAR: El bar més proper perquè els usuaris (abonats, 
cursetistes i esporàdics) puguin esmorzar, dinar, berenar, fer un entrepà
o prendre un cafè és el del Club Natació Tàrrega o els que estan situats 
al c/ Sant Pere Claver. 

Amb una inversió relativament petita el bar de les piscines d’estiu podria 
adaptar-se i formar part de l’àmbit de gestió de les piscines durant els 
mesos de no obertura de les piscines d’estiu. 

SALES D’ACTIVITATS: Amb la dotació de només dues sales (una d’elles de 
fitness) la piscina coberta redueix molt la seva capacitats d’oferir altres 
activitats dirigides,  sobretot en hora punta. 

Amb la presència del pavelló poliesportiu municipal al costat es podrien 
integrar dins de l’àmbit de gestió altres espais per a la promoció de 
més serveis. 

5.9. El proveïment de subministraments al sistema esportiu municipal

Vist el cost que suposa la climatització d’espais, la deshumectació de la 
piscina coberta i l’aigua de la mateixa i de les dutxes de tot el complex 
municipal, creiem interessant avaluar l’impacte, la inversió i l’estalvi que 
podria suposar la integració de les fonts de subministraments, sobretot 
pel que fa a la llum, l’aigua i el gas. 
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5.10. Problemàtica dels cursets de natació ofertats pel CNT i per ESPAI 
ESPORTS TÀRREGA SL

Adjuntem informe que el Sr. Marcos Reinado com a col·legiat del Col·legi 
de llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport ha fet per 
encàrrec de l’ajuntament. Consultar annex 5
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6. DIAGNÒSTIC 
Aspectes claus

AnAnààlisi i diagnosi de llisi i diagnosi de l’’explotaciexplotacióó i del mercat de la PCO Ti del mercat de la PCO Tààrregarrega

Per a la realització de la diagnosi partirem de les conclusions dels 
diferents anàlisis realitzats en els capítol anteriors, de la metodologia 
DAFO i partirem d’ESPAI ESPORTS TÀRREGA SL i la gestió que en fa de 
la piscina coberta com a element a diagnosticar. 
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6.1. Amenaces (anàlisi extern)

1. Tendència del mercat Davant la davallada generalitzada del número d’abonats que hi ha a les instal·lacions d’aquests tipus cal 
apostar per la generació de campanyes, de promocions i de programes que enganxin a la gent. Les 
instal·lacions més que centres esportius han d’esdevenir centres de relació i de cohesió social 

2. Àrea d’influència Per incrementar la cultura esportiva dels municipis veïns cal actuar sobre les barreres d’accés d’aquest públic 
a la piscina i per la generació de programes adaptats en preu i forma a la cultura d’aquest col·lectiu. Segur 
que calen prescriptors, partners i facilitadors per generar aquest mercat. 

3. Club Natació Tàrrega Cal que l’ajuntament prengui una postura com a propietari de la piscina coberta. Aquesta decisió no ha 
d’afectar al servei públic i al mínim possible als agents implicats. 

4. Gimnàs Olímpia Vistos els moments delicats pels que està passant el gimnàs Olímpia cal deixar passar el temps o cedir a 
l’ajuntament la iniciativa per fomentar algun pacte. 

4. Competència de fora del municipi Els sistemes esportius de Mollerussa, Cervera i Guissona són sistemes consolidats sobre els que serà díficil
actuar, cal estudiar bé les seves debilitats per veure si es poden compensar des d’iniciatives fomentades per 
la piscina coberta de Tàrrega

5. Cost dels subministraments El cost dels subministraments s’ha incrementat de forma consirable d’ença dels últims anys. Cal buscar 
mecanismes per reduir el consum, fonts d’aprovisionament més barates i netes i per la integració energètica 
de tota la zona esportiva. 

6. Increment de l’IVA esportiu Per mantenir els marges comercial, després de la pujada de l’IVA s’han hagut d’incrementar els preus públics 
de la piscina coberta. Aquest increment ha fet perdre abonaments. Aquesta reducció serà difícil de compensar 
a no ser que es dinamitzi el centre i es busquin modalitats d’accés més econòmiques per a l’usuari i viables 
per a l’explotació. 

7. Atur enregistrat a la ciutat Amb un atur del 21% la població susceptible d’abonar-se o de fer ús de la piscina es redueix de forma 
considerable. Caldrà buscar estratègies lligades al preu que permetin esmorteir aquest efecte. 
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6.2. Oportunitats  (anàlisi extern)

1. Recuperació dels indicadors 
econòmics

Segons els indicadors l’economia de l’estat espanyol i de Catalunya comencen a mostrar signes de 
recuperació.  Caldrà estar atents a aquests indicadors i veure si es tradueixen en ocupació, inversió i 
consum. 

2. Predisposició de l’ajuntament Amb l’elaboració d’aquest estudi, els representants de l’ajuntament de Tàrrega han mostrat la seva 
predisposició a estudiar i a avaluar diferents alternatives per millorar la gestió de la piscina coberta de 
Tàrrega. Caldrà buscar punts de trobada entre els agents implicats, el gestor de les piscines cobertes i 
l’ajuntament per tal de dissenyar un pla global d’actuació sobre el sistema esportiu local i un de particular 
sobre l’explotació de les piscines cobertes. 

3. Oportunitats del sistema esportiu 
municipal

El sistema esportiu municipal local presenta espais molt interessants per a la promoció d’altres serveis que es 
poden consolidar amb l’àmbit de la gestió de les piscines d’estiu. Caldrà identificar-los i veure l’impacte
social, econòmic i esportiu que tenen sobre la gestió de les piscines cobertes. Concretament cal estudiar amb 
atenció el bar de les piscines d’estiu, els diferents espais coberts del pavelló municipal i altres espais oberts 
per a la instal·lació d’altres serveis, com el pàdel. 

4. Guissona, Cervera i Mollerussa Vista la proximitat en cotxe (menys de 20’) entre aquestes poblacions i Tàrrega, cal identificar públics 
objectius que puguin estar interessats en el servei de la nostra piscina coberta i espais complementaris. 
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6.3. Debilitats (anàlisi intern)

1. Disminució dels ingressos Els ingressos estan descendint de forma bastant preocupant. El numero total d’abonats està per sota dels 
1.000 i amb el volum d’activitat que generen aquests i altres usuaris (entitats, cursetistes, usuaris puntuals,..) 
difícilment s’arribarà al punt d’equilibri que faci viable l’explotació d’aquest complex. Cal dissenyar estratègies 
per a l’increment d’abonats i d’usuaris. 

2. Rotació dels abonats El volum de rotació és molt elevat i actualment està per sobre del 5% mensual. En la línia del que deiem
en el punt anterior, cal dissenyar estratègies i campanyes de fidelització perquè el temps mig d’estada dels 
abonats sigui molt més elevat que el que ara tenim. 

3. Despeses elevades Caldrà establir un pla de reducció de totes aquelles despeses que sigui possible reduir. Apuntàvem a l’anàlisi 
que determinades inversions poden fer-nos reduir la despesa en subministraments i que, també, calia actuar 
sobre altres despeses, com ara les de determinats serveis exteriors i les despeses de personal. 

4. Resultats negatius Cal que l’explotació comenci a generar resultats positius o, si més no, cash flows positius, del contrari es 
posarà en perill la solvència de l’organització i, el que pot ser més important, el conveni signat entre els 
proveïdors i l’empresa després de la fase de concurs de creditors. 

5. Capitalització El grau de descapitalització de la societat, tot i la capitalització d’una part molt important del deute 
anterior al concurs de creditors, és un problema que anirà a més si no es generen resultats econòmics 
positius en breu. 

6. Consum de subministraments Les temperatures extremes de Tàrrega fan que el consum de subministraments, sobretot aigua, llum i gas, 
sigui molt important. Cal cercar mecanismes i fer inversions per corregir aquesta tendència. 

7. Estat de conservació
d’equipaments i serveis

Els problemes de filtracions i els lligats a la climatització de la instal·lació fa que s’hagin de prioritzar una 
sèrie d’inversions i de manteniments que no s'estan fent. 
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6.4. Fortaleses (anàlisi intern)

1. PVP i quota mitjana El preu de partida del servei d’abonat és correcte, a l’igual que la quota mitjana dels abonaments. Per tant 
hi haurà marge per, si és el cas, fer promocions lligades al preu. 

2. Facilitats per l’aparcament La zona esportiva de Tàrrega està a tocar del nucli urbà, no obstant, les facilitats per aparcar són molt 
grans, el que és molt important a l’hivern, a l’estiu i per a les persones amb la mobilitat reduïda. 

3. Situació estratègica El complex de piscines, com dèiem en el punt anterior, està inserit en la zona esportiva i molt accessible a 
peu per un volum de població molt elevat. 

4. Opinió dels usuaris L’opinió dels usuaris en quan a la qualitat del servei no és dolenta, tot el contrari, el nivell de percepció de 
la qualitat de l’usuari és correcte

5. Competència del gestor El conjunt de competències, d’habilitats, d’aptituds i d’actituds del gestor són correctes i molt adients per la 
gestió de la zona esportiva de Tàrrega. 
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En el capítol següent 
formularem les 
diferents línies de 
desenvolupament 
estratègic que els 
diferents agents del 
sistema poden 
implementar per tal 
de solucionar o de 
minimitzar l’actual 
situació. 

Per aquesta tasca 
caldrà partir de 
l’anàlisi i de la 
diagnosi prèvia, tot 
tenint en compte els 
següents raonaments: 

1. Tendència del mercat

2. Àrea d’influència

3. Club Natació Tàrrega

4. Gimnàs Olímpia

4. Competència de fora del municipi

5. Cost dels subministraments

6. Increment de l’IVA esportiu

7. Atur enregistrat a la ciutat

1. Cal cercar mecanismes de defensa 
per la competcompetcompetcompetèèèènciancianciancia que generen els 
sistemes esportius propers, però 
sobretot, cal que l’ajuntament 
estableixi les bases per tal que el bases per tal que el bases per tal que el bases per tal que el 
CNT i lCNT i lCNT i lCNT i l’’’’arrendatari no entrin en un arrendatari no entrin en un arrendatari no entrin en un arrendatari no entrin en un 
clima de constant competclima de constant competclima de constant competclima de constant competèèèència i ncia i ncia i ncia i 
confrontaciconfrontaciconfrontaciconfrontacióóóó, tot el contrari. El , tot el contrari. El , tot el contrari. El , tot el contrari. El 
sistema esportiu de Tsistema esportiu de Tsistema esportiu de Tsistema esportiu de Tààààrrega pot rrega pot rrega pot rrega pot 
generar espais comercials per a generar espais comercials per a generar espais comercials per a generar espais comercials per a 
tothom.  tothom.  tothom.  tothom.  

3. Caldrà realitzar una política molt 
clara i molt concreta dddd’’’’inversions,inversions,inversions,inversions,
per tal de contrarrestar no només el 
consum, sinó el cost desmesurat i a 
l’alça dels subministraments. 

6.5. Estratègies per evitar o per adaptar-se a les amenaces de l’exterior

2. Cal cercar estratestratestratestratèèèègies comercialsgies comercialsgies comercialsgies comercials
per contrarrestar els efectes de la 
crisi i l’efecte negatiu de la pujada 
de l’IVA. Aquestes estratègies hauran 
d’incrementar l’ús rentable de la 
instal·lació, així com l’increment del 
indicadors de fidelització al centre.
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1. Recuperació dels indicadors 
econòmics

2. Predisposició de l’ajuntament

3. Oportunitats del sistema esportiu 
municipal

4. Guissona, Cervera i Mollerussa

6.6. Estratègies per aprofitar les oportunitats

1. Cal aprofitar la predisposicipredisposicipredisposicipredisposicióóóó de de de de 
llll’’’’ajuntamentajuntamentajuntamentajuntament de Tàrrega per utilitzar 
i per posar al servei de la concessió
altres espais de la zona esportiva de 
Tàrrega, com per exemple alguns 
espais del pavellpavellpavellpavellóóóó poliesportiu poliesportiu poliesportiu poliesportiu 
municipal, les piscines descobertes, el municipal, les piscines descobertes, el municipal, les piscines descobertes, el municipal, les piscines descobertes, el 
bar de les piscines descobertes, ...bar de les piscines descobertes, ...bar de les piscines descobertes, ...bar de les piscines descobertes, ...
2. La integració del sistema esportiu 
municipal en una illa esportiva en la 
que a més, hi ha la presència 
d’altres privats, com és el cas del 
Club Natació Tàrrega, també convida 
a plantejar-se altres agrupacions agrupacions agrupacions agrupacions 
relacionades amb el subministrament 
de subministres (aigua, llum gas,...) i

la prestació de serveis (manteniment, 
neteja, jardineria,...). 

3. La gran oferta d’aigua, els 
complements de servei al voltant del 
fitness o de les activitats dirigides, 
el potencial d’altres activitats que 
poden generar-se al voltant de la 
zona esportiva i les bones 
comunicacions en cotxe entre les 
poblacions veïnes, pot fer que 
determinats col·lectius de 
professionals, de comerciants, o de 
gent amb altres motivacions escullin 
les piscines cobertes de Tpiscines cobertes de Tpiscines cobertes de Tpiscines cobertes de Tààààrrega com rrega com rrega com rrega com 
el seu sistema esportiu de referel seu sistema esportiu de referel seu sistema esportiu de referel seu sistema esportiu de referèèèència ncia ncia ncia 
a la comarcaa la comarcaa la comarcaa la comarca. Creiem que aquest 
potencial és molt gran en els 
municipis de Cervera, Mollerussa i Cervera, Mollerussa i Cervera, Mollerussa i Cervera, Mollerussa i 
GuissonaGuissonaGuissonaGuissona, ja que tot i comptar amb 
serveis esportius propis, la mobilitat 
de la gent pot aprofitar-se per 
diferenciar el de Tàrrega de la resta. 
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3.  ESTRATÈGIES PER MILLORAR LES 
DEBILITATS

1. Disminució dels ingressos

2. Rotació dels abonats

3. Despeses elevades

4. Resultats negatius

5. Capitalització

6. Consum de subministraments

7. Estat de conservació
d’equipaments i serveis

1. ESPAI ESPORT TÀRREGA SL, té un 
problema financer que, en part, s’ha 
resolt amb el conveni signat entre 
els creditors, que han format part 
del concurs i per la capitalització del 
deute que el Grup Ubae tenia amb 
la societat. 

No obstant però, aquest problema 
financer ve provocat per un 
problema econòmicproblema econòmicproblema econòmicproblema econòmic, que a la seva 
vegada està directament relacionat

amb la disminucidisminucidisminucidisminucióóóó dels ingressos, dels ingressos, dels ingressos, dels ingressos, 
llll’’’’elevat elevat elevat elevat ííííndex de rotacindex de rotacindex de rotacindex de rotacióóóó (poca 
fidelització) i la insuficient gestiinsuficient gestiinsuficient gestiinsuficient gestióóóó
dddd’’’’algunes despeses.algunes despeses.algunes despeses.algunes despeses.

Cal, per tant, donar la volta al 
seguit de resultats negatius que ha 
presentat la societat d’ençà d’aquests 
últims anys i de dissenyar un pla a 
tres anys vista per tal d’incrementar 
els ingressos, reduir les despeses i 
incrementar el nivell de fidelització
de l’abonat i de l’usuari en general. 

2. Moltes d’aquestes mesures, no 
tindran l’efecte desitjat sobre 
l’explotació de la Piscina Coberta si 
no s’aborden algunes inversions inversions inversions inversions 
importants per tal dper tal dper tal dper tal d’’’’incrementarincrementarincrementarincrementar
serveis, reduir costos i incrementar 
el nivell de confort de l’usuari.  
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4.  ESTRATÈGIES PER OPTIMITZAR LES 
FORTALESES

1. PVP i quota mitjana

2. Facilitats per l’aparcament

3. Situació estratègica

4. Opinió dels usuaris

5. Competència del gestor

1. Afortunadament la política 
comercial de l’empresa mai ha sigut
la de jugar amb reduccions de 
preus. Això, tot i la situació actual 
de manca de generació d’ingressos, 
ens situa en un marge correctemarge correctemarge correctemarge correcte per 
al disseny de promocions comercials 
molt diverses. 

2. La bona opinió o la falta de falta de falta de falta de 
queixes recurrents sobrequeixes recurrents sobrequeixes recurrents sobrequeixes recurrents sobre la 
instal·lació i sobre la gestió que 
s’està portant del servei també ens 
situa en una situació avantatjosa i, 
sobretot, de ràpida presa de 
decisions. 

