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Resum 
 

Aquest treball té com a objectiu dur a terme un estudi de viabilitat de la 
instal·lació d’un centre comercial al campus universitari de les Illes Balears. 
Tracta els diversos aspectes a tenir en compte davant l’obertura d’un negoci, 
però cada una de les variables s’analitza superficialment per a tenir les dades 
suficients per a una valoració financera.  

Sent una avaluació ex-ante, tot és incert. Les dades utilitzades per al 
càlcul es fomenten sobre hipòtesis justificades en casos similars, i estudis 
externs reals. La finalitat és el càlcul dels ingressos i els costos que s’obtindran 
tant en la posta en marxa com en el seu funcionament, i amb les dades 
obtingudes poder assessorà sobre si la inversió és segura i rentable. 
 

Abstract 
 

The aim of this work is to carry out a viability study of placing a comerical 
center in the Balearic Island's campus. It deals with the aspects that should be 
taken into account before the opening of a business. Each of the variables are 
superficially analyzed in order to obtain enough data for a financial valuation. 

The ex-ante nature of this evaluation gives us uncertain facts. The data 
used for the calculation are based on well-grounded hypothesis in similar cases 
and real external studies. The purpose is the income and outlay calculation, 
both for the project's start-up and its future running. The resulting data will allow 
advise weather the investment is safe and worthwhile or not.  
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1. Introducció 
 
 Aquest projecte fou escollit perquè en ell es podien aplicar varies 
matèries desenvolupades durant els meus estudis de GADE. A més, va sorgir 
l’interès com a pròpia alumne de la Universitat de les Illes Balears per a saber 
si una idea que pot parèixer interesant des de el punt de vista d’alguns 
estudiants, qui passen part del seu dia en el campus, podria ser viable 
econòmicament. 
 El petit comerç és un sector important en la nostra economia, i davant la 
situació econòmica actual és rellevant la seva ubicació i la seva estratègia 
empresarial. Molts dels petits comerciants es canvien de ubicació, desplaçant-
se a un nou local amb major transit de clients potencials amb intenció de 
consum. El format del centre comercial està resistint millor a la crisis gràcies a 
la seva organització i als seus principis com són el de unitat de gestió i la 
capacitat de adaptar-se al nous models comercials. 

La instal·lació d’un nou centre comercia augmenta l’oferta d’establiments 
de una zona, millorant les condicions dels compradors a l’hora de escollir. 
Pareix lògic pensar que el potencial de la demanda d’un nou centre comercial 
es vegi afectat per el nivell de atracció que les característiques del centre 
comercial provoquen sobre els compradors i de la densitat de població de 
l’àrea  del mercat on es pretén atendre. L’àrea de influència d’un centre 
comercial depèn de les seves dimensions, de la combinació de serveis 
comercials que ofereix, de les opcions comercials similars que ja existeixen y 
de la capacitat de les infraestructures de transport i comunicació que 
condicionen el temps i l’esforç que el consumidor ha de invertir per accedir a 
ell. (Díaz, 2008) 

 

2. Objecte de treball 
 

Es planteja la construcció d’un centre comercial en el Campus Universitari 
de la Universitat de les illes Balears. A primera impressió, la instal·lació d’un 
centre comercial en un campus universitari es podria considerar un bon 
projecte si tenim en conta que es localitzaria en una zona molt transitada, amb 
facilitat de accés, tant amb transport privat com públic, i els clients potencials 
més propers a les seves instal·lacions serien adolescents entre 18 i 26 anys 
aproximadament. Es tracta de persones amb ganes d’oci i amb ganes de 
oblidar-se de les seves activitats acadèmiques a la universitat. L’inconvenient 
que apareix és el seu baix poder d’adquisició i la seva falta d’ingressos.  

Aquestes dades són molt important a l’hora de crear l’estratègia del 
centre, per definir quins tipus de comerços es podran instal·lar en els seus 
locals, i quina imatge ha de transmetre com a representant de la integració de 
tots els seus tipus de comerços de béns i serveis que el formaran. 

A partir d’ara s’analitzarà  si el que pareix una bona idea serà viable 
econòmicament per l’inversor, en base a  un estudi del mercat per a saber els 
possibles futurs ingressos, i recerca d’informació sobre el coneixement de la 
construcció i explotació dels futurs costs que suposaria la seva obertura. 
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3. Metodologia 
 
El principal problema davant un anàlisis d’un futur negoci és que només 

ens podem basar amb pronòstics i estimacions. Per a calcular els fluxos de 
caixa futurs s’han fet hipòtesis raonables sobre els ingressos i costos que 
tindria el centre. 

Primer de tot es determina el lloc i les dimensions utilitzant com a 
referència estudis del consum, i altres campus universitaris similars on ja hi ha 
establerts varietat de comerços. És necessari determinar les dimensions del 
centre, nombre de locals i metres de cada un, ja que determina el cost 
aproximat d’inversió. D’altre banda s’ha de definir l’estratègia, l’activitat 
econòmica i el funcionament per a fer l’estimació dels costos i ingressos 
anuals. 

L’objectiu és obtenir els futurs fluxos de caixa que determinen si es 
recupera la inversió al final de la concessió. S’han utilitzar varis mètodes, per 
una part amb el càlcul del Valor Actual Net, i també amb la Taxa Interna de 
Rendibilitat. 

Es duu a terme una valoració de la inversió en el cas de que l’empresa 
exploti tots els seus locals i amb un cost inicial esperat. Amb un primer resultat, 
es planteja una situació més pessimista, per a saber quina seria la valoració si 
es tinguessin locals sense alquilar o si el cost inicial de construcció fos més 
elevat a l’esperat.  

  

4. Desenvolupament d’un centre comercial al campus 
universitari 
4.1. Anàlisi de mercat 

4.1.1. Localització. 
	  

El nou centre comercial es construiria en els terrenys de la Universitat, 
considerant que la entitat realitza una concessió de 30 anys, període concedit 
recentment en algunes altres explotacions (BOIB, 2013). També seria concedit 
el permís del Govern de les Illes Balears per a la construcció d’un edifici no 
dedicat  a l’educació, tenint en compte que la ley 14/2012, de 19 diciembre, de 
ordenación urbanística de la Universitat de les Illes Balears, defineix els solars 
com a rústics i no permet la construcció de cap edifici que no tingui com a 
objectiu dur a terme activitats educatives universitaris. 

A l’annex I es poden observar les construccions existents en el territori i 
l’espai disponible. Seria important poder fer la construcció en un lloc de ràpid 
accés per a totes les facultats sense interrompre l’estil de construcció que 
forma tot el campus. Cap dels edificis existents supera els 3 pisos i construir un 
edifici molt més alt suposaria un impacte visual i un elevat increment en el cost 
de construcció. Un dels avantatges és l’existència de zones de pàrquing per tot 
el campus. 

Com es pot observar en la següent fotografia el campus es troba situat a 
la carretera de Valldemossa, proper a diversos pobles com es Esporles, 
Palmanyola, s’Esglesieta, Son sardina, Valldemossa.  
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   Imatge 1. Ubicació Universitat del les Illes Balears. 