3. La competcompetcompetcompetèèèència i la llarga ncia i la llarga ncia i la llarga ncia i la llarga 
tradicitradicitradicitradicióóóó del directordel directordel directordel director de la instal·lació
i soci majoritari de la societat ESPAI 
ESPORTS TÀRREGA ajuda també, a 
l’hora de dissenyar estratègies de 
forma conjunta i pactada amb altres 
operadors del municipi, com per 
exemple l’ajuntament. 
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Aspectes claus

AnAnààlisi i diagnosi de llisi i diagnosi de l’’explotaciexplotacióó i del mercat de la PCO Ti del mercat de la PCO Tààrregarrega

7.1. Els problemes econòmics i financers més comuns que afecten a les empreses en general
7.2. Línies de desenvolupament estratègic
7.3. Resum de les línies de desenvolupament estratègic
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7.1. Els problemes econòmics i financers més comuns que afecten a les 
empreses en general

A continuació presentem una relació dels problemes econòmics i 
financers més comuns que, segons la nostra experiència, són més 
freqüents a les empreses concessionàries de serveis esportius, així com 
les mesures o les tècniques que han de posar-se en solfa davant de la 
detecció dels mateixos. 

7.1.1. Problemes de Liquiditat

AMPLIACIAMPLIACIAMPLIACIAMPLIACIÓÓÓÓ DE CAPITAL: DE CAPITAL: DE CAPITAL: DE CAPITAL: Poc probable. La situació de la societat ve 
d’un concurs de creditors i de la capitalització d’una part important 
del deute. No obstant, no ha de descartar-se la figura d’una 
subvenció impròpia de capital per part de l’ajuntament, si aquest ho 
considera oportú i té els recursos per fer-la. 

VENDA DVENDA DVENDA DVENDA D’’’’IMMOBILITZAT: IMMOBILITZAT: IMMOBILITZAT: IMMOBILITZAT: Poc Factible, ja que l’immobilitzat forma part 
d’un contracte d’arrendament que, a la seva vegada, forma part 
d’una unitat de servei indivisible. 

RECONVERSIRECONVERSIRECONVERSIRECONVERSIÓÓÓÓ DEL DEUTE: DEL DEUTE: DEL DEUTE: DEL DEUTE: Per tal de millorar la seva liquiditat la 
societat podria optar per la reestructuració del seu deute, sobretot a 
curt termini i amb proveïdors. 

RETROLEASINGRETROLEASINGRETROLEASINGRETROLEASING: : : : No Factible: No hi ha elements que actualment 
s’estiguin finançant sota aquesta modalitat. 

MILLORAR EL CICLE DE MADURACIMILLORAR EL CICLE DE MADURACIMILLORAR EL CICLE DE MADURACIMILLORAR EL CICLE DE MADURACIÓÓÓÓ: : : : No Factible, al tractar-se d’una 
empresa de serveis que treballa amb molt poc circulant

7.1.2. Descapitalització

VENDA DVENDA DVENDA DVENDA D’’’’ACTIUS: ACTIUS: ACTIUS: ACTIUS: Poc Factible, ja que l’immobilitzat material forma 
part d’un contracte d’arrendament que, a la seva vegada, forma part 
d’una unitat de servei indivisible. Pel que fa a l’immaterial, l’empresa 
no disposa de cap que pugui plantejar-se la seva venda

AMPLIACIAMPLIACIAMPLIACIAMPLIACIÓÓÓÓ DE CAPITAL: DE CAPITAL: DE CAPITAL: DE CAPITAL: idem 4.1.1.

DEMANAR SUBVENCIONS: DEMANAR SUBVENCIONS: DEMANAR SUBVENCIONS: DEMANAR SUBVENCIONS: Plantejable. Tot i els problemes econòmics i 
financers de l’ajuntament, la subvenció pot ser un bon mecanisme per 
capitalitzar l’empresa i per finançar l’immobilitzat necessari per 
generar més activitat econòmica a la instal·lació. 

REDUIR EL COST DEL DEUTE: REDUIR EL COST DEL DEUTE: REDUIR EL COST DEL DEUTE: REDUIR EL COST DEL DEUTE: Poc probable, el deute a llarg termini 
per part de la societat no és elevat, a més, el recent concurs de 
creditors i la urgència per reestructurar el deute a curt termini amb 
proveïdors, fan ser poc optimista davant d’aquesta possibilitat. 

AUGMENTAR LAUGMENTAR LAUGMENTAR LAUGMENTAR L’’’’AUTOFINANAUTOFINANAUTOFINANAUTOFINANÇÇÇÇAMENT: AMENT: AMENT: AMENT: Factible: Sota el nostre punt de 
vista, la instal·lació disposa de recorregut comercial per incrementar 
els ingressos i de capacitat per negociar amb l’ajuntament una 
reducció dràstica de les despeses, sobretot a nivell de personal, 
manteniment, neteja, altres serveis de professionals independents i 
subministraments. 

ALLARGAR EL TERMINI DE PAGAMENT: ALLARGAR EL TERMINI DE PAGAMENT: ALLARGAR EL TERMINI DE PAGAMENT: ALLARGAR EL TERMINI DE PAGAMENT: Poc Factible, actualment el cicle 
ja és molt elevat, s’està fora de la llei, i continua creixent, tot i la 
quita que ha plantejat el conveni i les condicions per fer front al 
deute.  
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7.1.3. Vendes insuficients

MILLORA DELS SERVEIS: MILLORA DELS SERVEIS: MILLORA DELS SERVEIS: MILLORA DELS SERVEIS: Factible. Millorar la qualitat dels serveis i de 
la percepció del client envers els mateixos. 

AMPLIACIAMPLIACIAMPLIACIAMPLIACIÓÓÓÓ DE SERVEIS: DE SERVEIS: DE SERVEIS: DE SERVEIS: Factible. La direcció ha d’apostar per la 
creació d’activitats i serveis, a dins i a fora de la instal·lació, que 
augmentin el consum del client potencial. 

CONFECCICONFECCICONFECCICONFECCIÓÓÓÓ DDDD’’’’UN PLA DE UN PLA DE UN PLA DE UN PLA DE MARKETINGMARKETINGMARKETINGMARKETING: : : : Factible: Vist el recorregut 
comercial que la instal·lació presenta per a la captació de nous 
usuaris i per la creació de noves activitats, serveis i modalitats 
d’accés a la instal·lació, caldrà fer un pla de comercialització que 
incrementi la xifra de negoci. 

7.1.4. Despeses excessives

REDUCCIREDUCCIREDUCCIREDUCCIÓÓÓÓ DE DESPESES: DE DESPESES: DE DESPESES: DE DESPESES: Factible: Ha d’iniciar-se un procés que 
provoqui la reducció dràstica del volum de despesa, sobretot pel que 
fa al manteniment, la neteja, els subministraments, alguns serveis de 
professionals independents i la dotació de personal d’algunes àrees. 

AUGMENTAR LA PRODUCTIVITAT: AUGMENTAR LA PRODUCTIVITAT: AUGMENTAR LA PRODUCTIVITAT: AUGMENTAR LA PRODUCTIVITAT: Factible:  fer més amb menys 
recursos. 

En l’apartat anterior hem detectat possibles problemes comuns en 
totes les empreses d’aquestes característiques i la manera 
d’abordar-los. En destaquem els següents per la seva viabilitat i 
probabilitat d’aplicar-se en el cas que ens ocupa:

1.1.1.1. PeticiPeticiPeticiPeticióóóó de subvencions a lde subvencions a lde subvencions a lde subvencions a l’’’’ajuntamentajuntamentajuntamentajuntament

2.2.2.2. Augmentar lAugmentar lAugmentar lAugmentar l’’’’autofinanautofinanautofinanautofinanççççament: ament: ament: ament: 

3.3.3.3. Millorar la qualitat del servei. Millorar la qualitat del servei. Millorar la qualitat del servei. Millorar la qualitat del servei. 

4.4.4.4. AmpliaciAmpliaciAmpliaciAmpliacióóóó de lde lde lde l’’’’oferta de serveis. oferta de serveis. oferta de serveis. oferta de serveis. 

5.5.5.5. ConfecciConfecciConfecciConfeccióóóó dddd’’’’un pla de un pla de un pla de un pla de marketingmarketingmarketingmarketing

6.6.6.6. ReducciReducciReducciReduccióóóó de despesesde despesesde despesesde despeses

7.7.7.7. Augmentar la productivitat.Augmentar la productivitat.Augmentar la productivitat.Augmentar la productivitat.

Donada la naturalesa teòrica d’aquestes actuacions i mesures, en 
els següents punts d’aquest capítol abordarem amb més 
profunditat aquestes millores/mesures i d’altres que creiem 
oportunes aplicar, o si més no, discutir. 
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7.2. Línies de desenvolupament estratègic

Davant de la situació descrita i dels 
problemes reals que té l’explotació, hi ha 
diferents postures o camins que 
l’ajuntament pot seguir tal i com 
estableix la clàusula 12 del capítol II del 
Plec de Prescripcions (. Drets i potestats 
de l’ajuntament:

L’ajuntament té, com a administració
arrendadora, a més dels drets i les 
potestats que es deriven del que 
estableixen les altres clàusules d’aquest 
plec, els drets i les potestats previstes 
als articles 238 i 248 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis.

DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals.

Article 238

Potestats de l’administració

Correspon als ens locals la potestat de direcció i 
control dels servei públic, en virtut del qual el poden 
modificar i suprimir i, en la concessió, també exercir 
les facultats que estableix l’article 248 d’aquest 
reglament. 

Article 248

Potestats de l’ens concedent

L’ens concedent té les potestats següents:

a) Ordenar discrecionalment les modificacions que Ordenar discrecionalment les modificacions que Ordenar discrecionalment les modificacions que Ordenar discrecionalment les modificacions que 
llll’’’’interinterinterinterèèèèssss ppppúúúúblic exigeixblic exigeixblic exigeixblic exigeix, de la mateixa manera que 
quan es gestiona directament el servei i, entre 
d’altres, la variació de la qualitat, la quantitat, el 
temps o el lloc de les prestacions en què consisteix el 
servei, i l’alteració de la retribució del concessionari, 
sens perjudici del règim específic en aquest supòsit, 
en especial quan la modificació de les tarifes depèn 
de l'autorització d’una altra administració. 

Fiscalitzar la gestiFiscalitzar la gestiFiscalitzar la gestiFiscalitzar la gestióóóó del concessionaridel concessionaridel concessionaridel concessionari. A aquest efecte, 
l’ens local pot inspeccionar el servei, les obres, les 
instal·lacions i els locals, i la documentació
relacionada amb l’objecte de la concessió, i dictar les 
ordres per mantenir o restablir la prestació
corresponent. 

a) Assumir temporalment la gestiAssumir temporalment la gestiAssumir temporalment la gestiAssumir temporalment la gestióóóó directe del serveidirecte del serveidirecte del serveidirecte del servei
en els casos en què no el presti o no el pugi prestar 
el concessionari per circumstàncies que li siguin o no 
imputables. 

b) Imposar al concessionari les sancions pertinents per 
raó de les infraccions que hagi comès en la prestació
del servei. 

c)c)c)c) Rescatar la concessiRescatar la concessiRescatar la concessiRescatar la concessióóóó

d)d)d)d) Suprimir el serveiSuprimir el serveiSuprimir el serveiSuprimir el servei

e)e)e)e) Extingir el contracte. Extingir el contracte. Extingir el contracte. Extingir el contracte. 
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El plec de prescripcions, el contracte i la resta de l’ordenament vigent, 
permeten a l’ajuntament utilitzar diverses eines o possibilitats per tal 
d’actuar sobre el servei que actualment gestiona les piscines cobertes del 
municipi a través d’un contracte d’arrendament. En destaquem: 

7.2.1. IGNORAR EL PROBLEMA 

Recolzant-se sobre el Risc i VenturaRisc i VenturaRisc i VenturaRisc i Ventura que tot concessionari ha d’assumir 
davant d’un contracte de les característiques d’aquest, l’ajuntament 
podria ignorar els problemes de la concessió. Aquesta espera segurament 
faria que la relació de problemes fos més extensa, tant des del punt de 
vista qualitatiu com quantitatiu i deixaria passar oportunitats i, sobretot, 
un temps molt útil. 

No fer res de forma urgent posaria en perill el contracte d’arrendament 
i avocaria a l’ajuntament a una situació insostenible, des del punt de 
vista del servei públic. 

Ignorar el problema és una actitud poc recomanable i poc conseqüent 
des del punt de vista municipal, ja que és l’ajuntament el garant del 
manteniment del servei públic i de la qualitat dels mateixos. 

Ignorar el problema implicarà haver d’actuar tard, ràpid i malament, 
situació que podria evitar-se amb una bateria d’actuacions estratègiques, 
a curt i mig termini, que ajudarien a millorar la situació econòmica i 
financera i, si més no, a guanyar temps perquè l’ajuntament o 
l’arrendador millorin la seva capacitat d’aportar solucions. 

7.2.2. TANCAR LA INSTAL·LACIÓ

Més enllà de les negociacions que l’ajuntament hauria de tramitar amb 
l’arrendador, que de ben segur serien llargues, feixugues i molt 
desgastadores per ambdues parts, el tancament de la instal·lació
implicaria un fracàs de les polítiques socials i esportives de 
l’ajuntament, una inversió milionària perduda i un menyspreu del servei 
públic que empobriria la societat de Tàrrega i la seva cohesió social. 

El tancament de la instal·lació no és un procés viable des del punt de 
vista social, econòmic, esportiu i polític, més tenint en compte, com ja 
hem comentat en el transcurs del treball, que hi ha alternatives i que 
el servei té recorregut comercial.  

7.2.3. COL·LABORACIÓ I COMPROMÍS AMB L’ARRENDADOR

Sense haver d’intervindre el servei públic, l’ajuntament i el 
concessionari poden arribar a l’acord d’una sèrie de mesures, de forma 
privada i bilateral, que millorin les condicions del servei i que ajudin 
al manteniment de la tresoreria i a la generació de cash flow. 

Aquest acord o contracte entre ambdues parts, podria tenir una 
durada determinada. 

Si passat aquest termini les millores sobre la concessió no són evidents, 
l’ajuntament i l’arrendador podrien adoptar altres alternatives que 
l’ordenament prevegi. 
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7.2.4. INTERVENCIÓ DEL SERVEI PÚBLIC

Tal i com estableix la clàusula 12 del capítol II. Drets i potestats de 
l’ajuntament:

L’ajuntament té, com a administració arrendadora, a més dels drets i 
les potestats que es deriven del que estableixen les altres clàusules 
d’aquest plec, els drets i les potestats previstes als articles 238 i 248 
del Reglament d’obres, activitats i serveis, a més dels següents:

a) La potestat de dirigir i controlar el servei públic, podent-lo 
modificar i suprimir. 

b) Intervenir i fiscalitzarb) Intervenir i fiscalitzarb) Intervenir i fiscalitzarb) Intervenir i fiscalitzar en tot moment la gestió del servei mitjançant 
el personal que es designi a aquest efecte. 

7.2.5. RESCAT

L’ordenament vigent permet que l'ajuntament pugui exercir el dret de 
rescat del contracte. No obstant, tal i com es preveu en la possibilitat 
de tancar el servei, l’ajuntament ha de valorar molt seriosament les 
opcions posteriors i les conseqüències d’aquestes decisions. 

Pel que fa a les conseqüències, més enllà de les afectacions al servei 
públic, el rescat del servei suposaria un tràmit llarg, feixuc i molt 
desgastador, que possiblement implicaria una indemnització per part de 
l’adjudicatari i que l’ajuntament hauria d’assumir.

Pel que fa a les opcions, la gestió directa del servei implicaria, molt 
probablement l’increment de la plantilla de l’ajuntament i el disseny 
d’un ens de control i de gestió que ara mateix l’àrea d’esports de 
l’ajuntament no té. 

La gestió indirecta del servei, a través d’un altre contracte de servei 
(arrendament, concessió, ...) implicaria, molt probablement, la revisió
de les condicions econòmiques del mateix i molt probablement 
l’assumpció, per part de l’ajuntament, dels dèficits que l’explotació
pogués generar a curt i mig termini.  
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7.2.1. IGNORAR EL PROBLEMA

7.2.2. TANCAR LA INSTAL·LACIÓ

7.2.3. COL·LABORACIÓ I COMPROMÍS 
AMB EL CONCESSIONARI

7.2.4. INTERVENCIÓ

7.2.5. RESCAT

Des de la direcció d’aquest estudi creiem 
que la opció més interessant, per tal 
d’actuar sobre la prestació del servei 
d’arrendament de la piscina coberta de 
Tàrrega, és la dddd’’’’establir un marc de establir un marc de establir un marc de establir un marc de 
relacirelacirelacirelacióóóó i de treball conjunt amb i de treball conjunt amb i de treball conjunt amb i de treball conjunt amb 
llll’’’’adjudicatari per tal dadjudicatari per tal dadjudicatari per tal dadjudicatari per tal d’’’’anar introduint anar introduint anar introduint anar introduint 
mesures de correccimesures de correccimesures de correccimesures de correccióóóó de la despesa i de la despesa i de la despesa i de la despesa i 
dddd’’’’estimulaciestimulaciestimulaciestimulacióóóó de la demandade la demandade la demandade la demanda. Si, 
transcorreguts uns mesos, els resultats no 
són evidents i poden atribuir-se a la 
gestió de l’empresa arrendadora, caldrà
que l'ajuntament es plantegi estratègies 
més contundents com la intervenció
temporal del servei o, fins i tot, el 
rescat. 

7.2.3.1 MESURES DE SUPORT

7.2.3.2 ACTUACIONS PER MILLORAR LA SEGURETAT, LA FUNCIONALITAT, 
I L’HABITABILITAT (higiene, confort, manteniment i protecció del medi 
ambient)

7.2.3.3 ACTUACIONS PER APROFITAR ELS RECURSOS DE LA RESTA DE LA 
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL 

7.2.3.4 ACTUACIONS PER APROFITAR ELS RECURSOS ENERGÈTICS DEL 
TERRITORI I PER CENTRALITZAR LA GESTIÓ I PROVEÏMENT D’ENERGIA. 

7.2.3.5 ACTUACIONS PER MILLORAR LA IDENTITAT I LA IDENTIFICACIÓ
AMB EL CENTRE. 

7.2.3.6 MODIFICAR L’ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS AMB 
LA REVISIÓ D’ALGUNES MODALITATS D’ACCÉS I EL PREU ASSOCIAT A LES 
MATEIXES. 

7.2.3.7. ESTRATÈGIES PER INCREMENTAR ELS INGRESSOS 

7.2.3.8. REDUIR LES DESPESES

7.2.3.9. NORMALITZAR I REGULARITZAR LA SITUACIÓ AMB EL CLUB 
NATACIÓ TÀRREGA.  

7.2.3.10. MESURES PER MILLORAR LA SITUACIÓ FINANCERA D’ESPAI 
ESPORTS TÀRREGA SL., 

7.2.3.11. MESURES PER GARANTIR EL CONTROL I EL COMANDAMENT DE 
LA SOCIETAT
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7.2.3.1 MESURES DE SUPORT

7.2.3.1.1. AUDITORIA ECONÒMICA I FINANCERA 

Vist que ESPAI ESPORTS TÀRREGA SL ha presentat a l’ajuntament de 
Tàrrega les auditories econòmiques i financeres des de l’inici de la 
concessió fins a l’any 2012. 

Vist que ESPAI ESPORTS TÀRREGA SL no ha presentat cap auditoria dels 
exercicis posteriors. 

Vist l’estat econòmic i financer que es deriva de la informació facilitada 
per l’arrendatari. 

Vista la situació de concurs per la que acaba de passar ESPAI ESPORTS 
TÀRREGA SL. 

Vistes les contingències, les modificacions de criteri i les dificultats per 
les que ha passat la redacció d’aquest estudi per poder interpretar els 
estats comptables actuals,

a) L’ajuntament hauria d’exigir a la direcció d’ESPAI ESPORTS TÀRREGA 
SL una auditoria externa dels seus estats comptables, per tal de
determinar si la informació actual correspon a la imatge fidel de la 
societat o no. 

b) Els professionals encarregats d’aquest estudi haurien de ser 
proposats i seleccionats per l’ajuntament i, entre d’altres haurien de 
partir de la informació que conté aquest estudi i de la resta 
d’informació que s’escaigui. 

c) El control de la gestió per part d’auditors és una pràctica que 
hauria d’exigir-se per part de l’ajuntament cada any. 

7.2.3.1.2. AUDITORIA DE COMPLIMENT NORMATIU I INFORME ENERGÈTIC

Vist l’estat de conservació d’algunes part de l’edifici. 

Vist que l’arrendador no està complint amb alguns dels manteniments i 
obligacions que determina l’ordenament jurídic encarregat de regular el 
manteniment dels edificis públics. 

Vista la falta de confort que aquestes situacions poden provocar

Vistes l’elevat cost que la instal·lació ha de suportar tot i les inversions 
realitzades amb l’objectiu de disminuir el cost d’alguns 
subministraments, 

a) L’ajuntament hauria d’exigir a la direcció d’ESPAI ESPORTS TÀRREGA 
SL un informe energètic realitzat per un professional extern en el què
es contemplessin els següents punts: 

– Estudi de la instal·lació d’energia solar tèrmica.

– Estudi de la instal·lació de climatització.

– Estudi de la instal·lació d’ACS.

– Estudi de la instal·lació d’il·luminació.

– A partir de les dades obtingudes proposta de millores per tal de 
disminuir els costos energètics i de manteniment.

b) L’ajuntament hauria d’exigir a la direcció d’ESPAI ESPORTS TÀRREGA 
SL una auditoria de compliment normatiu de les diferents instal·lacions 
i serveis de l’equipament esportiu.  

c) Els professionals encarregats d’aquests estudis haurien de ser 
proposats i seleccionats per l’ajuntament.
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7.2.3.1.3. PLA DE VIABILITAT

Vist que la situació econòmica i financera d’ESPAI ESPORT TÀRREGA SL 
no només pot justificar-se a partir de les amenaces que al llarg 
d’aquests últims anys han succeït al voltant del mercat de l’activitat 
física i de l’esport que s’importeix en aquest tipus de centres, 

Vist que algunes de les decisions preses pels administradors de la 
societat, sobretot les encarregades amb la gestió de la despeses, no 
han sigut del tot encertades, 

L’ajuntament ha encarregat, annex a aquest estudi, un estudi econòmic 
per projectar l’explotació sense tenir en compte la situació financera 
actual i les conseqüències del concurs de creditors. 

Des de la direcció d’aquest estudi considerem que la situació financera 
de la societat, en gran part, es fruït d’aquestes decisions i que les 
mesures de suport i de col·laboració que han de prendre’s dins del 
marc de col·laboració amb l’arrendador han de dirigir-se a millorar el 
resultat de les operacions ordinàries i, només de forma excepcional, 
establir mesures per tal de millorar la situació financera o patrimonial 
de la societat. 

7.2.3.1.4. COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Vist que la clàusula 13 del plec de clàusules administratives particular 
contempla la creació d’una comissió de seguiment que ha de composar-
se per una sèrie de persones i un cop determinat de vegades,  

Vist que aquesta comissió de seguiment té les funcions de vetllar per la 
gestió esportiva i econòmica, 

Proposem a l’ajuntament i a l’arrendador a que, dins del marc que 
han d’establir per tal de dissenyar un espai de col·laboració i de 
compromís, activin la comissió de seguiment i que la dotin dels 
mecanismes, dels professionals i de les eines necessàries perquè
esdevingui un element de suport i d’espai de debat i de presa de 
decisions. 

Proposem també, que dins d’aquesta comissió, a part de les persones i 
dels professionals que es preveu, l'ajuntament incorpori la figura d’un 
professional independent que aporti una visió externa sobre els punts, 
mesures i decisions a tractar.  
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7.2.3.2 ACTUACIONS PER MILLORAR LA SEGURETAT, LA FUNCIONALITAT, 
I L’HABITABILITAT (higiene, confort, manteniment i protecció del medi 
ambient)

7.2.3.2.1. INVERSIONS I REFORMES NECESSÀRIES  

Vista la falta de confort (males olors, calor a l’estiu, humitats i falta 
de ventilació) a la sala de fitness i a la sala d’activitats dirigides 
provocat per una mala ubicació i per un mal estat de funcionament de 
la deshumectadora i de les màquines d’aire condicionat

Vista la condensació, la falta d'aïllament i l’increment de consum en 
subministraments que suposa el mal estat de conservació dels 
tancaments d’alumini.

Vistes les humitats i les males olors que provoquen les filtracions de la 
teulada, a més del desgast i deformacions que pateixen els paviments i 
els tancaments d’algunes superfícies.

Instem a l’ajuntament a que realitzi un pressupost per tal de donar 
solució definitiva a aquestes deficiències. 

Aquest pressupost, a més, hauria de ser sensible a les conclusions de 
llll’’’’auditoria de compliment normatiuauditoria de compliment normatiuauditoria de compliment normatiuauditoria de compliment normatiu i a les de llll’’’’estudi energestudi energestudi energestudi energèèèètictictictic que 
abans hem comentat i que són convenients i necessàries per tal de 
garantir el compliment normatiu, la seguretat i l’habitabilitat del 
centre. 

7.2.3.3 ACTUACIONS PER APROFITAR ELS RECURSOS DE LA RESTA DE LA 
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL 

7.2.3.3.1. CONNEXIÓ AMB EL PAVELLÓ

Vist que la instal·lació només disposa de dues sales, una com a sala de 
fitness i l’altra com a sala d’activitats dirigides.. 

Vist que l’horari d’activitats del centre pot ser poc intensiu en la franja 
de 18:00 a 21:00 per la disponibilitat de només una sala d’activitats 
dirigides. 

Vist que la rendibilitat de les activitats a les sales d’activitats és molt 
més elevada que la que es pugui desenvolupar en altres espais, com
per exemple els vasos d’aigua. 

Instem a l’ajuntament a que realitzi un estudi per tal de poder 
connectar el pavelló poliesportiu municipal amb la piscina coberta. 
Aquesta connexió hauria de garantir tres punts cabdals:

1. Oferir espais de pràctica per al foment d’activitats dirigides que es 
gestionessin des de la piscina coberta. 

2. Incrementar l’espai de la sala de fitness. Ser sensible a les noves 
tendències del fitness. (Mirar pàgina següent) 

3. Reduir les despeses que actualment suporta l'àrea d’esport municipal 
per tal d’atendre al públic i controlar els accessos. 

CONSEQÜÈNCIA DIRECTA

Alliberament de recursos de l’àrea d’esports. 
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Noves tendNoves tendNoves tendNoves tendèèèències en el disseny de la Sala de Fitnessncies en el disseny de la Sala de Fitnessncies en el disseny de la Sala de Fitnessncies en el disseny de la Sala de Fitness

La sala de fitness, a part de ser l’espai més rendible des del punt de 
vista econòmic de la instal·lació, també ho és des del punt de vista 
social , ja que és l’espai on els usuaris poden fer més relació social i 
més intercanvi. 

Les noves tendències en activitats i serveis a la sala de fitness van 
dirigides a la personalització de l’entrenament i al foment de la relació
entre els diferents usuaris, amb independència del sexe, edat, condició
física o forma d’entrenament escollida. 

És per aquest motiu que les distribucions que fomenten un treball
individual i en solitari estan deixant pas a sales molt més grans (500 –
700 m2), diàfanes i amb illes d’elements que permeten: 

1. Un treball amb més relació amb l’entorn i amb els altres usuaris. 

2. Un treball adaptat a la condició física de cadascú i al tipus de 
treball que més li agrada (entrenament personalitzat, entrenament curt, 
entrenament llarg,...)

3. El foment d’activitats dirigides (circuïts cardiovasculars, running, 
spining, GAC, T-Flaix, T-Core,...) dins de la pròpia sala de fitness. 

4. El foment d’activitats prèvies o posteriors a la realització d’altres 
activitats dirigides de més durada. 

5. I, per tant, l’accés a la sala de grups específics de població que, 
d’una altra manera, difícilment ho farien, com les dones, la gent gran o 
determinades persones que veuen en l’exercici un canal de relació o de 
salut. 

Tal i com hem vist en el transcurs d’aquest estudi, la sala de la sala de la sala de la sala de fitnessfitnessfitnessfitness de de de de 
les piscines cobertes de Tles piscines cobertes de Tles piscines cobertes de Tles piscines cobertes de Tààààrrega no srrega no srrega no srrega no s’’’’ha concebut sota aquest modelha concebut sota aquest modelha concebut sota aquest modelha concebut sota aquest model
sobretot per una falta d’espai aparent. 

La incorporació d’espais del pavelló poliesportiu municipal a l’àmbit de 
la piscina coberta incrementaria les possibilitats de servei en quan a 
l’oferta d’activitats dirigides i en quan als metres disponibles de sala de
fitness perquè, sense inversions complementàries es distribuïssin les 
màquines amb una concepció diferent a l’actual. 
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Exemples en els que es concebeix la sala de fitness des d’una altra 
perspectiva per afavorir el treball en grup i la relació dels usuaris. 
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1. Fomentar la relació entre els usuaris amb el disseny de zones de 
descans, de relació i la distribució de les màquines, sobretot les de 
cardio, en formes circulars o arrodonides. Fugir de les distribucions en 
forma recta i en passadís

2. Dissenyar zones per al foment de les activitats dirigides, sobretot 
amb la utilització de les màquines de cardio

3. Habilitar zones específiques per a l’entrenament personalitzat

4. Dissenyar circuits per a l’entrenament específic (glutis, abdominals, 
caderes,... woman corner), adaptat al temps de la sessió disponible 
(sessions de 20 minuts, de 30 minuts, de 45 minuts,...), o als diferents 
grups de població que hem definit al principi d’aquest apartat.

5. Adaptar l’espai interior de la sala amb l’espai interior de la resta 
del centre i amb l’exterior. Crear un ambient agradable i cuidar els 
detalls de l’ornamentació.  Ser sensible als diferents perfils d’usuaris. 
No ser agressius en la decoració ni feridors de sensibilitats

RedissenyRedissenyRedissenyRedisseny de la sala de de la sala de de la sala de de la sala de fitnessfitnessfitnessfitness a partir de la partir de la partir de la partir de l’’’’aplicaciaplicaciaplicaciaplicacióóóó dels segdels segdels segdels següüüüents ents ents ents 
criteris: criteris: criteris: criteris: MILLORAR LA ORNAMENTACIÓ I LA IMATGE DE LA INSTATAL·LACIÓ. 

En la línia de l’últim punt de l’apartat anterior cal lematitzar la 
instal·lació, sobretot la part que més ús fan els abonats. 

Per això cal partir del disseny que se li dona a la sala de fitness i 
reproduir aquest esperit per la resta de la instal·lació amb tocs i 
detalls que fomentin el benestar i sobretot i més important, la relació
entre els usuaris. 

Exemple d’imatge 
agressiva i feridora

Exemple d’imatge 
agradable i 
identificativa
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7.2.3.3.2. CONNEXIÓ AMB LA PISCINA D’ESTIU

Vist que les piscines d’estiu estan gestionades a través d’un contracte 
de prestació de serveis pel Club Natació Tàrrega, 

Vist que les piscines d’estiu tenen una entrada independent i que la 
gestió i, per tant, l’explotació d’ambdós àmbits és independent, 

Vista la presència de serveis complementaris de les piscines d’estiu, com 
són el bar o la zona de gespa i terrasses, 

Vista que la connexió física existent entre les piscines d’estiu i les 
cobertes està clausurada per diferenciar la gestió i garantir accessos 
diferents pels usuaris, 

Instem a l’ajuntament a l’estudi de tres actuacions: 

1. A que es replantegi el model de gestimodel de gestimodel de gestimodel de gestióóóó o si més no, la relacirelacirelacirelacióóóó entre entre entre entre 
el CNT i ESPAI ESPORT Tel CNT i ESPAI ESPORT Tel CNT i ESPAI ESPORT Tel CNT i ESPAI ESPORT TÀÀÀÀRREGA SLRREGA SLRREGA SLRREGA SL, per tal de garantir un accés més 
coherent per a l’usuari i sensible als recursos que de forma estable té
la piscina coberta per garantir el control d’accessos i la informació als 
usuaris. 

2. A posar a disposiciposar a disposiciposar a disposiciposar a disposicióóóó de lde lde lde l’’’’arrendador el servei de bar de les piscines arrendador el servei de bar de les piscines arrendador el servei de bar de les piscines arrendador el servei de bar de les piscines 
dddd’’’’estiuestiuestiuestiu per tal de poder oferir un servei recurrent fora de la 
temporada d’estiu. 

Molt probablement, aquesta decisió suposi la realització d’alguna 
inversiinversiinversiinversióóóó per tal d’adaptar el bar a les necessitats dels usuaris a l’hivern
i a la normativa vigent. 

CONSEQÜÈNCIA DIRECTA

1. Tot i les inversions probables que s’hagin de realitzar i 
les modificacions de contractes actuals, si és que són 
necessàries, la integració d’aquest dos espais suposarà un 
alliberament de recursos de l’àrea d’esports. 

2. Si la opció en quan al model de gestió opta per 
continuar amb el model de gestió diferenciat, la integració
dels accessos i la gestió del mateixos pot garantir una 
rendibilitat molt més alta al gestor d’aquesta prestació de 
serveis.  

3. A estudiar, conjuntament amb l’arrendador el tancament parcialtancament parcialtancament parcialtancament parcial dels 
vasos d’aigua a l’estiu (sobretot al mes d’agost) per tal de fomentar 
més l’ús de la piscina d’estiu i per generar un estalvi (sobretot de 
personal i de subministraments). 
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7.2.3.4 ACTUACIONS PER APROFITAR ELS RECURSOS ENERGÈTICS DEL 
TERRITORI I PER CENTRALITZAR LA GESTIÓ I PROVEÏMENT D’ENERGIA. 