 Font: elaboració pròpia amb informació de google maps. 
 

 
Els universitaris i altre personal disposa de diversos mètodes d’accés, tots 

ells ben comunicats amb el centre i l’autopista, tant per a transport privat com a 
públic. Qui no disposa d’un mètode de transport privat pot arribar a la 
universitat a través de bus que inicia la seva ruta al centre passant per la plaça 
Espanya, punt cèntric i molt important per a fer canvis de línia de bus.  També 
a plaça Espanya es situa l’estació de tren i metro, amb el qual es pot arribar a 
la universitat en 15 minuts. 

 
 

4.1.2. Competència 
 

El campus de la Universitat de les Illes Balears actualment disposa d’una 
varietat de serveis com: restauració, llibreria, reprografia (veure llistat detallat a 
annex II). A part dels petits comerços que es troben dins les diferents facultat i 
l’oferta de activitats esportives del campus esport, els estudiants, professors i 
treballadors de la universitat no disposen d’altres servis propers que no siguin 
els situats al centre de la ciutat. 

El centre comercial més proper és Ocimax. Aquestes infraestructures 
ofereixen oci, restauració, gimnàs, envoltat per grans comerços de habitatge i 
alimentació com és Lydl, Dia i Leroy Merlin.  

A l’illa hi troba’m altres centres comercials, de grans dimensions. Cada un 
amb la seva estratègia i amb la seva oferta, es troben a distància per als 
universitaris per a poder-hi accedir en el seu temps lliure durant les jornades 
lectives.   

Es considera que l’inversor contractaria un magnífic equip de gestió que 
fos capaç de aconseguir llogar els seus locals a negocis que podrien interessa 
més als universitaris, i aconseguir crear una imatge interesant i atractiva tant 
per als consumidors com per als petits negocis. D’aquesta manera les 
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persones que diàriament van a la universitat preferirien satisfer la seva 
demanada dins del campus abans de haver de desplaçar-se fins als comerços 
del centre de la ciutat o d’altres centres comercials, amb el cost de temps i 
transport que això suposa. 

 
 

4.1.3. Consumidors Potencials 
 

Els consumidors potencials en els quals ens centrem són els estudiants i 
treballadors de la Universitat, pel fet de ser les persones que més temps hi 
passen, i que per tant els suposaria un estalvi de temps i desplaçament. 

Actualment al campus de palma hi ha 9.512 alumnes matriculats, sense 
tenir en compte els alumnes de màster o doctorat que sumen 1.537 (informació 
detallada en l’Annex III). Si considerem que tots els alumnes acudeixen cada 
dia a la universitat, amb una estància major o menor, podríem dir que cada dia 
passen per els carrers de la universitat unes 12.000 persones. Un altre fet 
important és que el 70% dels matriculats en una carrera i accedeixen a traves 
de proves d’accés, la resta a través de formació professional, o més grans de 
25. Els alumnes que accedeixen a través de les proves d’accés, són els més 
nombrosos i és millor centrar-se amb un grup més o menys homogeni. Aquests 
es caracteritzen per haver acabar recentment els seus estudis de batxillerat i 
per tal cosa podem deduir que estem parlant de adolescents entre 18-20 anys. 
En canvi els altres tipus d’estudiants es caracteritzen normalment per la 
combinació de treball i estudis, persones ja no tant adolescents que es centren 
més en la feina i el seu futur.  

Els habitats dels pobles més propers també es podrien beneficiar dels 
serveis, ja que es defineixen com a petites urbanitzacions amb oferta de 
serveis mínims. 

No tot els estudiants de la UIB acudirien al centre, o almenys no estarien 
a favor de la seva construcció com va succeir a l’any 2009. Es volia construir 
una zona comercial a la carretera de Valldemossa, en front del campus, però el 
sindicat d’Estudiants dels Països Catalans rebutjava la seva construcció 
argumentant que la UIB ha de ser un centre de generació de coneixement i no 
un negoci. (Ferrando, 2009). 

Per una altre banda, les persones que més a favor estarien del nou centre 
comercial serien els 100 alumnes que viuen a la residència del campus. 
Aquestes 100 persones només disposen de serveis mínims de bar i de tots els 
anomenats anteriorment a cada facultat, no disposen de cap zona d’oci, ni 
diversitat a l’hora de escollir restaurant. Aquest grup de persones depèn dels 
serveis públics, ja que la majoria és gent de fora que no té transport privat, i per 
tant es veuen limitats a l’horari del servi de bus si no volen pagar un servei de 
taxi. 

 
 

4.1.4. Preferències de consum 
	  

S’ha utilitzat un estudi realitzat per la Fundació Creafutur, que analitza les 
característiques del futur consum dels adolescents des del 2010 al 2020, i els 
canvis de les seves preferències en aquesta dècada. (Teens2010, 2010) La 
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finalitat d’aquest estudi és poder-nos anticipar als canvis de tendència tant del 
mercat com dels consumidors, centrant-se en analitzar els futurs canvis en els 
hàbits de consum entre els adolescents entre 18 i 25 anys. 

Segons l’estudi, avui en dia es gasten uns 155€ al mes, import 4 vegades 
superior a la quantitat que se’ls assigna, i decideixen ells mateixos sobre la 
seva alimentació, roba, i productes de higiene personal.  

El pronòstic per al 2020 és que els adolescents seguiran vivint a casa dels 
seus pares, i se’ls consideraran “teens” fins als 35 anys. El seu oci serà més 
tecnològic que mai, tenint accés a moltíssima comunicació. Els joves del nostre 
país seguiran tenint una despesa mitjana de 155€/mes repartides amb varis 
sectors:  

 
-‐ 26 €/mes – roba  
-‐ 24 €/mes – alimentació. 
-‐ 20 €/mes – tecnologia 
-‐ 85 €/mes – altres 

 
TOTAL  155 €/mes 

 
 
A l’hora de comprar valoraran el preu i la comoditat, característiques amb 

les quals s’hauria de centrar l’estratègia de gestió del futur centre. Per una part 
és important la instal·lació de negocis, preferiblement de marques populars, 
però de baix cost, adquiribles per a tots els consumidors. I per una altre part 
oferiria la comoditat de tenir a la seva disposició,  serveis propers, durant la 
seva diada universitària.  

Tenint en compte que unes 12.000 persones transitaran o aparcaran a 
uns metres del centre comercial quan acudeixin al treball o a les seves classes, 
el cost de desplaçament serà pràcticament 0€.  

Un centre que es pot utilitza com a referència és el de la universitat 
d’Alacant que es caracteritza per l’oferta de serveis com ara cafeteries, llibreria 
i papereria, oficina de correus i oficina bancari. En ella es troben uns 28.000 
alumnes matriculats aproximadament. La universitat d’Alacant ha realitzat un 
estudi sobre les visites que rep el centre el qual es pot trobat desenvolupat a 
l’annex IV (Uni. Alacant, 2013) 

Es predetermina que el 30% dels universitaris, un percentatge més elevat 
que el en la Universitat d’Alacant, utilitzarien el centre comercial situat al 
campus per satisfer les seves necessitats diàries. Les despeses mensuals es 
repartiran un 40% entre setmana a la universitat i l’altre 60% els caps de 
setmana. Aquesta proporció representa un major consum els caps de setmana, 
ja que és quan més es gasten en oci i restauració. Aquest percentatge establert 
sobre les despeses totals del adolescent poden variar en funció dels serveis 
que s’ofereixin en el centre. Com més indispensables o atractius siguin per els 
universitaris, més part del seu pressupost mensual es quedarà al campus.  

 
Transit UIB 
(nº persones) 

Consumidors 30% 
(nº persones) 

Despeses 
mensual 
155*40% 

TOTAT Ing. negocis 

  12.000 aprox.     3.600 aprox.       62 €     223.200  €/mes 
Taula 1. Despeses dels consumidors 
Font: Elaboració pròpia. 
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A la tabla apareixen les previsions futures de diners que els futurs 

consumidors podrien fer en el nou centre comercial, repartit en diferents serveis 
i productes i per tant en diferents negocis. El sumatori agregat dels ingressos 
de tots els locals seria de 223.200€. 

 

4.1.5. Possibles negocis 
	  

Utilitzant com a referència comerços en altres campus universitaris, els 
locals podrien ser alquilats per :autoescola, oficines bancaris, bar i restaurants, 
cafeteries, venta de llaminadures, supermercat, agència viatges, tendes de 
Moda, perruqueria (o escola de perruqueria), estudi fotogràfic, etc. (ANNEX V). 

L’objectiu principal del centre seria oferir serveis ràpids, perquè puguin 
aprofitar millor els seu temps. Restaurants que ofereixin menús, menjars 
senzills però sans i de qualitat. Tendes de moda, de roba amb comoditats de 
devolucions per exemple per endur-s’ho sense provar sigui una opció, i 
sobretot tendes de complements, productes de moda a l’abast de tothom. Els 
negocis que ja existeixen a la universitat es podrien incorporar al centre, són 
negocis bàsics per a la via de l’estudiant i atrauria a mes visitants. 

La llibreria ja existent en el campus dins del centre també estaria entre els 
negocis que atraurien als estudiants a haver de passar per davant altres 
comerços, ja que els productes que ofereix la llibreria són indispensables per a 
poder realitzar els estudis. 

A la vegada s’hauria de oferir diversitats de serveis per a poder satisfer a 
les varietats de preferències que hi ha entre els joves d’una mateixa universitat, 
però no del mateix sector, ja que no hi hauria la suficient demanda per a poder-
se fer la competència obtenint un benefici. Si amb el temps es veu que no és 
així, el centre podria créixer i convertir-se en un centre comercials amb major 
dimensions i amb més varietat d’oferta. 

 
 
 

4.2. Inversió inicial 
 

Entre els diferents tipus de centres es troben els tradicionals, que es 
classifiquen en funció dels m2 de SBA, i els especialitzats, com el centre d’oci, 
el parc comercial o en centre de fabricants. (ANNEX VI) 

Tenint en compte el nombre de clients prevists i les despeses que 
realitzarà aquest segment de la població en el centre, la millor opció per al 
campus és un centre comercial petit, de menys de 5.000 m2, el que s’anomena 
galeria comercial.  

Una de les claus de l’èxit dels centres comercials és la varietat de serveis 
que ofereixen. Podria ser lògic pensar que quants més locals hi hagi en un 
centre més varietat ofereix. En el nostre cas és més lògic pensar que si no hi 
venen el nombre de clients suficients per a poder gastar en tots els negocis, i 
que aquests tinguin ingressos per a poder pagar el lloguer, la força del mercat 
feria que la demanda i l’oferta s’equilibri, i el resultat seria locals sense alquilar, 
i per tant menys ingrés, però doblers ja invertits inicialment. 
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L’edifici estaria distribuït en una sola planta. Per una part és una posta 
més segura respecta a l’ocupació, en relació a la demanda anteriorment 
analitzada. A més, es disposa de terreny suficient, la qual cosa no ens obliga a 
construir verticalment, una construcció horitzontal és molt més econòmica i per 
tant suposarà una menor inversió inicial. 

Per a aconseguir una ocupació del 100% en el futur, es considera una 
opció segura la construcció d’aproximadament 15 locals. Cada local tindria les 
mateixes dimensions deixant a gust del llogater la distribució i la incorporació 
d’una despensa. Depèn dels metres quadrats que necessites el llogater es 
podria fer un magatzem a l’interior deixant un espai per als clients més petit, o 
podria utilitzar quasi tot l’espai per a l’exposició del seu negoci, i llogar uns 
magatzems externes que oferiria el centre a la zona de carga i descàrrega dins 
del mateix centre comercial. En el cas de que algun client estigues interessat 
en un local més gran es podria fer la unió de dos locals existents. 

En total quedarien uns 2.000 m2 SBA (Superfície Bruta Alquilable) que es 
distribuirien en uns 15 locals aproximadament de 80m2. A part dels locals 
comercials hi hauria zones comunes tant internes com externes per a que 
pugui ser un lloc de trobada per als joves i més transit de possibles 
consumidors. I els altres metres quadrats desocupats es convertirien en locals 
de magatzem,10 locals de 20m2, pensant que no tots els negocis el 
demandarien, però per alguns és indispensable i n’utilitzarien més d’un, 
pagant-ne un lloguer. 

En la inversió hi haurà un estalvi amb la no necessitat de construir un 
pàrquing ja que en podem trobar per tot el campus universitari. En cas de no se 
suficient sen podria construir un a baix costs a un dels solars pròxims. 

Per a saber quina és la inversió necessari per a la seva posada en marxa 
s’ha utilitzat com a referència les xifres revelades com indicadors de referència 
del cost de la construcció.(ANNEX VII). Per a uns 2.000 m2 a 452 €/m2, la 
inversió inicial necessari seria d’uns 904.000 euros aproximadament, inclòs tant 
el cost de construcció com els de apertura. 

A l’estudi Teens 2010 de Creafutur també es comentava que els joves 
valoraran moltíssim el mediambient i la seva protecció, donant suport a les 
energies renovables i tot el que faci falta per a protegir el planeta. Per això 
seria bona idea plantejar-se fer una construcció ecològica i sostenible. Per una 
part seria innovador i apreciat per a la població, el que podria causa un 
augment dels interessats en visitar les nostres instal·lacions. Per una altre part 
ens suposarà menys costos futurs, ja que les construccions ecològiques 
cerquen una infraestructura que en un futur hagi de utilitzar menys energia que 
els edificis actuals, utilitzant uns materials que mantenen la temperatura. 
(Contrucción ecológica y sostenible a precio razonable, 2004) 

 
 
 

4.3. Funcionament del centre 
 

4.3.1. Estructura 
 
Durant la vida del centre comercial és molt important el promotor, el qual 

fa possible la construcció i la inauguració del centre. En molts de casos, si el 



	  
11	  

promotor no es dedica al mercat immobiliari ven el centre una vegada aquest 
ha estat obert. Però també hi ha l’opció de quedar-se’l. S’ha estudiat la situació 
econòmica en el cas de que el promotor continuï sent el propietari, tenint en 
compte el cost d’inversió necessari i els beneficis anuals que obtindrà de la 
seva explotació. 