7.2.3.4.1. ESTUDIS, INVERSIONS I REFORMES NECESSÀRIES

Vist que el cost total per al proveïment d’energia suposa un 38% dels 
ingressos totals de la piscina coberta. (segons pressupost 2014)

Vist que la gran majoria dels equipaments de la zona esportiva 
municipal són autònoms en quan a al gestió i generació d’energia, amb 
independència de la titularitat de la gestió, 

Vist l’enorme despesa d’energia necessària per garantir les condicions 
mínimes d’habitabilitat dels diferents espais esportius i de suport a 
l’estiu i a l’hivern, 

Vist el potencial de generació de biomassa i d’altres energies renovables 
i netes que el territori ofereix, 

Vist que la línia de desenvolupament estratègic nº 7.2.3.2.1. proposava 
a l’ajuntament l’encàrrec d’un estudi energètic de la instal·lació de la 
piscina coberta

Instem a l’ajuntament a que 

1. AmpliAmpliAmpliAmpliïïïï llll’’’’espectre despectre despectre despectre d’’’’aquest estudi i que, en comptes de prendre com aquest estudi i que, en comptes de prendre com aquest estudi i que, en comptes de prendre com aquest estudi i que, en comptes de prendre com 
a refera refera refera referèèèència la piscina coberta municipal prengui tota la zona esportivancia la piscina coberta municipal prengui tota la zona esportivancia la piscina coberta municipal prengui tota la zona esportivancia la piscina coberta municipal prengui tota la zona esportiva
(amb agents privats inclosos) 

2. A que estudiï les possibilitats que el territori ofereix per tal de 
garantir un percentatge alt del subministrament amb energies energies energies energies 
renovablesrenovablesrenovablesrenovables (solar, biomassa, geotèrmia,...)

CONSEQÜÈNCIA DIRECTA

Caldria fer un estudi molt més exhaustiu dels consums 
actuals i de les inversions necessàries,  però es podria 
treballar amb la hipòtesi de finançar l’estudi i les inversions 
(o una part d’elles) amb l’estalvi que suposaria aquest nou 
sistema de proveïment d’energia.   
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7.2.3.5 ACTUACIONS PER MILLORAR LA IDENTITAT I LA IDENTIFICACIÓ
AMB EL CENTRE. 

7.2.3.5.1. MILLORA DE L’ORNAMENTACIÓ DEL CENTRE

Vistos els problemes que ocasiona en la imatge del centre alguns
defectes de base de la instal·lació, com les deficiències en els 
paviments, les filtracions, les humitats o les males olors

Vista que la decoració i la imatge que projecta el centre no respon a 
uns criteris estudiats i preestablerts, 

Instem a l’arrendador i a l’ajuntament a que contractin a un equip de 
professionals perquè millorin la imatge del centreimatge del centreimatge del centreimatge del centre d’acord al calendari 
d’inversions que finalment es decideixi,  al manual d’imatge corporativa 
previ i als valors que han d’establir-se per articular les campanyes 
comercials del centre. 

Aquest estudi hauria de ser sensible als elements d’ornamentació del 
centre, als elements de senyalètica, ... 

7.2.3.5.2. CREACIÓ D’UN MANUAL D’IMATGE CORPORATIVA

Vistos els diversos suports de comunicació amb els que compta el 
gestor per posar-se en contacte amb els usuaris, 

Instem a l’arrendador i a l’ajuntament a incorporar dins del manual manual manual manual 
dddd’’’’imatgeimatgeimatgeimatge de l’ajuntament els elements i suports a través dels quals la 
piscina coberta municipal es posa en contacte amb els seus usuaris i 
amb la resta del municipi. 

7.2.3.5.3. CREACIÓ D’UNA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ I DE 
FIDELITAZACIÓ “EXPRÉS”

Vist el que el número d’usuaris de la piscina coberta municipal està en 
davallada constant des de fa ja alguns anys,

Vist que el volum de rotació sempre ssempre ssempre ssempre s’’’’ha situat per sobre del 65% i ha situat per sobre del 65% i ha situat per sobre del 65% i ha situat per sobre del 65% i 
quequequeque l’any 2013, lluny de millorar, l’índex s’ha enfilat per sobre del 
90%, 

Instem a l’arrendador i a l’ajuntament a dissenyar una campanya de 
comunicació amb dos objectius bàsics:

1. Informar a la població de les conclusions d’aquest estudi i dels 
actuacions concretes que es desenvoluparan per tal de millorar i
d’optimitzar el servei

2. Fidelitzar amb una campanya “exprés” als usuaris actuals.  

Evolució del número d'abonats
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7.2.3.5.3. REALITZACIÓ D’UN PLA DE MÀRQUETING

Vistos els recursos comercials que actualment ESPAI SPORTS TÀRREGA SL 
destina, i vistos els apunts següents, 

Noves tendNoves tendNoves tendNoves tendèèèències en la generacincies en la generacincies en la generacincies en la generacióóóó dddd’’’’ingressos a les instalingressos a les instalingressos a les instalingressos a les instal····lacions lacions lacions lacions 
esportives municipals:esportives municipals:esportives municipals:esportives municipals:

D’ençà dels últims anys les vies per a l’obtenció tradicional dels 
ingressos als centres esportius municipals i, també, privats, està en un 
clar procés de revisió i de crisi. 

L’exigència de l’usuari, el sentiment cada cop més extens de pagar per 
allò que es consumeix i no per una altra cosa, la competència, però, 
sobretot, la crisi i la pujada dels preus per l’efecte de l’últim decret 
sobre l’Iva, fomenta la pèrdua d’abonats de les instal·lacions esportives 
municipals, l’increment de la rotació i la davallada dels índexs de 
fidelització. 

Per aquest motiu, el % dels ingressos que prové del cobrament de les 
quotes dels abonats està perdent valor absolut, el que implica un 
increment dels altres ingressos corrents si es volen mantenir els nivells 
de rendibilitats convenients i necessaris. 

AfectaciAfectaciAfectaciAfectacióóóó sobre lsobre lsobre lsobre l’’’’organigrama funcional dorganigrama funcional dorganigrama funcional dorganigrama funcional d’’’’una instaluna instaluna instaluna instal····lacilacilacilacióóóó esportivaesportivaesportivaesportiva

Aquesta nova tendència en la generació d’ingressos ha provocat un 
efecte de catarsi a les instal·lacions esportives i, en concret, en la 
manera d’organitzar els recursos humans de les mateixes. 

Les estructures fixes i tradicionals de gestió, en les que l’objectiu era 
estar a punt per atendre a un públic, estan donant pas a estructures 
autònomes de gestiautònomes de gestiautònomes de gestiautònomes de gestióóóó, flexibles i enfocades a la captaci, flexibles i enfocades a la captaci, flexibles i enfocades a la captaci, flexibles i enfocades a la captacióóóó de clients, la de clients, la de clients, la de clients, la 
fidelitzacifidelitzacifidelitzacifidelitzacióóóó dels mateixos, la potenciacidels mateixos, la potenciacidels mateixos, la potenciacidels mateixos, la potenciacióóóó de la rendibilitat i, com sempre, de la rendibilitat i, com sempre, de la rendibilitat i, com sempre, de la rendibilitat i, com sempre, 
la generacila generacila generacila generacióóóó dddd’’’’activitats, productes i serveis de qualitatactivitats, productes i serveis de qualitatactivitats, productes i serveis de qualitatactivitats, productes i serveis de qualitat. 

Aquest nou canvi de paradigma obliga a la generacigeneracigeneracigeneracióóóó dddd’’’’estructures estructures estructures estructures 
comercials, de venda i de comunicacicomercials, de venda i de comunicacicomercials, de venda i de comunicacicomercials, de venda i de comunicacióóóó amb capacitat per cercar noves amb capacitat per cercar noves amb capacitat per cercar noves amb capacitat per cercar noves 
oportunitats de negoci, coloportunitats de negoci, coloportunitats de negoci, coloportunitats de negoci, col····laboradors i nous nlaboradors i nous nlaboradors i nous nlaboradors i nous níííínxols de mercatnxols de mercatnxols de mercatnxols de mercat. 

AfectaciAfectaciAfectaciAfectacióóóó sobre lsobre lsobre lsobre l’’’’estructura de costos destructura de costos destructura de costos destructura de costos d’’’’una instaluna instaluna instaluna instal····lacilacilacilacióóóó esportivaesportivaesportivaesportiva. 

Davant d’una estructura clàssica de funcionament com la que actualment 
presenta ESPAI ESPORT TÀRREGA SL per a la gestió de la piscina 
municipal de Tàrrega, aconsellem revisar el model, modernitzar-lo i 
incorporar criteris de flexibilitat i de remuneració variable per fomentar 
els costos variables en detriment dels fixes. 

Aquestes noves estructures autònomes i flexibles han d’enfocar-se, a part 
de l'excel·lència, la qualitat i la professionalitat dels productes i serveis
que imparteixen, en l'optimització dels ingressos i en la generació de 
negocis rendibles i rentables. 

Tothom, l’ajuntament, el concessionari, la direcció del centre, i els 
treballadors, han de ser potencials venedors, potencials comercials, per 
incrementar el valor de la societat i de la concessió. 
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pla de mpla de mpla de mpla de mààààrquetingrquetingrquetingrqueting

Abans de la generació d’un 
departament comercial proposem 
la realització d’un pla de 
màrqueting  per encaminar i 
dissenyar aquest procés de canvi 
i l’avaluació del mateix. 

La generació d’un departament 
comercial autònom dins d’una 
instal·lació esportiva requereix 
d’un disseny i d’un estudi previ 
que no són objecte d’aquest 
treball. No obstant, apuntem 
algunes de les tasques i funcions 
que hauria de garantir: 

Disseny i comercialització de noves activitats i serveis: És necessària la 
recerca continuada de nous nínxols de mercat, de noves activitats, 
serveis i programes per mantenir la tensió i la fidelització dels usuaris 
actius i l’interès dels clients potencials o de la competència.  

Disseny de campanyes comercials: Sense caure en el “terrorisme 
comercial” freqüent últimament, és necessari el disseny de dues 
campanyes principals i generals i el disseny de campanyes o 
promocions d’abast més limitat que donin cobertura a les noves 
activitats i serveis, a les ofertes que el centre proposa i als espais i 
horaris poc explotats des del punt de vista comercial  

Campanyes comercials:

- Campanya de tardor, just després de l’estiu i passat el mes de 
setembre. Aquesta campanya ha de garantir la captació d’abonats a 
partir d’ofertes basades en el preu. 

- Campanya de primavera, just després de l’hivern a finals de març, 
principis d’abril, és convenient el reforç comercial amb una 
campanya que ajudi a recuperar el mes de febrer i de març, que 
tradicionalment són els més dolents de la temporada. 

Promocions:

Promocions d’estiu, promoció de Nadal, promoció d’inici d’any, 
promoció per a la comercialització de serveis i tractaments 
complementaris, promoció pel foment dels cursets de natació, del 
campus d’estiu, de les activitats i horaris de matí,.... 

Instem a l’ajuntament i a 
l’adjudicatari a dissenyar un pla 
de màrqueting i un departament 
comercial segons els següents 
criteris: 
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Disseny de campanyes de fidelització: Cal la realització de campanyes 
per a la captació d’abonats, però també polítiques i promocions per 
garantir la fidelització dels usuaris fidels i que porten més d’un any 
gaudint de la instal·lació.   

Avaluació del grau de satisfacció del client a través d’enquestes 
anònimes, de reunions amb representants d’usuaris i de campanyes per 
a la promoció de queixes i suggeriments.    

Assegurament de la qualitat. Vist l’elevat nivell d’expectació dels usuaris 
i la quantitat de processos que han de fer-se al llarg d’una jornada en 
una instal·lació esportiva convencional, cal establir mecanismes per 
assegurar els  esmentats procediments i la qualitat del centre. 

Assegurament d’una imatge. En la línia del que comentàvem en el punt  
7.2.3.5. cal incrementar el confort i el caliu d’acord amb els estàndards 
dels nostres clients. Imatge corporativa, ornamentació, senyalització, 
mobiliari, cartelleria,... són elements que  han d’estar en contínua 
evolució per garantir el nivell de benestar de l’usuari.     

Foment de la relació entre els usuaris del centre. És imprescindible el 
foment de la relació entre els diferents usuaris de la instal·lació d’una 
manera natural i no forçada.

La relació és un contingut essencial per al foment de la fidelització de 
l’usuari a més que evita el treball individualitzat i l'avorriment del 
mateix. 

Un usuari avorrit i sense relació en el centre és un “terrorista en 
potència” des del punt de vista comercial, ja que estarà atent a la 
mínima excusa per deixar el centre, abandonar la pràctica esportiva o 
canviar de centre.   

Foment de les xarxes socials. En la línia del que hem dit en el punt 
anterior, una manera de fidelitzar, però també d’informar i de 
relacionar al nostre client és a través de les xarxes socials. 

Les xarxes socials, a més, tenen l’avantatge de poder dissenyar 
comunicacions o continguts per a persones que no són clients, per a 
persones que han sigut clients i que ara no ho són i per a persones 
que tot i no tenir cap interès en el món comercial de l’activitat física i 
de l’esport si que poden estar interessades en rebre informació per 
estar al dia de determinats fluxes d’informació del seu municipi.
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7.2.3.6 MODIFICAR L’ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS AMB 
LA REVISIÓ D’ALGUNES MODALITATS D’ACCÉS I EL PREU ASSOCIAT A LES 
MATEIXES. 

7.2.3.6.1. CONGELAR QUOTES ANTIGUES, INCORPORAR D’ALTRES I 
ESTUDIAR LA POSSIBLITAT D’INCORPORAR ALTRES MODALITATS D’ACCÉS 
EVENTUALS. 

Vista la ordenança reguladora de preus públics de l’ajuntament de 
Tàrrega en la que s’estableixen els preus públics de la piscina coberta. 

Vista l’evolució del número d’abonats per modalitat

Instem a l’arrendador i a l’ajuntament a cercar un sistema per tal de 
modernitzat els preus públics partint dels següents criteris: 

1. Congelar les quotes bonificades més antigues i amb menys volum 
d’abonats. 

2. Crear noves quotes o potenciar-ne d’existents que afavoreixen la 
captacicaptacicaptacicaptacióóóó de pde pde pde púúúúblic que sense aquestes bonificacions difblic que sense aquestes bonificacions difblic que sense aquestes bonificacions difblic que sense aquestes bonificacions difíííícilment accediria cilment accediria cilment accediria cilment accediria 
a la instala la instala la instala la instal····lacilacilacilacióóóó, com per exemple: persones aturades, persones que 
pertanyen a diferents col·lectius: com empreses, associacions, cossos 
especials,... o habitants dels pobles veïns. 

3. Crear quotes amb alt valor afegitalt valor afegitalt valor afegitalt valor afegit, com per exemple quotes premium
o challenge. 

4. Crear quotes que premiïn la fidelització amb descomptes sobre les 
tarifes bàsiques. 

7.2.3.6.2. REVISIÓ DE PROTOCOLS

Vista la ordenança reguladora de preus públics de l’ajuntament de 
Tàrrega en la que s’estableixen els preus públics de la piscina d’estiu i 
les diferents modalitats d’accés. 

Instem a l’arrendador a revisar els protocols de la instal·lació, com per 
exemple el protocol de baixa temporal o el d’invitació, per tal de 
millorar l'índex de rotació del centre i la fidelitat de l’usuari. 

5. Estudiar la incorporació de tarifes o bonus en els que es fomenti 
llll’ú’ú’ú’ús eventual del serveis eventual del serveis eventual del serveis eventual del servei o el concepte ““““paypaypaypay for for for for useuseuseuse”””” (pagament segons 
l’ús que es fa de la instal·lació), sempre i quan no es penalitzi la 
figura d’altres modalitats d’accés molt més rendibles. 

Tàrrega és un municipi amb ciutadans que treballen en sectors amb 
forta temporalitat.  

La baixa temporal augmenta la rotació dels usuaris i facilita la 
picaresca d’altres que davant de la previsió de no anar pel centre, es 
donen de baixa sense perdre els drets de la inscripció. 

Creiem que aquesta temporalitat ha de controlar-se molt més i de 
modificar les condicions per poder accedir-hi

Cal limitar la baixa temporal a un període determinat de temps i 
condicionat a canvis temporals de residència, de treball, d’estudis, 
malalties, o condicions especials a valorar de forma individualitzada. 
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7.2.3.7. ESTRATÈGIES PER INCREMENTAR ELS INGRESSOS 

Alguns comentaris previs a tenir en compte: 

SSSS’’’’ha de vendre mha de vendre mha de vendre mha de vendre méééés però vendre bs però vendre bs però vendre bs però vendre béééé::::

El volum de facturació o l’import net de la 
xifra de negoci no és res més que la 
conseqüència o reflex de l’impacte comercial 
que un servei té sobre un determinat mercat. 

El balanç (diferència) entre el total dels 
ingressos i el total de les despeses ens donarà
el Resultat. 