A part hi haurà un personal encarregat de l’administració i gestió del 
centre i una altre per al seu manteniment, tant interior com exterior. La decisió 
de contractar directament el personal o subcontractar ja queda a càrrec dels 
propietaris del centre. La idea que s’ha analitzat s’ha basat en l’estimació del 
cost de contractació directe, creant un grup de professionals, de diferents 
especialitzacions, treballant conjuntament per al millor funcionament i èxit del 
centre. 

El següent organigrama podria ser un clar exemple de l’estructura de 
govern que hauria de tenir el centre. A l’annex VIII es troben desenvolupades 
cada una de les seves funcions.  
 

 
Gràfic 1. Organigrama de l’estructura de govern 
Font: elaboració pròpia 

 
L’activitat principal és el lloguer dels seus locals, d’aquí obtindrien la major 

part dels seus ingressos. La missió del centre serà crear un ambient i una 
imatge que sigui capaç de atreure a molts dels consumidors potencials i 
convertir-los amb clients reals. D’aquesta manera també atreure a arrendataris 
disposats a pagar un lloguer, major o menor en funció l’atractiu del centre i les 
ventes que els negocis puguin realitzà durant el mes. 

El centre oferiria als seus llogaters uns serveis mínims comuns, la gestió 
de la publicitat general del centre,  i un compromís amb el manteniment, 
reparacions i modernitzacions en cas de ser necessari. Aquest costos 
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repercutirien sobre els negocis establerts en el centre com una quota supletòria 
al preu del lloguer. A cada una de les unitats que formaria el centre se li 
assignaria un coeficient, en principi tots iguals si tenen els mateixos metres 
quadrats. Aquest coeficient es determinaria en funció dels metres quadrats. Les 
despeses comunes que s’atribuirien als locals fora alquilar repercutirien sobre 
el propietari del centre comercial, per tant seria un cost no cobert. Com més 
gran sigui el percentatge d’ocupació, menys despeses seran a càrrec del 
centre, i més ingressos en concepte de lloguer. 

 

4.3.2. Costs d’explotació 
 
S’ha dut a terme un pronòstic de les despeses necessàries per al 

funcionament del centre: 
 

-‐ Salari del personal de gestió i administració: en els departaments abans 
definits serien necessari una o dues persones en cada un d’ells. El treball 
no seria molt abundant, però si important. Es tractaria de poca gent però 
ben qualificada i interessada. El total del cost, el qual es veuria repercutit 
sobre la quota del llogater, ascendeix a uns 24.000 anuals per cada 
treballador, que podria ser aproximadament unes 6 persones. Aquesta 
quantitat es veuria incrementada en funció a les xifres de l’ IPC. Podem 
preveure una mitjana d’increment del 3%. 
 

-‐ Cost de manteniment, reparació i modernització (inclòs salari del personal 
encarregat): el cost de manteniment no tindria perquè ser molt elevat si no 
sorgeixen reparacions o remodelacions necessàries. Hem de tenir en 
compte que el centre es situaria en un campus universitari que ja disposa 
d’uns jardins i exteriors, manteniment del qual és a càrrec de la 
universitat. Per tant el centre només s’hauria de fer càrrec de les zones 
comuns interiors. Per al manteniment de l’edifici només serien necessaris 
dos tècnics a disposició del centre per a solucionar qualsevol problema 
que pugui sorgir, o simplement per prevenció d’aquest. En cas de 
remodelacions ja s’acudiria a serveis externs. Es  predetermina que les 
remodelacions i reparacions només seran necessaris cada 6 anys 
aproximadament. Per tant el cost total bàsic de manteniment seria el 
salari d’uns 4 empleats (manteniment i neteja) i el material necessari per a 
dur a terme les seves tasques. Total cost: 90.000€, amb un augment del 
10% cada 6 anys. També tenir en compte l’increment salarial anual en 
relació a l’IPC. 

 
-‐ Subministraments de les zones comuns: 12.000€ anuals 

aproximadament.  Fa referència al consum d’aigua i línia telefònica. 
Aquest subministres són per a la oferta de serveis públics com pot ser els 
banys públics, o la línia telefònica per a l’administració. També forma part 
de les despeses repercutides als llogaters. 

 
-‐ Consum d’energia: suposa un cost de 24.000€ anuals amb una mitja  

d’increment de 1%. SI la promotora decidís invertir en una construcció 
ecològica, aquests serien uns dels costos que es podrien reduir, i a la 
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vegada suposaria un benefici social, caracteritzant-se com un centre 
comercial socialment responsable. 

 
-‐ Publicitat: una mitjana de 1.000€ mensuals, amb un descens del 

pressupost del 20% cada any fins haver passat 5 anys, quan es torna 
incrementar la campanya publicitària i així successivament. Major 
quantitat a l’etapa de introducció i creixement del centre. Un vegada 
estigui en l’etapa de maduresa s’hauria de fer un nou plantejament sobre 
l’estratègia de màrqueting. 

 
Els costos totals anuals es distribueixen de la següent forma:  
 

 
Gràfic 2. Distribució despeses. 
Font: elaboració pròpia. 

 
Tots els costs definits anteriorment són per al bé de la comunitat. Per això 

tots els costos es reparteixen entre els diferent locals en funció als metres 
quadrats. Aquests coeficient incrementaria els preu de lloguer i els costs 
particulars de cada un d’ells, com el llum i telèfon. En cas de que apareguessin 
imprevist, i suposessin un augment de les despeses previstes, s’hauria de 
analitzar si tot podria recaure sobre els comerciants. S’haurien de establir un 
màxims, a partir del qual en centre es fes càrrec de l’excés.  Si no fos així, el 
cost mensual per local es podria incrementar fins a preus desconeguts, la qual 
cosa no seria atractiu per cap negoci.  
 En aquest anàlisi es calcula la rendibilitat amb els costs esperats i per 
tant repercutint, en el qual també es podrà veure el marge que li quedaria a la 
direcció del centre per excedir-se en despeses si no volen tenir pèrdues. 

4.3.3. Fonts d’ingrés 
 
Els ingressos del centre proveiran de l’activitat immobiliari. S’ha fet la 

hipòtesis d’un preu mitjà tenint en compte que els arrendataris no poden 
destinar a la quota del lloguer més del 30% dels seus ingressos, tenen més 
despeses, i si la quota fos major no serien capaços de obtenir beneficis. És una 
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35%	  
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aigua,	  
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relació que estableixen els bancs a l’hora de saber si els seus clients podran 
pagar el préstec hipotecari en funció amb els seus ingressos. Si entre tots els 
negocis ingressaran mensualment uns 223.200€, el centre podrà exigir entre 
tots els negocis un total de 66.960€ mensual, la qual cosa suposa una mitjana 
de 47’82€ per metre quadrat. Aquest preu és massa elevat en comparació amb 
els preus dels mercats immobiliaris (ANNEX IX), els quals indiquen com a preu 
raonable uns 18€/m2. D’aquesta manera més part dels ingressos dels 
comerços els podrien destinar a altres despeses i seria més atractius per als 
negocis ubicar-se en el nostre centre. 

A part del locals comercials se’ls oferiria als llogaters uns petits locals 
situats a la zona de carrega i descarrega, d’uns 20m2, per a poder utilitzar com 
a magatzem. El preu d’aquests locals seria inferior, i no s’han tingut en compte 
a l’hora de l’anàlisi ja que en la realitat la probabilitat de una ocupació del 100% 
de tots els metres disponibles és baixa. El lloguer d’aquests 10 magatzems de 
20m2 es considerarien ingrés extra sobre els fluxos de caixa avaluats. 

La tarifa mensual de cada un dels llogaters estarà formada per el preu del 
lloguer i una quota per a cobri les despeses comunitaris i la publicitat del 
centre. Cada local pagarà un percentatge sobre les despeses comunitaris totals 
en funció dels percentatge que suposen els seus metres de locals per el total 
de metres oferts. És un ingrés que no aporta benefici, sinó que cobreix les 
despeses. En cas de no tenir tots els locals alquilats, el centre comercial es fa 
responsable de les despeses comunitaris atribuïdes al aquests locals sense 
activitat. A més, no totes les despeses comunitaris es poden repartir entre els 
diferents locals. En el contracte d’arrendament es fixaria una quota comunitari 
màxima, perquè en cas de haver-hi despeses desorbitades per a algun 
problema inesperat, el preu mensual dels locals es podrien disparar, i aquest 
es un efecte que cap comercial estaria dispost a pagar, es convertirien en 
locals poc atractius. Les despeses comunitaris desenvolupades en el apartar 
4.3.2. seran cobertes sempre i quant no incrementin desmesuradament.  

 
 
 

	  
Lloguer	   coeficient	  

Total	  
m2	  

Total	  lloguer	  
mensual	   "ing.	  Mensual"	   Dif	  

TOTAL	  
LLOGUER	   18,00	   17,92	   35,92	   2.873,33	   14.880,00	   12.006,67	  

	   	   	   Taula 2. Import total mensual. 
   Font: elaboració pròpia. 

 
 
L’ingrés total mensual que es recaptaria de cada local és de 2.873,33€. 

Es important comparar-ho amb el suposat ingrés de cada un dels locals, 
perquè si el marge no fos positiu, o no se’ls podria repercutir tots els costs 
comunitaris, o cap comerç estaria dispost a ubicar-se en les instal·lacions. Han 
de disposar de un marge suficient per a fer càrrec als proveïdors i als seus 
subministres. 

 
Els ingressos totals es distribuirien de la següent forma: 
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Gràfic 3. Distribució dels ingressos. 
Font: elaboració pròpia. 

 

4.4. Valoració financera 
 
 
Un cop determinats els ingressos i les despeses s’obtenen els fluxos de caixa 
anuals (ANNEX X). A partir d’aquests s’ha calculat el Valors Actual Net i la 
Taxa Interna de Rendibilitat per a poder valorar la inversió.  
 El resultat del VAN és el valor actual de tots els fluxos de caixa que 
genera la inversió, inclòs el desemborsament inicial de 904.000€. És un criteri 
dinàmic que té en compte el valor dels doblers en el temps. En el nostre cas 
avaluem una concessió de 30 anys.  La taxa de descompte utilitzada es del 
5%, rendibilitat que podria aconseguir els diners s’invertissin en un fons 
d’inversió. 
  Per una altre part, el TIR és la taxa de descompte que iguala a zero la 
suma actualitzada dels fluxos de caixa. Ofereix una mesura de rendibilitat del 
projecte en termes relatius, degut a que s’obté, exclusivament dels paràmetres 
que defineixen la inversió.  
 
   

VAN 3.210.564,58	  €	  

TIR 23,86%	  

	   	   Taula 3. Valoració financera situació òptima. 
  Font: elaboració pròpia. 
 
 Obtenim que passats els 30 anys, es recupera un import superior al 
capital invertit. La taxa interna de rendibilitat es superior al cost de oportunitat 
del capital que s’ha establert del 5%. 
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Gràfic 4. Valor actual net. 
Font: elaboració pròpia. 

  
  

És important que a l’hora de obtenir finançament  els cost del capital no 
sigui major al 23%. Sent així, avaluant els resultats, la inversió plantejada és 
rentable i recomanada.  
  Les dades analitzades són les obtingudes en la millor situació d’explotació 
que es podria trobar el centre comercial. A continuació s’analitzen les 
conseqüències davant un canvi en el percentatge d’ocupació i en el cost 
d’inversió inicial. 

 

Sensibilitat ocupació 
 

El centre comercial està format per 15 locals comercials i 10 petits locals 
de magatzem. Si el centre aconsegueix alquilar tots els seus locals, es cobrirà 
el desemborsament inicial. Si alguns locals no estassin llogats, el centre 
comercial deixarà de obtenir un ingrés de lloguer i a més s’haurà de fer càrrec 
de les despeses comunitaris que corresponen a cada un d’ells. 

Calculem els beneficis que obtindria el centre en funció dels locals 
ocupats (dades a l’annex XI), amb les entrades i sortides estàndards abans 
definides, en el gràfic següent es representa que el centre, si només tingues 7 
locals o menys ocupats, obtindria pèrdues. Per una banda,  aquesta situació es 
podria donar, però té un gran marge de desocupació per arribar a obtenir 
pèrdues.  
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	   	   	   Gràfic 5. Beneficis en funció de l’ocupació.  
   Font: elaboració pròpia. 
	  
El que interessa, més que el benefici per ocupació, és quina mitjana de locals 
hauria de tenir ocupats per a que en acabar la concessió es recuperi la quantia 
inicial amb una rendibilitat major al 5%. 
 

	  
	  VAN	  	   	  TIR	  	  

10	  locals	   	  730.981,76	  €	  	   10%	  
8	  locals	   -‐260.875,96	  €	  	   3%	  

	   	   	   Taula 4. Valoració per ocupació. 
   Font: elaboració pròpia. 
 

Així observem, que sí durant  els 30 anys té una mitjana de 10 locals 
ocupats, es pot dur endavant la inversió, però si no fos capaç i tingues llogat un 
nombre menor de 10 locals no s’hauria de posar en marxa aquesta idea de 
negoci. 