De forma general podem dir què perquè una 
organització (amb o sense ànim de lucre) generi 
rendibilitat i valor ha de capaç de generar 
Resultats positius o, el que és el mateix, 
Beneficis suficientment importants. 

Del paràgraf anterior doncs, es desprèn que 
l'obtenció de resultats positius no és suficient 
per garantir la rendibilitat o el valor de les 
organitzacions, la clau estla clau estla clau estla clau estàààà en aconseguir en aconseguir en aconseguir en aconseguir 
resultats (marges) el suficientment grans com resultats (marges) el suficientment grans com resultats (marges) el suficientment grans com resultats (marges) el suficientment grans com 
per retribuir la Rendibilitat Esperada del gestor per retribuir la Rendibilitat Esperada del gestor per retribuir la Rendibilitat Esperada del gestor per retribuir la Rendibilitat Esperada del gestor 
i la Ci la Ci la Ci la Cààààrrega Financera que suporta lrrega Financera que suporta lrrega Financera que suporta lrrega Financera que suporta l’’’’empresa.empresa.empresa.empresa.

Cal aconseguir resultats el Cal aconseguir resultats el Cal aconseguir resultats el Cal aconseguir resultats el 
suficientment grans com per suficientment grans com per suficientment grans com per suficientment grans com per 
retribuir la Rendibilitat Esperada retribuir la Rendibilitat Esperada retribuir la Rendibilitat Esperada retribuir la Rendibilitat Esperada 
del gestor i la cdel gestor i la cdel gestor i la cdel gestor i la cààààrrega financera rrega financera rrega financera rrega financera 
que suporta lque suporta lque suporta lque suporta l’’’’empresa.empresa.empresa.empresa.
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No No No No éééés suficient vendre ms suficient vendre ms suficient vendre ms suficient vendre méééés, cal vendre millors, cal vendre millors, cal vendre millors, cal vendre millor, 
és a dir, amb l'obtenció de marges comercialsmarges comercialsmarges comercialsmarges comercials
que ens ajudin a generar excedents de caixa 
per remunerar als nostres accionistes, finançar 
el deute i finançar el creixement sostenible. 

1. OBTENIR BENEFICIS: B=I>D

2. OBTENIR RENDIBILITATS POSITIVES: ROA>0; ROA = 
BAII/ACTIU

3. ROA > COST DEL FINANÇAMENT; COST DEL FINANÇAMENT 
= COST DELS FONS PROPIS (Re) + COST DEL DEUTE 
AMB COST (i)

CONDICIONS PER GENERAR VALOR A LES ORGANITZACIONS  
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7.2.3.7.1. INCREMENTAR EL NÚMERO D’ABONATS

El fet d’implementar algunes de les mesures que fins ara hem 
comentat com:  

- Realitzar inversions i actuacions per millorar la seguretat, la
funcionalitat i l’habitabilitat (manteniment, neteja, confort,...)

- Realitzar inversions i actuacions per aprofitar la resta de recursos 
de la zona esportiva municipal, sobretot del pavelló annex

- Realitzar actuacions per millorar la identitat del centre i la 
identificació amb ell, especialment: 

- Realitzar un pla de comunicació exprés

- Realitzar un pla de màrqueting, en el que es potenciïn 
campanyes comercials i promocions

- Generar noves quotes per a públics captius, per a grups específics 
de població i per ciutadans de pobles veïns

Incrementarà el número d’abonats i conseqüentment, el volum dels 
ingressos. No obstant però, caldrà anar amb molta cura perquè les 
accions que s’hi realitzin no afectin o ho facin de la forma més suau 
possible a la quota mitjana. 

A l’hora de modificar les modalitats d’accés a una instal·lació, a través 
dels abonaments bonificats per grups específics de població o a través 
de l’accés restringit o per franges horàries, cal ser molt hàbil per no 
caure en l’error de fomentar una redistribució dels abonats que ja 
existeixen sense que això suposi cap increment dels abonats, ni cap 
increment dels ingressos. És més, quan això passa, la quota mitjana 
acostuma a baixar de forma considerable. 

Sovint doncs, la realitat d’una modificació de l’accés a través dels 
abonaments fomenta efectes perversos sobre la generació d’ingressos i 
sobre la rendibilitat del centre. 

Cal, per tant, fer una anàlisi per tal d’establir quins són els grups 
específics de població del territori que no mostren un accés 
generalitzat a la instal·lació i facilitar aquest accés a través 
d’abonaments. 

Els aturats, la gent que fa esport de forma lliure, els comerciants, els 
esportistes de les entitats esportives del municipi, etc. poden ser 
possibles nínxols de mercat. Cal dir però, que aquest és un exercici 
que haurà de fer-se amb més profunditat i mètode per tal de detectar 
el màxim número de nínxols i la millor modalitat d’accés al respecte. 
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7.2.3.7.2. INCREMENTAR LA VENTA CREUADA

Vist que el volum total d’ingressos que provenen dels abonats es manté
estable al voltant del 75-80% (dades de 2011 en avall)

Vist l’elevat número de cursetistes que hi ha en relació al número 
d’abonats. 

I, vist que una part important dels ingressos corrents que no provenen 
dels abonats provenen de la compensació que l’ajuntament dóna al 
gestor per la impartició de programes escolars i pel lloguer que es 
cobra al CNT per la realització de determinades activitats, 

Instem a l’ajuntament i a l’arrendador a que cerquin camins i noves 
fonts d’ingressos per incrementar el volum total d’ingressos fora del 
cobrament de les quotes d’abonament. 

Amb la creació de noves activitats i serveis que es puguin oferir de 
forma paral·lela als cursets, a l’ús puntual o l’abonament pot 
incrementar-se el % de vendes creuades al centre. 

Aquest exercici requerirà d’un projecte específic que analitzi els 
diferents segments del públic potencial, les necessitats i les expectatives 
no satisfetes d’aquests i les possibilitats que el centre i el seu personal 
poden fer. 

A tall d’exemple i no de recepta, proposem algunes idees per estimular 
la realització d’aquest exercici o projecte que haurà de desenvolupar 
de forma conjunta el gestor i el titular del servei

LLLL’’’’entrenament personalitzat (EP).entrenament personalitzat (EP).entrenament personalitzat (EP).entrenament personalitzat (EP). Aquest és un model d’activitat i de 
servei que depèn molt de la cultura esportiva del territori. No obstant, 
animem al centre a que, a patir d’una bona campanya de promoció
ofereixi aquest tipus de serveis personalitats i d’alt valor afegit.  

En quan al producte o servei i serveis: En quan al producte o servei i serveis: En quan al producte o servei i serveis: En quan al producte o servei i serveis: 

Una forma d’activar el consum intern és a través de la generació
d’activitats i serveis que puguin ser interessants als usuaris del centre: 

Serveis de Salut:Serveis de Salut:Serveis de Salut:Serveis de Salut: Fisioteràpia, Osteopatia, Psicologia, Naturopatia, 
Nutrició, Bioimpedància, són serveis complementaris que poden ser molt 
interessants. 

WellnessWellnessWellnessWellness:::: el wellness, entès com les possibilitats que poden oferir les 
zones d’aigua, és un element poc explotat comercialment parlant en la 
majoria d’instal·lacions. Normalment s’ofereix com a complement gratuït 
de l’oferta de serveis, obviant una sèrie de possibilitats comercials que 
pot tenir per a un usuari cada cop més preocupat per afeccions que 
poden trobar en la hidroteràpia un tractament molt interessant.  

Més enllà del productes purament esportius n’hi ha d’altres com els 
productes dietproductes dietproductes dietproductes dietèèèètics i de tics i de tics i de tics i de suplementacisuplementacisuplementacisuplementacióóóó, el material esportiu, 
complements i roba que poden comercialitzar-se directament al centre.   

Es poden implementar altres estratègies més sofisticades com la 
paquetitzacipaquetitzacipaquetitzacipaquetitzacióóóó en forma den forma den forma den forma d’”’”’”’”smartsmartsmartsmart boxboxboxbox”””” de serveis esportius, de serveis 
complementaris i de productes determinats que poden vendre’s en el 
centre. 
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En quan a la forma de comunicarEn quan a la forma de comunicarEn quan a la forma de comunicarEn quan a la forma de comunicar----lo lo lo lo 

Relacions comercials i descomptes amb altres comerRelacions comercials i descomptes amb altres comerRelacions comercials i descomptes amb altres comerRelacions comercials i descomptes amb altres comerçççços del pobleos del pobleos del pobleos del poble: 
comerç en general, cinemes, hotels, ... 

Foment de les relacions socials.Foment de les relacions socials.Foment de les relacions socials.Foment de les relacions socials. El foment de les relacions socials dintre 
dels diferents espais de pràctica com la sala de fitness o la zona 
d’aigües, poden ajudar al consum intern de productes, serveis i 
material esportiu. Les relacions socials són quelcom que la direcció del 
centre ha de plantejar-se de forma molt seriosa si vol millorar 
l’ambient de la instal·lació i la fidelització dels usuaris.  

Foment de les xarxes socialsFoment de les xarxes socialsFoment de les xarxes socialsFoment de les xarxes socials. Twitter i facebook estan ajudant a 
dinamitzar les instal·lacions i a promocionar ofertes i serveis per als 
usuaris actius o innactius. 

En quan a la forma dEn quan a la forma dEn quan a la forma dEn quan a la forma d’’’’oferiroferiroferiroferir----los: los: los: los: 

Per fomentar el consum intern, sovint no és suficient amb la generació
de l’activitat o el servei, cal buscar la manera més adient de 
comercialitzar-lo. 

Sota el nostre punt de vista, aquestes activitats i serveis han d’anar 
associades a ofertes o a campanyes que ajudin a l’usari a decidir-se. 

Per exemple:  

Insistim que els punts anteriorment esmentats requereixen de l’estudi a 
través d’un projecte específic que detecti nínxols de mercat, necessitats 
associades i activitats i serveis al respecte. 

Dins d’aquest estudi, com és lògic pensar, també caldrà estudiar la 
viabilitat i la rendibilitat dels mateixos. 

Oferir descomptes de les activitats i serveis anteriorment definits a 
través de campanyes de promoció per a la captació d’abonats.  

Fomentar la figura de l’acompanyant. Sovint avis, pares i mares 
esperen o fan temps mentre que un familiar fa activitat esportiva. 

A través de descomptes o facilitats d’accés es pot fomentar la 
participació d’aquesta persona no activa en activitats i serveis puntuals 
que siguin del seu interès. 

Fomentar l’ús puntual de la instal·lació a través de preescriptors, com 
per exemple els hotelers i els comerciants. 
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7.2.3.7.3. INCREMENTAR LA FIDELITZACIÓ

Vist que la rotació dels abonats és un dels altres factors que juguen en 
contra de l’explotació i que sempre ssempre ssempre ssempre s’’’’ha situat per sobre del 65% ha situat per sobre del 65% ha situat per sobre del 65% ha situat per sobre del 65% 
anual. anual. anual. anual. 

Vist que l’any 2013, lluny de millorar, la rotació ssss’’’’ha enfilat per sobre ha enfilat per sobre ha enfilat per sobre ha enfilat per sobre 
del 90% anual,del 90% anual,del 90% anual,del 90% anual,

Vist, per tant, el baix nivell de fidelitzaciel baix nivell de fidelitzaciel baix nivell de fidelitzaciel baix nivell de fidelitzacióóóó del padrdel padrdel padrdel padróóóó dddd’’’’abonats de la abonats de la abonats de la abonats de la 
instalinstalinstalinstal····lacilacilacilacióóóó, , , , 

Instem a l’ajuntament i a l’arrendador a que cerquin la manera de 
compensar aquesta tendència amb el disseny de campanyes i de serveis 
que afavoreixin la fidelització de l’usuari abonat. 

A diferència de les campanyes de captació d’abonats que solen ser de 
caràcter puntual i acostumen a tenir molta efectivitat (les campanyes 
de tardor o de setembre acostumen a tenir ratis de captació per sobre 
del 20% dels abonats), les campanyes de fidelització requereixen de 
processos molt més continus i no tant aparents. 

Tal i com hem dit en el transcurs d’aquest estudi, les campanyes de 
captació poden ser perilloses si l’increment d'abonats no va 
acompanyat d’un increment considerable dels ingressos o de la quota 
mitjana. 

Les campanyes de fidelització però, acostumen a ser molt més 
rendibles des del punt de vista econòmic del que semblen, ja que
sense necessitat de modificar les quotes o d’invertir en campanyes i 
promocions, un abonat fidelitzat contribueix de forma molt més 
interessant al compte de pèrdues i guanys que els que ho fan per la 
rauxa d’una campanya. 

Alguns criteris que poden implementar-se per dissenyar una bona 
campanya de fidelització: 

Crear quotes de fidelitzaciquotes de fidelitzaciquotes de fidelitzaciquotes de fidelitzacióóóó per aquells abonats que porten més d’un 
determinat període de temps de forma ininterrompuda. 

Premiar, bonificar, promoure descomptesPremiar, bonificar, promoure descomptesPremiar, bonificar, promoure descomptesPremiar, bonificar, promoure descomptes.    

Fer seguiment personalitzatseguiment personalitzatseguiment personalitzatseguiment personalitzat i atendre les seves necessitats, expectatives, 
inquietuds, reptes, pors, complexes,... 

Fer-los partícips dels regals, regals, regals, regals, merxandisingmerxandisingmerxandisingmerxandising i promocionsi promocionsi promocionsi promocions que es posin a 
disposició dels abonats que accedeixen per campanya de captació.     

Crear espais de relaciespais de relaciespais de relaciespais de relacióóóó (fomentar les relacions socials) dins (bar, sala 
de fitness) i fora del centre esportiu (esquiades, trekkings, vacances, 
escapades...), dins del propis programes esportius i fora d’aquests, és a 
dir, amb la promoció d’altres espais i situacions de relació.

Fer sentir a l’usuari protagonistaprotagonistaprotagonistaprotagonista, implicar-lo en la imatge comunicativa 
i en les promocions del centre. 

Fer evidents, monitoritzar, comunicar i fer entendre els seus progressos.progressos.progressos.progressos.
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7.2.3.7.4. MANTENIR I INCREMENTAR LA RELACIÓ AMB L’AJUNTAMENT 
PER TAL D’OFERIR PROGRAMES BONIFICATS. 

Vist l’actual programa de bonificació de la natació escolar, 

Vist l’interès de l’ajuntament en fer més accessible la instal·lació de la 
piscina coberta de Tàrrega als seus clients més directes. 

Vistes la disponibilitat de franges horaries, d’espais i d’activitats. 

Vista l’excepcional ubicació del centre respecte del desplaçament a peu

Instem a l’ajuntament i a l’arrendador a dissenyar programes bonificats 
per a grups específics de població perquè en moments específics del 
dia facin ús de la instal·lació

Els programes bonificats per l’ajuntament han de realitzar-se en 
moments de baixa intensitat del dia és a dir, pels matins, a primeres 
hores de la tarda, dissabtes a la tarda i diumenges al matí. 

Alguns exemples:  

Activitat física per a persones aturades

Activitat física per a personal de l’ajuntament (dins d’un programa per 
millorar les condicions i la productivitat laboral)

Activitat física per a les embarassades

Activitat física per a la tercera edat.      

Activitat física per als disminuïts psíquics

Activitat física per a les persones amb risc d’exclusió social: expresos, 
drogodependents, immigrants, persones amb rendes baixes, ... 

Programes d’activitat física escolar i extraescolars 

Programes d’activitat física per a membres d’entitats del municipi. 

La bonificació d’aquest programes, tal i com ja està passant en 
l’actualitat ha de generar fluxes d’ingrés de l’ajuntament cap a al 
gestor, però també, de compensació dels cànons que actualment 
l’arrendador contempla com a quota d’arrendament. 

En la línia de proveir serveis bonificats als habitants de l’àrea 
d’influència, instem a l’ajuntament a que estudiï altres eines com:

Programa de beques.Programa de beques.Programa de beques.Programa de beques. L’ajuntament pot veure interessant becar la 
participació de determinats ciutadans a través d’alguna de les 
modalitats d’accés o dels programes existents. 

TarifaciTarifaciTarifaciTarifacióóóó social.social.social.social. Tot i que requereix d’un projecte social i econòmic 
molt elaborat, per facilitar l’accés de determinats col·lectius (aturats, 
gent gran, discapacitats i altres col·lectius d’especial interès social) 
l’ajuntament pot establir una quota progressiva de l’abonament 
individual adult en funció de la renda que l’usuari tingui. El descompte 
sobre la tarifa no bonificada haura de compensar-se en part o 
totalment per l’ajuntament. 