 

Sensibilitat inversió 
 

 Considerant màxim rendiment a tots els metres quadrats, i les despeses 
i ingressos prevists, el valor actual nets dels fluxos de caixa disminuiria en el 
cas de que els cost d’inversió inicials fossin majors als prevists. Planteja’m un 
increment inesperat durant la construcció del centre en un 10% i un 20% sobre 
l’import prèviament establert. 
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	  	   	  TIR	  5%	  	   	  TIR	  	  

	  INV.	  904.000€	  	   	  3.210.564,58	  €	  	   23,86%	  

	  INV.	  994.400€	  	   	  3.134.061,27	  €	  	   21,99%	  

	  INV.	  1.084.800€	  	   	  3.074.234,00	  €	  	   20,50%	  
	   	   	   	  	  	  Taula 5. Valoració en funció del cost d’inversió. 

      Font: elaboració pròpia. 
 

En aquesta taula hi trobem els resultats del VAN i TIR els quals mostren 
que amb una ocupació màxima, encara que el cost de la construcció i la posta 
en marxa del centre incrementi fins a un 20%, el projecte segueix sent viable. 

 
	  

4.5. Valoració final 
	  
	   És una idea nova de negoci per a la Illa de Mallorca, tots les persones 
que volen estudiar alguna carrera sense sortir de les illes no tenen mes opció 
que la Universitat de les Illes Balears. La universitat és molt transitada 
diàriament i actualment ja hi ha una sèrie de negocis establerts dins el campus, 
uns amb més èxit que altre. Els universitaris i professorat no tenen cap 
problema en desplaçar-se a un altre edifici per un dinar més bo, o una major 
varietat de productes. Quinze negocis dirigits a  un públic adolescent no és 
difícil de trobar. Podria inclús fomentar l’emprenedor i donar treball a gent 
qualificada o simplement desocupada. És vera que els joves de avui en dia 
tenen un baix poder adquisitiu, tendència que s’espera que canviï, però a la 
vegada això suposa temps lliure. 
 Des de el punt de vista financer, si les coses es fan bé respecta a la 
gestió des de el primer moment, és una gran oportunitat realitzar inversió de 
l’import determinat. A més existeix un marge de desocupació del centre, 
transitòria o permanent, que així encara permetria el reemborsament de 
l’import inicial.   
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5. Conclusió  
 

Després de utilitzar la metodologia abans descrita, sobre l’objecte concret, 
s’ha obtingut l’objectiu, un valoració financera. En poques pàgines s’ha intentat 
explicar en paraules tots els pensaments, informació, raonaments, detalls, 
característiques i consells que s’han tingut present sobre tot el procés de treball 
del projecte. Però només han quedat presents les més importants per a 
explicar i aconseguir l’objectiu del treball.  

Un anàlisi amb dades establertes per hipòtesis i pronòstics crea molta 
incertesa a l’hora de haver de valorar el resultat. S’han aplicat els millors criteris 
després de amplies recerques sobre els diferents àmbits.  

En el desenvolupament d’aquest treball, no només s’han aplicat una 
diversitat dels coneixements apresos durant els estudis d’Administració i 
direcció d’Empresa, sinó que aquests coneixement han estat ampliats.  
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1099409749020.html	  
	  
Web	  Universidad	  Pablo	  de	  Olavide.	  (n.d.).	  From	  Establecimientos	  comerciales:	  
http://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/4a00ea74-‐438c-‐11de-‐afdd-‐
3fe5a96f4a88?channel=d3563863-‐2f47-‐11de-‐b088-‐3fe5a96f4a88	  
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ANNEX I 

Imatge 2. Mapa del campus de la UIB. 
 Font: Universitat de les Illes Balears. 
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ANNEX II 
 
SERVEIS EN EL CAMPUS 
 
 

§ Concessió administrativa a càrrec de Fotocopisteria 
Impresrapit SL. 

Les prestacions que ofereix el servei són: fotocòpies, impressió de 
plànols, en color i b/n, en gran format, lones, vinils, retolació, impremta ràpida i 
tradicional, enquadernacions (espirals metàl·liques, tèrmiques, Channel, 
llibres...), plastificacions i encapsulaments de gran format i venda de material 
d'oficina. 

Altres serveis: 

- Màquines d’autoservei: als serveis de copisteria hi ha a la venda unes 
targetes magnètiques recarregables, que permeten efectuar fotocòpies 
d’autoservei les 24 hores, en qualsevol de les màquines que hi ha situades en 
tots els edificis. 

- Venda de CD i disquets. 

- Servei d’impressió làser en color d’alta qualitat: sistema que permet 
utilitzar una impressora làser en color d'alta qualitat a través de la xarxa de la 
UIB, copisteria de l'edifici Gaspar M. de Jovellanos. 

- Sistema auto to print: es poden imprimir documents des de les aules 
informàtiques i posteriorment anar-los a recollir a qualsevol dels centres de 
reprografia del campus, identificant prèviament el document. 

 
 

§ Serveis de menjadors i cafeteries. 
 

Anselm Turmeda.Cafeteria gestionada per MYM Tapia Olmo, SL. Tel.: 
971 17 25 21. L'horari és de 7 a 20 hores. Ofereix el servei complet de cafeteria 
amb begudes i menjar (entrepans, coques, planxa) i, a més, fan plat del dia, 
plats combinats i ensalades. 

 
 
Mateu Orfila i Rotger. Cafeteria gestionada per Isabel Riera Alzamora. 

Tel.: 971 17 29 18. L’horari és de 8 a 20.30 hores. Ofereix servei complet de 
cafeteria amb begudes i menjar (entrepans, coques, planxa) i restaurant de 
cuina mallorquina amb menú del dia, servit a taula (dos plats, postres i beguda, 
o en la versió reduïda, que consisteix en un plat, postres i beguda).  
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Guillem Cifre de Colonya. Local que disposa de cafeteria i restaurant, 

gestionats per Tapia Horcas, SL. Tel.: 971 17 25 62. L'horari és de 8 a 21 
hores. Ofereix servei complet de cafeteria amb begudes i menjar (entrepans, 
coques, planxa) i restaurant amb menú del dia servit a taula (primer, segon i 
postres) amb preus diferents si se serveix amb aigua, o amb vi, cervesa o 
refresc. Elaboren pizzes, plats combinats i ensalades.  

 
 

Gaspar Melchor de Jovellanos. Local gestionat per Olvisan Balear, SL. 
Tel.: 971 17 20 74. L'horari és de 7.30 a 20.30 hores. Disposa de diferents 
serveis: cafeteria amb begudes i menjar (entrepans, coques, planxa); 
restaurant econòmic; restaurant de mercat situat dins un recinte, on se serveix 
a taula el menú del dia elaborat amb productes frescs (per triar entre quatre 
primers, dos segons i postres).   

 
 

Ramon Llull. Gestionat per Menins 96, SL. Tel.: 971 17 30 41. L'horari és 
de 7.30 a 20 hores. Ofereix servei complet de cafeteria amb begudes, 
entrepans calents i freds, plats combinats, pizzes... Diàriament hi ha una oferta 
especial de desdejuni i d’entrepà del dia. Hi ha menjador amb menú del dia 
servit a taula, en què hi ha per triar dos primers, dos segons i postres, amb pa i 
beguda; també s’ofereix el mig menú, que inclou un plat, beguda i postres. A 
més, s’ofereixen plats combinats i varietat d’amanides.  
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§ Llibreria 
Ofereix tot tipus de llibres, tant acadèmics per a tots els estudis, com de 

lectura. També disposa de varietat d’utensilis acadèmics, així com revistes i tot 
tipus de material per a l’escriptura i l’aprenentatge.   

 
 

§ Farmàcia 
 
 
§ Campus Esport 

 
 
§ Oficines bancaries 
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DADES DE MATRÍCULA A 20 DE NOVEMBRE DE 2012

Alumnes  matriculats 2011-12 2012-13 Diferència % variació
ESTUDIS DE GRAU OFICIALS
UIB

Campus de Palma 7.486 9.512 2.026 27,06%
Seu d'Eivissa i Formentera 279 353 74 26,52%
Seu de Menorca 221 254 33 14,93%
Total UIB 7.986 10.119 2.133 26,71%

Centres adscrits a la UIB
Centre d'Estudis Superiors Alberta Giménez (CESAG) 641 713 72 11,23%
Escola U. de Turisme Felipe Moreno (EUTFM) 92 107 15 16,30%
Escola U. de Turisme del Consell Insular d'Eivissa 110 153 43 39,09%
Total centres adscrits a la UIB 843 973 130 15,42%

Total estudis de grau 8.829 11.092 2.263 25,63%
ESTUDIS DE POSTGRAU OFICIALS

Màsters 1.313 1.170 -143 -10,89%
Doctorat 262 367 105 40,08%
Total  estudis de postgrau 1.575 1.537 -38 -2,41%

TOTAL ESTUDIS OFICIALS DE GRAU I POSTGRAU 10.404 12.629 2.225 21,39%

ALTRES ESTUDIS

Estudis en procés d'extinció(1) 4.888 2.418 -2470 -50,53%
Titulacions pròpies de grau 217 413 196 90,32%
Titulacions  pròpies de postgrau 1.547 1.318 -229 -14,80%
Universitat Oberta per a Majors 810 1.225 415 51,23%
Cursos Servei Lingüístic 1.379 1.420 41 2,97%
Altres(2) 476 82 -394 -82,77%

Total altres estudis 9.317 6.876 -2441 -26,20%

TOTAL 19.721 19.505 -216 -1,10%
(1) Diplomatures i llicenciatures oficials

(2) Matrícula d'assignatures sense efectes acadèmics, alumnes de convenis internacionals de plans antics, etc.

ANNEX III 
 
Mercat : Nombre d’estudiants i treballadors de la UIB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gràfic 6. Alumnes matriculats a la UIB 
Font: Universitat de les Illes Balears. 

Alumnes de nou ingrés per tipus d'accés

Número d'alumnes

Any acadèmic 2012-13

Tipus d'accés

Proves accés 2601
Formació professional 570
Més grans de 25 anys 172
Titulats 215
Més grans de 40 anys 13
Més grans de 45 anys 17
Altres 78

3666
TOTAL

Proves accés
70,95%

Formació professional
15,55%

Més grans de 25 anys
4,69%

Titulats
5,86%

Més grans de 40 anys
0,35%

Més grans de 45 anys
0,46%

Altres
2,13%
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ANNEX IV 
 
Estudi de mercat. 
 

§ Teens 2010. Estudi de la Fundació Creafutur: 
 

L’adolescència és l’etapa on les persones es desenvolupen 
psicològicament, i el resultat dependrà de la relació del jove amb el treball o 
amb falta d’aquest (temps d’oci). Es defineix a l’adolescent dels anys 2010-
2020 com a “El digital natiu-mòbil”. Es caracteritzen per passar més temps a 
casa, perquè des d’allà es poden relacionar amb la societat a través d’espais 
virtuals i xarxes socials. Estam parlant de gent que depèn econòmicament de 
les seves famílies, molts pocs compaginen estudis amb treball, a Espanya 
només un 19% dels joves. 

Els joves dedicaran més temps a comunicar-se, cercar informació i 
comprar a través de Internet, però l’estudi alerta que es realitzarà un canvi dels 
ordenadors per nous dispositius mòbils. La importància de les marques seguirà 
en el futur entre els adolescents, però així com es vagin convertint en adults les 
marques perdran importància i serà el preu el factor decisiu.  Del anàlisis també 
se n’extreu que els espanyols, quan alguna cosa els agrada repeteixen, són 
fidels. 

De tot l’estudi es pot extreure que els joves són els qui decideixen sobre 
les seves compres, són autosuficients a l’hora de escollir els seus béns però 
són dependents en el sentit econòmic. (Teens2010, 2010) 
	  
	  

§ Estadístiques del Centre comercial de la Universitat d’Alacant. 
Estudi del servei de infraestructures i servei. 

 
 A la següent taula es resumeix el total de visites que el centre ha obtingut 
aquest dos darrers anys, i quin percentatge sobre el total d’estudiants de la 
universitat representa. 

Taula 6.  Visites centre comercial UdA. 
Font: elaboració pròpia. 

 
La universitat es troba a les afores del centre d’Alacant però dins zona 

urbana.  Això suposa mes varietat d’oferta de serveis i més competitivitat. En el 
nostre cas, alguns dels negocis que ja es troben en el campus se’ls podria 
oferir un canvi de reubicació dins del campus. Si actualment funcionen bé 
econòmicament es perquè tenen una clientela. Aquesta hi seguiria anant i a 
més el campus no te altres comerços al seu voltant que ofereixi els mateixos 
productes i serveis. 
 

A la universitat d’Alacant s’ha fet un estudi sobre les visites que es fa al 
centre comercial . 
 

Any Nº visites Visites sobre total estudiants 
2011 4230 15’18% 
2012 4767 17’01% 
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Gràfic 7. Visites hora a hora 
Font: Universitat d’Alacant. 

 
Aquesta primera taula ens mostra una mitjana dels visitants al centre en 

funció a l’horari. Es pot apreciar que les hores més transitades són les del 
dematí fins a mitjan capvespre. Destaca les 12 del migdia com a hora amb 
màxima afluència.  
 

 
Gràfic 8. Visites per dies de la setmana. 
Font: Universitat d’Alacant. 

 
 

De dilluns a divendres son els dies que més visites té, destacant que el 
divendres disminueix un poc comparat amb la resta. Els caps de setmana seria 
innecessari la obertura del centre ja que nomes ho acudeix gent per a la 
realització de cursos o esdeveniments puntuals.  
També es podria plantejar un horari mes reduït els divendres, amb la finalitat 
de ajustar-se al màxim a les hores més atractives comercialment. 
 

 
Gràfic 9. Visites per mes de l’any. 
Font: Universitat d’Alacant. 