Per tal de promocionar les beques o altres modalitats d’accés bonificat 
el Consell Esportiu ComarcalConsell Esportiu ComarcalConsell Esportiu ComarcalConsell Esportiu Comarcal i el Consell Comarcal de Consell Comarcal de Consell Comarcal de Consell Comarcal de llll’’’’UrgellUrgellUrgellUrgell poden ser 
aliats estratègics molt importants.   
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7.2.3.7.5. INCREMENTAR ELS SERVEIS 

Vista l’actual bateria de serveis i d’activitats i les possibilitats que 
aquest estudi planteja per tal d’incrementar els espais aptes per a la 
organització d’altres activitats esportives, 

Vistes les possibilitats del mercat, 

Vistes les oportunitats i la situació delicada de la nostra competència 
directa,

Instem a l’ajuntament i a l’arrendador a dissenyar nou programes i a 
crear nous espais de pràctica, per tal d’oferir un servei més integral i 
més abundant. 

Destaquem alguns exemples o vies d’implementació:

Incrementar el número d’activitats dirigides en hora punta

Introduir novetats

En funció del programa de millora i ampliació de l’edifici cal plantejar-
se el desdoblament d’aquelles activitats dirigides que més funcionen.  

Els processos de reactivació comercial requereixen de processos, de 
canvis, d’inversions, que siguin aparents per l’usuari, que millorin la 
seva oferta de serveis, el seu confort i la seu procés de relació amb 
altres persones, per això és imprescindible la generació d’altres 
activitats i serveis que estimulin el consum de la gent.   

Alguns exemples d’activitats i productes innovadors:
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Activitats outdoor

Alguns exemples:  

Pàdel:  

“Clubs” o grups d’entrenament:

Aprofitant la tibada que ara mateix tenen esports outdoor com el 
Running, el BTT, la Natació en aigües obertes, els Raids,... Cal estudiar 
la possibilitat d’establir i d’estandaritzar en forma de quotes, la 
pràctica esportiva d’aquelles persones que decideixen fer esport a l’aire 
lliure i en relació amb la natura. 

Part d’aquestes persones tenen altres necessitats com per exemple: la 
gestió d’inscripcions, desplaçaments, dietes, manutencions, lloguer de 
material, programes específics i complementaris d’entrenament més 
enllà de la pràctica concreta de l’esport, la incorporació d’altres 
professionals (metges, dietistes, preparadors físics,...), la necessitat de 
trobar altres persones com ells, el pupil·latge de material,... 

Seria molt interessant identificar aquesta demanda (espectre comarcal) i 
veure de quina manera el centre esportiu i el personal que en ell hi 
treballen poden proporcionar serveis complementaris a aquestes 
persones. 

Cal identificar partners, prescriptors o canalitzadors d’aquesta oferta: 
comerços especialitzats, agrupacions o clubs d’esportistes, esportistes o 
exesportistes de renom, entrenadors personals,... 

Valorar La Prestació D’altres Serveis Per Part D’espai Sports Tàrrega SL

ESPAI ESPORTS TÀRREGA SL és una empresa de serveis centrada 
únicament en la gestió de la piscina coberta de Tàrrega però hi ha 
altres activitats i serveis que podrien fer-se de forma paral·lela i que 
contribuirien a millorar la facturació de la societat:

- Gestió d’altres serveis de titularitat municipal: manteniment, gestió i 
neteja de la piscina d’estiu, del pavelló, del camp de futbol, d’altres 
equipaments municipals. 

- Gestió d’activitats esportives extraescolars, casals, colònies,... del 
municipi de Tàrrega i d’altres municipis veïns. 

- Programa d’activitats esportives d’altres municipis veïns o entitats 
privades (casals d’avis, centres de dia, residències, centres cívics, 
agrupacions, ...) 
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7.2.3.8. REDUIR LES DESPESES 7.2.3.8.1. ADOPTAR EL CONVENI LABORAL DE REFERÈNCIA (annex 6)

Vist que el volum total de despeses del centre és més elevat que el 
d’ingressos i que la tendència dels últims any i del pressupost 
d’enguany és la mateixa. 

Vistos els compromisos que la societat ESPAI ESPORTS TÀRREGA ha 
adquirit fruit de la signatura del conveni del recent concurs de
creditors, 

Vistos els nivells de cash flow que genera l’explotació, 

Vistos els nivells de deute a curt termini (bàsicament amb proveïdors 
que està adquirint la societat, 

Vist el baix volum d'ingressos que la societat ha generat, genera i està
generant de no ser que es faci alguna cosa de forma ràpida, 

Instem a l’ajuntament i a l’arrendador a dissenyar una política de 
reducció de la despesa dràstica i contundent, això sí, sensible al 
compliment normatiu i a l'estàndard de qualitat que ha d’instaurar-se. 

A continuació destaquem algunes de les despeses susceptibles d’ajustar-
se 

El conveni de referència és:

130



AnAnààlisi i diagnosi de llisi i diagnosi de l’’explotaciexplotacióó i del mercat de la piscina coberta de Ti del mercat de la piscina coberta de Tààrregarrega

7.2.3.8.2. CONSIDERAR ALGUNS EXTERNALITZACIONS CLAU. LA NETEJA I
EL MANTENIMENT

A diferència del servei de salvament i de socorrisme o del que fan els 
monitors i tècnics impartint els programes esportius, en general, el 
nivell de coneixements i, sobretot, de recursos per tal d’implementar 
programes de manteniment i de neteja en instal·lacions esportives és 
limitat. 

Tot i que aquests serveis ja van externalitzar-se en etapes anteriors i 
que recentment es presten amb personal propi, des de la direcció
d’aquest estudi plantegem l’externalització dels mateixos per tal de 
millorar la qualitat, el manteniment d’algunes instal·lacions o aparells 
(sobretot els relacionats amb la climatització, el subministrament 
d’energia i el tractament físic i químic de l’aigua) i l’estalvi, sobretot a 
mig i llarg termini. 

Adjuntem els informes i els pressupostos de dues empreses 
especialitzades i amb llarg recorregut en el manteniment i neteja de 
instal·lacions esportives que, entre d’altres poden ajudar a definir millor 
aquest aspecte. 

7.2.3.8.3. AVALUAR LA CONVENIÈNCIA DEL SUBARRENDAMENT DE 
SOCORRISTES

El servei de salvament i de socorrisme no és dels que aporten valor 
afegit al servei, respon a una obligació del compliment normatiu vigent 
que cal complir. 

A diferència del servei de manteniment i neteja, més enllà de les 
directives legals sobre els que ha d'articular-se, la subcontractació del 
servei de socorrisme suposa un increment del cost que difícilment pot 
compensar-se. 

Val a dir però, que l’externalització dels serveis intensius en recursos 
humans suposen unes avantatges de gestió i d’eficiència d’aquesta que 
fan més eficient i més eficaç el servei. 

Instem a l’ajuntament i a l’arrendador a que s’imparteixi el servei de 
salvament i de socorrisme a través de personal propi i que, en tot cas, 
es valori el servei externs per garantir els períodes de vacances del 
personal, les baixes i les substitucions. 
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7.2.3.8.4. AVALUAR EL COST D’ALGUNS SERVEIS EXTERNS

Vist l’elevat cost d’alguns serveis extern,

Instem a l’ajuntament i a l’arredador a estudiar-los un per un i veure 
quins d’ells poden avatir-se. 

7.2.3.8.5. AVALUAR EL CONSUM DE GAS I D’AIGUA

38% 30% 26% 19% 17% 16%

EXERCICI 2014 EXERCICI 2010 EXERCICI 2009EXERCICI 2013 EXERCICI 2012 EXERCICI 2011

Vist l’elevat cost en relació al volum total d’ingressos que ha 
experimentat l’explotació de la piscina coberta Tàrrega (veure la taula 
adjunta). (a destacar el consum d’aigua i de gas)

Vist l’informe emès per l’empresa especialitzada en la gestió
d’instal·lacions esportives Solatep SL

Des de la direcció d’aquest instem a l’ajuntament a fer l’estudi 
energètic i a plantejar-se algunes inversions clau per tal d’optimitzar el 
consum energètic tenint en compte les possibilitats del territori, el 
potencial d’integració dels subministraments de la zona esportiva i la 
instal·lació d’energies renovables. 
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7.2.3.9. NORMALITZAR I REGULARITZAR LA SITUACIÓ AMB EL CLUB 
NATACIÓ TÀRREGA.  

La relació entre el Club Natació Tàrrega i ESPAI ESPORTS TÀRREGA SL 
no és la més adequada. Per aquest motiu aquest document inclou als 
annexes (annex 5) un informe que analitza la situació actual, el marc 
normatiu de relació vigent, la trajectòria i algunes mesures que podrien 
implimentar-se per tal de millorar aquesta situació. 

En destaquem les conclusions de l’esmentat informe:

Aprovació d’una addenda del plec de clàusules que modifiqui o que 
substitueixi els apartats c) i d) del punt 9, del capitol1, del Títol III 
d’acord amb els següents criteris:

CRITERI 1: l’Accés del Club Natació Tàrrega a les instal·lacions 
esportives municipals ha de ser el que es derivi llll’’’’ordenanordenanordenanordenançççça reguladora a reguladora a reguladora a reguladora 
de l'de l'de l'de l'úúúús de les instals de les instals de les instals de les instal····lacions esportives municipalslacions esportives municipalslacions esportives municipalslacions esportives municipals (en aquest cas de la 
piscina coberta) sempre i quan sigui per al desenvolupament de la 
seva activitat social, és a dir, per al desenvolupament d’aquelles 
activitats esportives i socials que es deriven dels seus estatuts.

En cas de no existir aquesta ordenança reguladora les condicions del 
Club Natació Tàrrega per accedir a les instal·lacions Esportives 
Municipals (en aquest cas la piscina coberta municipal) han 
d’equiparar-se a les d’altres entitats que utilitzen equipaments esportius 
locals per a la realització de la seva tasca social.  

Aprovació d’una addenda que modifiqui o que substitueixi els apartats 
c) i d) del punt 9, del capitol1, del Títol III d’acord amb els següents 
criteris:

CRITERI 2: Prenent com a criteri de partida que l’objecte del Club 
Natació Tàrrega és la promoció i foment de la pràctica de la natació
federada i competitiva, s’entén què, tal i com en el seu moment van 
pactar i signar el Sr. Antoni Raya i Vàzquez com a gerent d’ESPAI
ESPORTS TÀRREGA i Joan Gabernet i Castelar (annex 7) com a 
president del Club Natació Tàrrega en la plica que ESPAI ESPORTS 
TÀRREGA va presentar com a licitador, el Club Natació Tàrrega podrà
desenvolupar els següents programes:

ESCOLA DE NATACIÓ: aquesta secció, que estarà formada per els 
diferents equipsequipsequipsequips del Club que participin o puguin participar en les 
diferents competicions aqucompeticions aqucompeticions aqucompeticions aquààààtiques federadestiques federadestiques federadestiques federades, sota la pròpia direcció dels 
monitors designats per el CNT, tindran el dret d’utilitzar les 
instal·lacions per als corresponents entrenaments, amb uns horaris que 
seran acordats entre ambdues parts, intentant al màxim de no 
interferir en les activitats regulades per E.E.T.S.L.

CURSOS DE NATACIÓ: el CNT, continuarà organitzant amb els seus 
propis medis, els tradicionals cursos dtradicionals cursos dtradicionals cursos dtradicionals cursos d’’’’estiu de nataciestiu de nataciestiu de nataciestiu de natacióóóó, no puden 
E.E.T.S.L. organitzar-ne d’altres d’alternatius ni semblants durant les 
dates d’obertura de les piscines d’estiu. Aquests cursos, es realitzaran 
en principi a les piscines d’estiu, però si per diverses inclemències 
meteorològiques no fos possible, es traslladarien a la mateixa hora, a 
la piscina coberta. 
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Donat que el Club de Natació Tàrrega és una entitat que té per 
objectiu promocionar i fomentar la natació de competició, des de la 
direcció d’aquest estudi creiem lògic que s’encarregui, també, d’impartir 
els cursets de perfeccionament dcursets de perfeccionament dcursets de perfeccionament dcursets de perfeccionament d’’’’infants i joves, sempre i quan aquests infants i joves, sempre i quan aquests infants i joves, sempre i quan aquests infants i joves, sempre i quan aquests 
vagin dirigits a la seleccivagin dirigits a la seleccivagin dirigits a la seleccivagin dirigits a la seleccióóóó de futurs esportistes federatsde futurs esportistes federatsde futurs esportistes federatsde futurs esportistes federats. 

CRITERI 3: Els programes utilitaris dEls programes utilitaris dEls programes utilitaris dEls programes utilitaris d’’’’iniciaciiniciaciiniciaciiniciacióóóó esdevenen una de les 
finalitats bàsiques de l’ajuntament de Tàrrega a l’hora de plantejar-se
la construcció d’un equipament de les característiques de les piscines 
cobertes, per tant, seria lògic que fos lseria lògic que fos lseria lògic que fos lseria lògic que fos l’’’’arrendador qui prestarrendador qui prestarrendador qui prestarrendador qui prestéééés aquest s aquest s aquest s aquest 
servei sense que això impedeixi acords entre les dues parts o, fservei sense que això impedeixi acords entre les dues parts o, fservei sense que això impedeixi acords entre les dues parts o, fservei sense que això impedeixi acords entre les dues parts o, fins i ins i ins i ins i 
tot, la prestacitot, la prestacitot, la prestacitot, la prestacióóóó (a trav(a trav(a trav(a travéééés ds ds ds d’’’’una subcontractaciuna subcontractaciuna subcontractaciuna subcontractacióóóó) del servei per part ) del servei per part ) del servei per part ) del servei per part 
del CNTdel CNTdel CNTdel CNT. 

En qualsevol cas, els acords entre les dues parts o l’externalització
total del servei, haurien de ser debatut en el si de la mesa de 
seguiment i de ser aprovat per l’òrgan competent de l’ajuntament de 
Tàrrega. 

CRITERI 4: Els programes de NataciEls programes de NataciEls programes de NataciEls programes de Natacióóóó per a persones adultes, per a per a persones adultes, per a per a persones adultes, per a per a persones adultes, per a 
nadons, per a gent gran i per altres colnadons, per a gent gran i per altres colnadons, per a gent gran i per altres colnadons, per a gent gran i per altres col····lectius especialslectius especialslectius especialslectius especials haurien de haurien de haurien de haurien de 
gestionargestionargestionargestionar----sesesese i i i i dddd’’’’impartirimpartirimpartirimpartir----sesesese per part de lper part de lper part de lper part de l’’’’arrendadorarrendadorarrendadorarrendador, sense que això sense que això sense que això sense que això 
impedeixi acords entre les dues parts o, fins i tot, la prestaciimpedeixi acords entre les dues parts o, fins i tot, la prestaciimpedeixi acords entre les dues parts o, fins i tot, la prestaciimpedeixi acords entre les dues parts o, fins i tot, la prestacióóóó (a (a (a (a 
travtravtravtravéééés ds ds ds d’’’’una subcontractaciuna subcontractaciuna subcontractaciuna subcontractacióóóó) del servei per part del CNT) del servei per part del CNT) del servei per part del CNT) del servei per part del CNT. 

En qualsevol cas, els acords entre les dues parts o  l’externalització
total del servei, hauria de ser debatut en el si de la mesa de 
seguiment i  de ser aprovat per l’òrgan competent de l’ajuntament de 
Tàrrega. 

CRITERI 5: Els programes que es derivin de la prEls programes que es derivin de la prEls programes que es derivin de la prEls programes que es derivin de la prààààctica competitiva i ctica competitiva i ctica competitiva i ctica competitiva i 
federadafederadafederadafederada organitzada per l’ajuntament de Tàrrega, pel Consell Esportiu 
Comarcal de l’Urgell, per la Federació Catalana de Natació o per 
qualsevol altre entitat hauran de gestionar-se i d’impartir-se pel Club 
Natació Tàrrega, al que se li haurà de garantir un espai (carrils) 
adequat i suficient en cada cas. 
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7.2.3.10. MESURES PER MILLORAR LA SITUACIÓ FINANCERA D’ESPAI 
ESPORTS TÀRREGA SL., 

7.2.3.10.2. SUBVENCIÓ DE CAPITAL

En cas de no aconseguir cap facilitat financera per part de les entitats 
de crèdit, l’ajuntament pot plantejar-se una subvencisubvencisubvencisubvencióóóó de capital pròpiade capital pròpiade capital pròpiade capital pròpia
(a fons perdut) o impròpiaimpròpiaimpròpiaimpròpia (amb condicions preferents perquè
l’arrendador la retorni el deute)

Instem a l’ajuntament i a l’arrendador que, pel garantir el servei 
públic, estableixin mesures per reconvertir el deute a curt terminireconvertir el deute a curt terminireconvertir el deute a curt terminireconvertir el deute a curt termini i per 
aconseguir un capital circulantaconseguir un capital circulantaconseguir un capital circulantaconseguir un capital circulant suficient per gestionar de forma 
coherent els pagaments del gestor. 

Aquesta possibilitat és probable que requereixi del recolzament financer 
(garanties) de l’arrendador i del propi ajuntament en forma d’aval. 

Vist les condicions pròpies del servei no expliquen únicament i exclusiva 
la mala situació financera d’ESPAI ESPROTS TÀRREGA SL i que aquesta 
situació es deu, en gran mesura, a la mala gestió que des del principi 
de l’explotació s’ha fet de la despesa, 

Vist el conveni signat entre la Societat i els Creditors i les condicions 
que la primera té per tornar els crèdits reconeguts, 

Vist que la situació econòmica actual difícilment redreçarà el problema 
i que cal una bateria de mesures per tal d’incrementar els ingressos i 
reduir les despeses, 

Instem a lInstem a lInstem a lInstem a l’’’’ajuntament a ajuntament a ajuntament a ajuntament a plantejarplantejarplantejarplantejar----sesesese, estudiar o recolzar una s, estudiar o recolzar una s, estudiar o recolzar una s, estudiar o recolzar una sèèèèrie de rie de rie de rie de 
mesures financeres per tal de millorar la liquiditat i la solvmesures financeres per tal de millorar la liquiditat i la solvmesures financeres per tal de millorar la liquiditat i la solvmesures financeres per tal de millorar la liquiditat i la solvèèèència amb ncia amb ncia amb ncia amb 
proveproveproveproveïïïïdors i creditors, ja que, del contrari, el coldors i creditors, ja que, del contrari, el coldors i creditors, ja que, del contrari, el coldors i creditors, ja que, del contrari, el col····lapse de la Societat lapse de la Societat lapse de la Societat lapse de la Societat éééés s s s 
mmmméééés que probable amb el que això pot suposar per al servei i per ls que probable amb el que això pot suposar per al servei i per ls que probable amb el que això pot suposar per al servei i per ls que probable amb el que això pot suposar per al servei i per la a a a 
futura gestifutura gestifutura gestifutura gestióóóó del centre. del centre. del centre. del centre. 

7.2.3.10.3. VENDA D’ACTIUS

Una mesura per garantir la liquiditat és la venda d’aquells actius que 
no són imprescindibles pel funcionament de l’organització. La Societat, 
més enllà de les màquines de fitness, del mobiliari, dels equips 
informàtics i de la maquinària per a l’obtenció d’energia a través de la 
biomassa, no disposa de grans actius més. 

La valoració d’aquests actius i la posterior compra dels mateixos per 
l’ajuntament pot suposar una font d’ingrés important per al gestor i 
una adquisició estratègica per part de l’ajuntament en cas que el 
contracte d’arrendament hagi de rescatar-se o d’intervenir-se. 

7.2.3.10.1. RECONVERSIÓ DEL DEUTE A CURT TERMINI

Tot i el conveni signat amb el conjunt de creditors de la Societat, la 
falta d’ingressos i la manca de cash flow, fan que l’actual situació de 
la societat sigui d’insolvència. 
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7.2.3.11. MESURES PER GARANTIR EL CONTROL I EL COMANDAMENT DE 
LA SOCIETAT

7.2.3.11.1. NOMENAR UN “CONTROLLER”

Vist l'elevat nivell d’implicació i de cost en forma d’inversions, 
subvencions, bonificacions,... que pot suposar a l’ajuntament la 
implementació d’aquestes mesures 

Més enllà de l’activació de la Comissió de Seguiment, instem a 
l’ajuntament a que aporti la figura d’un “controller” per tal de 
garantir la supervisió i la gestió de les desviacions i adaptacions que el 
pla de xoc suposi. 

7.2.3.11.2. REALITZACIÓ D’UN PLA DE XOC

Vist l'elevat número d’accions que aquest document comporta

Instem a l’ajuntament a la creació d’una comissió que prioritzi i que 
planifiqui les actuacions que aquest document incorpora i d’altres que 
durant el transcurs del procés puguin sorgir. 

És molt important encetar aquest procés el més aviat possible i amb 
aquelles persones que siguin absolutament imprescindibles. 

Des de la direcció d’aquest estudi criem que les persones clau 
d’aquesta comissió han de ser:

a) Alcalde/ssa i Regidor/a d’Esports

b) Secretari i interventor municipal

7.2.3.12.3. REALITZAR UN QUADRE DE COMANDAMENT

c) Gerent d’ESPAI ESPORTS TÀRREGA SL

d) “Controler”

Punts bàsics del pla de xoc:

a) Consideracions prèvies d’aquest estudi, de l’auditoria econòmica 
i financera, de l’estudi energètic i de l’auditoria de compliment 
normatiu i del pla de viabilitat que han de fer-se. 

b) Relació d’actuacions que es portaran a terme
a) A curt termini (de gener al 31 d’agost de 2015)

b) A mig termini (de l’1 de setembre de 2015 al 31 d’agost de 2015)

c) Més enllà de l’1 de setembre de 2015

c) Pla d’inversions

d) Pla de finançament de les actuacions no previstes en el pla 
d’inversions i que ha de finançar l’ajuntament o altres agents

e) Afectació sobre el pla de viabilitat d’aquest document. Estudi 
de les sensibilitats

f) Periodificació de les actuacions

g) Actuacions per controlar la gestió i les desviacions
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7.2.3.11.3. NOMENAR UN “CONTROLLER”

Per encàrrec de la titularitat el present estudi s’acompanya d’un 
pressupost de les operacions corrents de l’explotació. 

Caldrà veure i estudiar com afecta les amortitzacions, el resultat de les 
operacions financeres i l’impost de societats, però, sens dubte, serà un 
element molt interessant per veure si l’explotació és deficitària o del 
contrari, pot o podrà presentar fluxes positius que incrementin la 
rendibilitat i el valor de la Societat. 

7.2.3.11.4. CONTROL DE GESTIÓ I QUADRE DE COMANDAMENT

El dia a dia d’una instal·lació com la que gestiona ESPAI ESPORTS 
TÀRREGA AL és dur i estressant. Obliga a l’atenció de les situacions 
urgents i poc importants i resta molt de temps per al tractament dels 
temes importants. 

Cal activar indicadors i eines per millorar la gestiCal activar indicadors i eines per millorar la gestiCal activar indicadors i eines per millorar la gestiCal activar indicadors i eines per millorar la gestióóóó, la direcci, la direcci, la direcci, la direccióóóó del del del del 
centre i la presa de decisionscentre i la presa de decisionscentre i la presa de decisionscentre i la presa de decisions. 

Calen indicadorsindicadorsindicadorsindicadors i eines que analitzin la situació econòmica, financera i 
de gestió d’una forma automàtica per facilitar diagnòstics en la línia 
del que estableix aquest treball. 

A continuació apuntem alguns indicadors, que entre d’altres que han 
de definir-se, poden ajudar a la confecció d’un quadre de 
comandament que ajudi a implementar aquest servei:

Alguns indicadors: 

1. EVOLUCIÓ DEL NÚMERO D’ABONATS. 

2. EVOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TIPOLOGIES D’ABONAMENT

3. EVOLUCIÓ DE LES BAIXES TEMPORALS 

4. EVOLUCIÓ DE LA VENDA D’ENTRADES PUNTUALS I D’ABONAMENT DE 
10 SESSIONS

5. EVOLUCIÓ DEL RATI: ENTRADES PUNTUALS / USOS DELS ABONATS

6. EVOLUCIÓ DEL USOS DE LA INSTAL·LACIÓ PER FRANGES DIÀRIES

7. EVOLUCIÓ DELS CURSETISTES I DE LA FACTURACIÓ DELS MATEIXOS

8: EVOLUCIÓ DEL RATI: VOLUM DE CURSETISTES / FACTURACIÓ PER 
AQUEST CONCEPTE

9. EVOLUCIÓ DE LA QUOTA MITJANA

10. EVOLUCIÓ DEL CASH FLOW

11. EVOLUCIÓ DE L’EBITDA

12. EVOLUCIÓ DEL BENEFICI NET

13. EVOLUCIÓ DE LES DESPESES DE SUBMINISTRAMENTS

14. EVOLUCIÓ DE LES DESPESES DE PERSONAL PER ÀREES DE 
GENERACIÓ O SUPORT AL SERVEI

15. EVOLUCIÓ DEL CICLE DE CAIXA (TERMINI DE PAGAMENT)

16. EVOLUCIÓ DELS RETORNATS, DELS RECUPERATS I DELS IMPAGATS
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17. EVOLUCIÓ DEL BENEFICI PER CENTRES DE COST

18. EVOLUCIÓ DELS USOS GENERALS, PER ESPAIS, PER FRANGES 
HORÀRIES I PER DIES

19. EVOLUCIÓ DEL INDICADORS DE QUALITAT

20. RATIS DE PRODUCTIVITAT, EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

21. EVOLUCIÓ DE L’ABSENTISME LABORAL I DE LES BAIXES

22. EVOLUCIÓ DE LA ROTACIÓ I FIDELITZACIÓ DE LA PLANTILLA

23: EVOLUCIÓ DE LA DESPESA EN FORMACIÓ

24. EVOLUCIÓ DEL NÚMERO DE QUEIXES I SUGGERIMENTS

25. EVOLUCIÓ DEL COST DELS SUBMINISTRAMENTS, DEL CONSUM I DE 
LA DESPESA ASSOCIADA

26. ...
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7.3. Resum de les línies de desenvolupament estratègic

7.2.3.1 MESURES DE SUPORT

7.2.3.1.1. AUDITORIA ECONÒMICA I FINANCERA 

a) Imatge fidel

b) Proposats i Seleccionats per l’ajuntament 

c) Cada any. 

7.2.3.1.2. AUDITORIA DE COMPLIMENT NORMATIU I INFORME ENERGÈTIC

a) Estudi energètic

� Estudi de la instal·lació d’energia solar tèrmica.

� Estudi de la instal·lació de climatització.

� Estudi de la instal·lació d’ACS.

� Estudi de la instal·lació d’il·luminació.

� Proposta de millores

b) Auditoria de compliment normatiu 

c) Proposats i Seleccionats per l’ajuntament 

7.2.3.1.3. PLA DE VIABILITAT

Estudi econòmic per projectar l’explotació sense tenir en compte la 
situació financera actual i les conseqüències del concurs de creditors. 

7.2.3.1.4. COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Activació de la comissió de seguiment i que la dotin dels mecanismes, 
dels professionals i de les eines necessàries perquè esdevingui un 
element de suport i d’espai de debat i de presa de decisions. 

7.2.3.2 ACTUACIONS PER MILLORAR LA SEGURETAT, LA FUNCIONALITAT, 
I L’HABITABILITAT (higiene, confort, manteniment i protecció del medi 
ambient)

7.2.3.2.1. INVERSIONS I REFORMES NECESSÀRIES  

a) Deshumectadora i de les màquines d’aire condicionat

b) tancaments d’alumini, 

c) filtracions de la teulada 

d) paviments i els tancaments d’algunes superfícies

e) Les que es derivin de l’auditoria de compliment normatiu i estudi 
energètic. 
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7.2.3.3 ACTUACIONS PER APROFITAR ELS RECURSOS DE LA RESTA DE LA 
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL 

7.2.3.3.1. CONNEXIÓ AMB EL PAVELLÓ

a) Oferir espais de pràctica 

b) incrementar l’espai de la sala de fitness. 

c) Reduir les despeses de l’àrea d’esports

7.2.3.3.2. CONNEXIÓ AMB LA PISCINA D’ESTIU

a) Replanteig del model de gestimodel de gestimodel de gestimodel de gestióóóó o si més no, la relacirelacirelacirelacióóóó entre el CNT entre el CNT entre el CNT entre el CNT 
i ESPAI ESPORT Ti ESPAI ESPORT Ti ESPAI ESPORT Ti ESPAI ESPORT TÀÀÀÀRREGA SLRREGA SLRREGA SLRREGA SL, 

b) A posar a disposiciposar a disposiciposar a disposiciposar a disposicióóóó de lde lde lde l’’’’arrendador el servei de bar de les piscines arrendador el servei de bar de les piscines arrendador el servei de bar de les piscines arrendador el servei de bar de les piscines 
dddd’’’’estiu.estiu.estiu.estiu.

c) Tancament parcialparcialparcialparcial dels vasos d’aigua coberts a l’estiu 

7.2.3.4 ACTUACIONS PER APROFITAR ELS RECURSOS ENERGÈTICS DEL 
TERRITORI I PER CENTRALITZAR LA GESTIÓ I PROVEÏMENT D’ENERGIA. 

7.2.3.4.1. ESTUDIS, INVERSIONS I REFORMES NECESSÀRIES

a) Ampliació de l’espectre de l’estudi energètic a llll’à’à’à’àmbit de tota la mbit de tota la mbit de tota la mbit de tota la 
zona esportivazona esportivazona esportivazona esportiva

b) Plantejament de les energies renovablesenergies renovablesenergies renovablesenergies renovables (solar, biomassa, 
geotèrmia,...) viables en el territori

7.2.3.5 ACTUACIONS PER MILLORAR LA IDENTITAT I LA IDENTIFICACIÓ
AMB EL CENTRE. 

7.2.3.5.1. MILLORA DE LA ORNAMENTACIÓ DEL CENTRE

7.2.3.5.2. CREACIÓ D’UN MANUAL D’IMATGE CORPORATIVA

7.2.3.5.3. CREACIÓ D’UNA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ I DE 
FIDELITAZACIÓ “EXPRÉS”

a) Informar a la població de les conclusions d’aquest estudi i dels 
actuacions concretes que es desenvoluparan 

b) Fidelitzar amb una campanya “exprés” als usuaris actuals.  

7.2.3.5.3. REALITZACIÓ D’UN PLA DE MÀRQUETING

Disseny i comercialització de noves activitats i serveis

Disseny de campanyes comercials

Campanya de tardor.

- Campanya de primavera. 

Disseny de campanyes de fidelització.

Avaluació del grau de satisfacció del client.

Assegurament de la qualitat. Manual de procediments

Assegurament d’una imatge. 

Foment de la relació entre els usuaris del centre. 

Foment de les xarxes socials. 
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7.2.3.6 MODIFICAR L’ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS AMB 
LA REVISIÓ D’ALGUNES MODALITATS D’ACCÉS I EL PREU ASSOCIAT A LES 
MATEIXES. 

7.2.3.6.1. CONGELAR QUOTES ANTIGUES, INCORPORAR D’ALTRES I 
ESTUDIAR LA POSSIBLITAT D’INCORPORAR ALTRES MODALITATS D’ACCÉS 
EVENTUALS. 

a) Congelar les quotes bonificades més antigues i amb menys volum 
d’abonats. 

b)b)b)b)captacicaptacicaptacicaptacióóóó de pde pde pde púúúúblic que sense aquestes bonificacions difblic que sense aquestes bonificacions difblic que sense aquestes bonificacions difblic que sense aquestes bonificacions difíííícilment cilment cilment cilment 
accediria a la instalaccediria a la instalaccediria a la instalaccediria a la instal····lacilacilacilacióóóó.  

c) Crear quotes amb alt valor afegitalt valor afegitalt valor afegitalt valor afegit.

d) Crear quotes que premiïn la fidelitzacifidelitzacifidelitzacifidelitzacióóóó....

e) PayPayPayPay for for for for useuseuseuse. . . . 

7.2.3.6.2. REVISIÓ DE PROTOCOLS

Com per exemple el protocol de baixa temporalbaixa temporalbaixa temporalbaixa temporal o el de invitaciinvitaciinvitaciinvitacióóóó

7.2.3.7. ESTRATÈGIES PER INCREMENTAR ELS INGRESSOS 

7.2.3.7.1. INCREMENTAR EL NÚMERO D’ABONATS

- Realitzar inversions i actuacions per millorar la seguretat, la seguretat, la seguretat, la seguretat, la 
funcionalitat i lfuncionalitat i lfuncionalitat i lfuncionalitat i l’’’’habitabilitathabitabilitathabitabilitathabitabilitat (manteniment, neteja, confort,...)

- Realitzar inversions i actuacions per aprofitar la resta de aprofitar la resta de aprofitar la resta de aprofitar la resta de 
recursos de la zona esportiva municipalrecursos de la zona esportiva municipalrecursos de la zona esportiva municipalrecursos de la zona esportiva municipal, sobretot del pavelló
annex

- Realitzar actuacions per millorar la identitat del centreidentitat del centreidentitat del centreidentitat del centre i la 
identificació amb ell, especialment: 

- Realitzar un pla de comunicació exprés

- Realitzar un pla de màrqueting, en el que es potenciïn 
campanyes comercials i promocions

- Generar noves quotesnoves quotesnoves quotesnoves quotes per a públics captius, per a grups 
específics de població i per ciutadans de pobles veïns
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7.2.3.7.2. INCREMENTAR LA VENTA CREUADA

LLLL’’’’entrenament personalitzat (EP).entrenament personalitzat (EP).entrenament personalitzat (EP).entrenament personalitzat (EP).