 
Els mesos amb més visites coincideixen amb els mesos de exàmens o 

posteriors a aquest, quan els estudiants tenen menys preocupacions i més 
temps per al que no siguin els estudis. 
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	   	    Gràfic 10. Visites per més de l’any 2012 
   Font: Universitat d’Alacant 
 

La darrera taula resumeix les visites del darrer any 2012 classificades per 
mesos. L’any passat, al mes de setembre, el centre va tenir unes 626 visites 
aproximadament. (Uni. Alacant, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
29	  

ANNEX V 
 

COMERÇOS A UNIVERSITATS ESPANYOLES. 
 

v Universitat Autònoma de Barcelona (Web UAB Barcelona): 
o Segurs, viatges i assistència RRAC Club 
o Autoescola Campus 
o Camden (tenda de moda) 
o Bugaderia de la Vila  
o Frankfurt “Punt de trobada” 
o Escola de Perruqueria C&C 
o La farmàcia de l’autònoma 
o Orlimarc (Fotografies i Orles) 
o El Cau de la Vila (bar-restaurant) 
o Tutti-Frutti (llepolies) 
o L’òptica Universitària  
o Pupurri (quiosc-papereria-regals) 
o Perruqueria 
o Reprografia 
o Supermercat 
o Banc Santander 
o Viatges el Corte Ingles. 

 
v Universitat Pablo de Olavide Sevilla (Web Universidad Pablo de Olavide) 

o Banco Santander 
o Copisteria 
o Llibreria 
o Autoescola 
o Quiosc 
o Papereria 
o Òptica 
 

v Universitat d’Alacant (web Universitat d’Alacant) 
o Correus 
o Llibreria 
o Papereria 
o Cafeteria 
o Oficines bancaris 
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ANNEX VI 
 
Segons els criteris internacionals de Eropean Research Groups del ICSC, 

els centres comercials es poden classificar en funció del seu format, segons 
siguin tradicionals o especialitzat.  

Els tipus de centres comercials de format tradicional són: 
-‐ Molt grans: quan tenen una superfície superior a 80.000 m2 SBA. 

També s’anomenen centres comercials suprerregionals o 
metropolitans.  

-‐ Gran: quan es situa entre els 40.000 i els 79.999 m2 SBA. Aquestes 
dimensions estan relacionades amb l’atracció comercial del centre. 

-‐ Mitjà: quan es situa entre els 20.000 i els 39.999 m2 SBa, i la seva 
afluència s’estén sobre una zona on provoca una atracció local. 

-‐ Petit: si es troba entre els 5.000 i els 19.999 m2 SBA i la seva 
atracció es centre en una determinada comarca o barri. 

-‐ Galeries comercials: agrupació de locals amb menys de 5.000 m2. 
 

Els centres de format especialitzat: 
-‐ Parc comercial: parc d’activitats comercials, que tenen un espai 

comú urbanitzat, on es realitzen activitats comercials minoristes. 
Estan formats, principalment, per mitjanes i grans superfícies. 

-‐ Centre de fabricants: tipus de centre comercial, de ubicació 
normalment perifèrica o en zona turística, integrat per una agrupació 
de tendes de fabricants i marques, que venen amb descompte els 
seus propis productes. 

-‐ Centre d’oci: el centre comercial està integrat principalment per 
establiments destinats a l’oci, restauració i temps lliure i, normalment, 
la seva locomotora sol esser un cinema. 

(Metro Cuadrado Global, 2012) 
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ANNEX VII 
 
Referència dels preus de construcció de la Comunitat Autònoma de 

Madrid. 
 

 
Imatge 3.  Costs de referència de la edificació. 
Font: Web Direcció general de Aquitectura i Rehabilitación, Madrid, 2013 

 
S’ha utilitzat com a preu de referència un preu entremig entre el màxim 

d’un local comercial en edifici i el menor preu de la construcció d’un gran centre 
comercial, ja que la nostra proposta es un petit centre comercial, nomes d’una 
planta, però tampoc es la construcció de locals dins d’un edifici. 

   
    

Preu m2 = (380 + 524)/2 = 452 €/m2  
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ANNEX VIII 
 
L’equip de comercialització s’encarregaria de contactar amb els candidats 

a lloguer i realitzar un contracte amb els que s’adaptin als requisits d’imatge i 
activitat descrits per l’estratègia empresarial del centre. A l’hora de realitzar el 
contracte l’equip jurídic tindrà un paper molt important, definint les clàusules 
entre arrendador i arrendatari. La finalitat és deixar constància algunes 
condicions com : un mínim d’anys a mantenir el contracte, la variació del 
lloguer anual en funció a l’IPC, la definició exacte de l’activitat i el nom del 
negoci, la fiança que es pagarà amb antelació i es retornarà al final del 
contracte si el local no té cap desperfecte, obligació a informació prèvia a 
l’administració de les obres que es vulguin fer en els diferents locals, el 
pagament mensual de l’import i l’abandono del local en cas de que 
l’administració valori que s’ha incomplit algunes de les clàusules pactades. 

El departament de manteniment seria l’encarregat de mantenir en bon 
estat les zones i els serveis comuns del centre. El preu del lloguer inclouria una 
quota destinada al manteniment del centre, per a poder conservar la bona 
imatge. L’Administració del propi centre gestionaria tant el manteniment com la 
publicitat d’aquest representant tots els negocis que formaran part d’ell. 
Aquesta serà la funció del departament de màrqueting. L’idea principal es 
realitzar publicitat del centre com a conjunt donant a conèixer els diferents bens 
i serveis que ofereix i no cada negoci per el seu compte, que també ho pot fer 
si ho veu oportú.  

Tots els equips que formen l’organisme del centre són molt important 
perquè el centre tingui èxit i aquest es mantingui en el futur. Això només es pot 
aconseguir amb la uniformitat i ajuda mútua de tots els membres. Si cada 
negoci hagués de mirar per ell podrien tenir diferents prioritats i objectius i 
perdre la imatge que el centre vol donar als seus clients. Per a que es vegi com 
un centre s’han de establi algunes normes comunes i hi ha de haver 
comunicació entre els negocis i l’administració a través de reunions. Una de les 
regulacions establertes seria l’horari, els comerços mantindrien obert de 9 a 21, 
deixant flexibilitat de obertura i tancament per als  bars i restaurant, per a poder 
oferir berenars el matins i sopars el vespre. En funció de l’èxit acordarien 
l’obertura dels diumenges, degut a que la universitat es troba tancada, i podria 
suposar menys rendibilitat als negocis.  
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ANNEX IX 
 
Mitjana del preu del lloguer de locals en funció de la seva activitat. 
 

 
Taula 7. Preus de lloguer en centres secundaris. 
Font: idealista.com 

 
Ens centrem amb les xifres del mercat secundari perquè es caracteritza 

per situar-se en una zona secundaria, no considerada com a referència dins 
una àrea d’influència. (Martinez Almeida, 2010) 
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ANNEX X 
 
 
 
 

  

*Només es mostren els 10 primers anys, dels 30 en base als quals s’ha calculat 
	  	  

Taula 8. Fluxos de Caixa anuals. 
Font: elaboració pròpia.  
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ANNEX XI 
	  
	  
	  

Taula 9 . Variació fluxos caixa per ocupació. 
Font: elaboració pròpia. 