Serveis de Salut:Serveis de Salut:Serveis de Salut:Serveis de Salut:

WellnessWellnessWellnessWellness::::

Productes dietProductes dietProductes dietProductes dietèèèètics i de tics i de tics i de tics i de suplementacisuplementacisuplementacisuplementacióóóó, 

PaquetitzaciPaquetitzaciPaquetitzaciPaquetitzacióóóó en forma den forma den forma den forma d’”’”’”’”smartsmartsmartsmart boxboxboxbox””””

7.2.3.7.3. INCREMENTAR LA FIDELITZACIÓ

Quotes de fidelitzaciQuotes de fidelitzaciQuotes de fidelitzaciQuotes de fidelitzacióóóó

Premiar, bonificar, promoure descomptesPremiar, bonificar, promoure descomptesPremiar, bonificar, promoure descomptesPremiar, bonificar, promoure descomptes.    

Fer seguiment personalitzatseguiment personalitzatseguiment personalitzatseguiment personalitzat i atendre les seves necessitats, expectatives, 
inquietuds, reptes, pors, complexes,... 

Regals, , , , merxandisingmerxandisingmerxandisingmerxandising i promocionsi promocionsi promocionsi promocions que es posin a disposició dels 
abonats que accedeixen per campanya de captació.     

Crear espais de relaciespais de relaciespais de relaciespais de relacióóóó (fomentar les relacions socials; bar, sala de 
fitness; esquiades, trekkings, anar de compres, vacances, escapades;...

Fer a l’usuari protagonistaprotagonistaprotagonistaprotagonista, implicar-lo en la imatge comunicativa i en 
les promocions del centre. 

Fer evidents, monitoritzar, comunicar i fer entendre els seus progressos.progressos.progressos.progressos.

7.2.3.7.4. MANTENIR I INCREMENTAR LA RELACIÓ AMB L’AJUNTAMENT 
PER TAL D’OFERIR PROGRAMES BONIFICATS. 

Activitat física per a persones aturades

Activitat física per a personal de l’ajuntament (dins d’un programa per 
millorar les condicions i la productivitat laboral)

Activitat física per a les embarassades

Activitat física per a la tercera edat.      

Activitat física per als disminuïts psíquics

Activitat física per a les persones amb risc d’exclusió social: expresos, 
drogodependents, immigrants, persones amb rendes baixes, ... 

Programes d’activitat física escolar i extraescolars 

Programes d’activitat física per a membres d’entitats del municipi. 

Programa de beques.Programa de beques.Programa de beques.Programa de beques.

TarifaciTarifaciTarifaciTarifacióóóó social.social.social.social. En funció del nivell de renda

Consell Esportiu ComarcalConsell Esportiu ComarcalConsell Esportiu ComarcalConsell Esportiu Comarcal i el Consell Comarcal de Consell Comarcal de Consell Comarcal de Consell Comarcal de llll’’’’UrgellUrgellUrgellUrgell....
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7.2.3.7.5. INCREMENTAR ELS SERVEIS 

Incrementar el número d’activitats dirigides en hora punta

Introduir novetats

Activitats outdoor, com el Pàdel

Valorar la Prestació d’altres Serveis

7.2.3.8. REDUIR LES DESPESES

7.2.3.8.1. ADOPTAR EL CONVENI LABORAL DE REFERÈNCIA

7.2.3.8.2. CONSIDERAR ALGUNS EXTERNALITZACIONS CLAU. LA NETEJA I
EL MANTENIMENT

7.2.3.8.3. AVALUAR LA CONVENIÈNCIA DEL SUBARRENDAMENT DE 
SOCORRISTES

7.2.3.8.4. AVALUAR EL COST D’ALGUNS SERVEIS EXTERNS

7.2.3.8.5. AVALUAR EL CONSUM DE GAS I D’AIGUA

7.2.3.9. NORMALITZAR I REGULARITZAR LA SITUACIÓ AMB EL CLUB 
NATACIÓ TÀRREGA.  

CRITERI 1: l’Accés del Club Natació Tàrrega a les instal·lacions 
esportives municipals ha de ser el que es derivi llll’’’’ordenanordenanordenanordenançççça reguladora a reguladora a reguladora a reguladora 
de l'de l'de l'de l'úúúús de les instals de les instals de les instals de les instal····lacions esportives municipalslacions esportives municipalslacions esportives municipalslacions esportives municipals.

En cas de no existir aquesta ordenança reguladora les condicions del 
Club Natació Tàrrega per accedir a les instal·lacions Esportives 
Municipals han dddd’’’’equipararequipararequipararequiparar----sesesese a les d’altres entitats que utilitzen 
equipaments esportius municipals

CRITERI 2: El Club Natació Tàrrega podrà desenvolupar els següents 
programes:

� ESCOLA DE NATACIÓ (equips i competicions federades)

� CURSOS DE NATACIÓ D’ESTIU

� CURSETS DE PERFECCIONAMENT D’INFANTS I JOVES, SEMPRE I QUAN 
AQUESTS VAGIN DIRIGITS A LA SELECCIÓ DE FUTURS ESPORTISTES 
FEDERATS

� COMPTECIONS

CRITERI 3: Els programes de NataciEls programes de NataciEls programes de NataciEls programes de Natacióóóó per a persones adultesper a persones adultesper a persones adultesper a persones adultes, per a 
nadons, per a gent gran i per altres colnadons, per a gent gran i per altres colnadons, per a gent gran i per altres colnadons, per a gent gran i per altres col····lectius especialslectius especialslectius especialslectius especials haurien de 
gestionar-se i d’impartir-se per part de l’arrendador, sense que això 
impedeixi acords entre les dues parts o, fins i tot, la prestació (a 
través d’una subcontractacisubcontractacisubcontractacisubcontractacióóóó) del servei per part del CNT. 
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7.2.3.10. MESURES PER MILLORAR LA SITUACIÓ FINANCERA D’ESPAI 
ESPORTS TÀRREGA SL., 

7.2.3.10.2. SUBVENCIÓ DE CAPITAL

7.2.3.10.3. VENDA D’ACTIUS

7.2.3.10.1. RECONVERSIÓ DEL DEUTE A CURT TERMINI

7.2.3.11. MESURES PER GARANTIR EL CONTROL I EL COMANDAMENT DE 
LA SOCIETAT

7.2.3.11.1. NOMENAR UN “CONTROLLER”

7.2.3.11.2. REALITZACIÓ D’UN PLA DE XOC

Creació d’una comissió que prioritzi i que planifiqui les actuacions que 
aquest document incorpora i d’altres que durant el transcurs del procés 
puguin sorgir. 

d’aquesta comissió han de ser:

a) Alcalde/ssa i Regidor/a d’Esports

b) Secretari i interventor municipal

c) Gerent d’ESPAI ESPORTS TÀRREGA SL

d) “Controler”

Punts bàsics del pla de xoc:

a) Consideracions prèvies d’aquest estudi, de l’auditoria econòmica 
i financera, de l’estudi energètic i de l’auditoria de compliment 
normatiu i del pla de viabilitat que han de fer-se. 

b) Relació d’actuacions que es portaran a terme
a) A curt termini (de gener al 31 d’agost de 2015)

b) A mig termini (de l’1 de setembre de 2015 al 31 d’agost de 2015)

c) Més enllà de l’1 de setembre de 2015

c) Pla d’inversions

d) Pla de finançament de les actuacions no previstes en el pla 
d’inversions i que ha de finançar l’ajuntament o altres agents

e) Afectació sobre el pla de viabilitat d’aquest document. Estudi 
de les sensibilitats

f) Periodificació de les actuacions

g) Actuacions per controlar la gestió i les desviacions

7.2.3.11.3. NOMENAR UN “CONTROLLER”

7.2.3.11.4. CONTROL DE GESTIÓ I QUADRE DE COMANDAMENT
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MESURES DE SUPORT

AUDITORIA ECONÒMICA I FINANCERA 

a) Imatge fidel

b) Proposats i Seleccionats per l’ajuntament 

c) Cada any. 

AUDITORIA DE COMPLIMENT NORMATIU I INFORME 
ENERGÈTIC

A)Estudi energètic

� Estudi de la instal·lació d’energia solar tèrmica.

� Estudi de la instal·lació de climatització.

� Estudi de la instal·lació d’ACS.

� Estudi de la instal·lació d’il·luminació.

� Proposta de millores

b) Auditoria de compliment normatiu 

c) Proposats i Seleccionats per l’ajuntament 

PLA DE VIABILITAT

Estudi econòmic per projectar l’explotació sense tenir 
en compte la situació financera actual i les 
conseqüències del concurs de creditors. 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Activació de la comissió de seguiment i que la dotin 
dels mecanismes, dels professionals i de les eines 
necessàries perquè esdevingui un element de suport i 
d’espai de debat i de presa de decisions. 
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7.2.3.2 ACTUACIONS PER MILLORAR LA SEGURETAT, LA FUNCIONALITAT, 
I L’HABITABILITAT (higiene, confort, manteniment i protecció del medi 
ambient)

7.2.3.2.1. INVERSIONS I REFORMES NECESSÀRIES  

Vista la falta de confort (males olors, calor a l’estiu, humitats i falta 
de ventilació) a la sala de fitness i a la sala d’activitats dirigides 
provocat per una mala ubicació i per un mal estat de funcionament de 
la deshumectadora i de les màquines d’aire condicionat

Vista la condensació, la falta d'aïllament i l’increment de consum en 
subministraments que suposa el mal estat de conservació dels 
tancaments d’alumini.

Vistes les humitats i les males olors que provoquen les filtracions de la 
teulada, a més del desgast i deformacions que pateixen els paviments i 
els tancaments d’algunes superfícies.

Instem a l’ajuntament a que realitzi un pressupost per tal de donar 
solució definitiva a aquestes deficiències. 

Aquest pressupost, a més, hauria de ser sensible a les conclusions de 
llll’’’’auditoria de compliment normatiuauditoria de compliment normatiuauditoria de compliment normatiuauditoria de compliment normatiu i a les de llll’’’’estudi energestudi energestudi energestudi energèèèètictictictic que 
abans hem comentat i que són convenients i necessàries per tal de 
garantir el compliment normatiu, la seguretat i l’habitabilitat del 
centre. 

Més enllà de l’estudi de les inversions i de les reformes necessàries per 
millorar la seguretat, la funcionalitat i l’habitabilitat del centre, caldrà
iniciar també els estudis per la facilitar la connexió de la piscina amb 
el pavelló i amb la piscina d’estiu. 

Aquests estudis haurien d’ampliar-se també a la recerca d’una fórmula 
energèticament viable i sostenible que doni resposta a les necessitats
energètiques de tot el sistema esportiu.  
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REDUIR LES DESPESES

ADOPTAR EL CONVENI LABORAL DE REFERÈNCIA

CONSIDERAR ALGUNS EXTERNALITZACIONS CLAU. LA NETEJA I EL 
MANTENIMENT

AVALUAR LA CONVENIÈNCIA DEL SUBARRENDAMENT DE SOCORRISTES

AVALUAR EL COST D’ALGUNS SERVEIS EXTERNS

AVALUAR EL CONSUM DE GAS I D’AIGUA

NORMALITZAR I REGULARITZAR LA SITUACIÓ AMB EL CLUB NATACIÓ
TÀRREGA.  

CRITERI 1: l’Accés del Club Natació Tàrrega a les instal·lacions 
esportives municipals ha de ser el que es derivi llll’’’’ordenanordenanordenanordenançççça reguladora a reguladora a reguladora a reguladora 
de l'de l'de l'de l'úúúús de les instals de les instals de les instals de les instal····lacions esportives municipalslacions esportives municipalslacions esportives municipalslacions esportives municipals.

En cas de no existir aquesta ordenança reguladora les condicions del 
Club Natació Tàrrega per accedir a les instal·lacions Esportives 
Municipals han dddd’’’’equipararequipararequipararequiparar----sesesese a les d’altres entitats que utilitzen 
equipaments esportius municipals

CRITERI 2: El Club Natació Tàrrega podrà desenvolupar els següents 
programes:

� ESCOLA DE NATACIÓ (equips i competicions federades)

� CURSOS DE NATACIÓ D’ESTIU

� CURSETS DE PERFECCIONAMENT D’INFANTS I JOVES, SEMPRE I QUAN 
AQUESTS VAGIN DIRIGITS A LA SELECCIÓ DE FUTURS ESPORTISTES 
FEDERATS

� COMPTECIONS

CRITERI 3: Els programes de NataciEls programes de NataciEls programes de NataciEls programes de Natacióóóó per a persones adultesper a persones adultesper a persones adultesper a persones adultes, per a 
nadons, per a gent gran i per altres colnadons, per a gent gran i per altres colnadons, per a gent gran i per altres colnadons, per a gent gran i per altres col····lectius especialslectius especialslectius especialslectius especials haurien de 
gestionar-se i d’impartir-se per part de l’arrendador, sense que això 
impedeixi acords entre les dues parts o, fins i tot, la prestació (a 
través d’una subcontractacisubcontractacisubcontractacisubcontractacióóóó) del servei per part del CNT. 



AnAnààlisi i diagnosi de llisi i diagnosi de l’’explotaciexplotacióó i del mercat de la piscina coberta de Ti del mercat de la piscina coberta de Tààrregarrega

MESURES PER GARANTIR EL CONTROL I EL COMANDAMENT DE LA 
SOCIETAT

7.2.3.11.1. NOMENAR UN “CONTROLLER”

7.2.3.11.2. REALITZACIÓ D’UN PLA DE XOC

Creació d’una comissió que prioritzi i que planifiqui les actuacions que 
aquest document incorpora i d’altres que durant el transcurs del procés 
puguin sorgir. 

d’aquesta comissió han de ser:

a) Alcalde/ssa i Regidor/a d’Esports

b) Secretari i interventor municipal

c) Gerent d’ESPAI ESPORTS TÀRREGA SL

d) “Controler”

Punts bàsics del pla de xoc:

a) Consideracions prèvies d’aquest estudi, de l’auditoria econòmica 
i financera, de l’estudi energètic i de l’auditoria de compliment 
normatiu i del pla de viabilitat que han de fer-se. 

b) Relació d’actuacions que es portaran a terme
a) A curt termini (de gener al 31 d’agost de 2015)

b) A mig termini (de l’1 de setembre de 2015 al 31 d’agost de 2015)

c) Més enllà de l’1 de setembre de 2015

c) Pla d’inversions

d) Pla de finançament de les actuacions no previstes en el pla 
d’inversions i que ha de finançar l’ajuntament o altres agents

e) Afectació sobre el pla de viabilitat d’aquest document. Estudi 
de les sensibilitats

f) Periodificació de les actuacions

g) Actuacions per controlar la gestió i les desviacions
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El calendari de la resta d’actuacions dependrà dels processos de discussió
que es realitzin en el si de la comissió de seguiment. Més enllà de les 
actuacions prioritàries del punt anterior, la primera bateria de propostes 
haurien de fer-se a partir del gener 2015.



ANANÀÀLISI I DIAGNOSI DE LISI I DIAGNOSI DE 
LL’’EXPLOTACIEXPLOTACIÓÓ I DEL MERCAT I DEL MERCAT 

DE LA PCO TDE LA PCO TÀÀRREGARREGA

Novembre 2014Novembre 2014
Estudi realitzat perEstudi realitzat perEstudi encarregat perEstudi encarregat per



ANNEX 1: PROPOSTA DE ANNEX 1: PROPOSTA DE 
CONVENI CONCURS DE CONVENI CONCURS DE 

CRETDITORSCRETDITORS



ANNEX 2: ESCRIPTURA DE ANNEX 2: ESCRIPTURA DE 
COMPRAVENDA DE COMPRAVENDA DE 

PARTICIPACIONS DE ESPAI PARTICIPACIONS DE ESPAI 
ESPORTS TESPORTS TÀÀRREGA SLRREGA SL



ANNEX 3: AUDITORIES ANNEX 3: AUDITORIES 
ECONÒMIQUES I FINANCERES ECONÒMIQUES I FINANCERES 

2006 2006 -- 20122012



ANNEX 4: INFORMACIANNEX 4: INFORMACIÓÓ
ECONÒMICA I FINANCERA 2013 ECONÒMICA I FINANCERA 2013 

-- 20142014



ANNEX 5: INFORME TANNEX 5: INFORME TÈÈCNIC CNIC 
EMEMÈÈS PER MARCOS REINADO S PER MARCOS REINADO 



ANNEX 6: CONVENI LABORAL ANNEX 6: CONVENI LABORAL 
DE REFERDE REFERÈÈNCIA NCIA 



ANNEX 7: CONVENI ENTRE EL ANNEX 7: CONVENI ENTRE EL 
CLUB NATACICLUB NATACIÓÓ TTÀÀRREGA I RREGA I 
ESPAI ESPORTS TESPAI ESPORTS TÀÀRREGA SL RREGA SL 



ANNEX 8: PLEC DE ANNEX 8: PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TPRESCRIPCIONS TÈÈCNIQUES, CNIQUES, 
CONTRACTE I ADENDESCONTRACTE I ADENDES


