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1.ACTIVITATS A DESENVOLUPAR
 

1.1.Tasques de l’escola de vela
L’escola de vela és dedicarà a promoure aquest esport entre la població de tots 
els nuclis urbans del municipi de Felanitx i els seus voltants. Especialment amb 
activitats adreçades als més joves a partir de 6 fins als 18 anys, tot i que es 
promouran altres activitats adreçades als més grans, amb l’objectiu de donar a 
conèixer la pràctica de la vela a tota la gent que així ho desitgi.
 
1.2.Escola d’estiu i escola d’hivern
El primer que hem de fer és diferenciar entre el que és escola d’estiu i escola 
d’hivern. L’escola d’estiu està encaminada cap a l’ensenyament de les nocions 
bàsiques necessàries perquè un alumne en haver acabat el curs pugui 
governar una embarcació de vela i 
cursos adreçats als més joves que estiuegen a Portocolom o a poblacions 
properes. Aquests cursos tenen una durada de dues setmanes de dilluns a 
divendres habitualment i 4 hores diàries, o bé el mati o bé l’horabaixa.
Per altre banda tenim l’escola d’h
d’estiu. L’escola d’hivern a més d’introduir els alumnes dins el món de la vela, 
està encaminada al món de la competició, és la porta d’accés a les regates de 
vela que s’organitzen durant els mesos d’hivern als
la resta d’illes.  
El món de les regates és diferent al de l’escola d’estiu, en aquest món s’han de 
conèixer perfectament tots els noms de l’embarcació a més de conèixer la 
tàctica de regates, el nivell de concentració i de p
alt que a l’estiu, i per arribar a nivells alts el més important és entrenar sempre 
que es pugui si la mar ho permet. Hi ha una gran diferència en quant al temps 
per poder entrenar; els cursos d’estiu tenen una durada de cinc d
a divendres) i quatre hores al dia; als cursos d’hivern els dies de que s’empren 
per entrenar son els dissabtes, i si hi ha regata, el diumenge també.
A l’hora de practicar qualsevol 
la seguretat dels alumnes i dels instructors de vela que imparteixen les classes. 
Sovint a molts ports de l’illa i per causes de mala mar no es poden realitzar les 
classes programades; aquest fet es poc usual a Portocolom. El port de 
Portocolom, és un dels ports natu
una gran protecció front a la mala mar, la qual cosa permet a l’escola de vela 
impartir les classes amb normalitat dins el port encara que fora hi hagi mala 
mar. Dins el port hi ha una gran superfície situada d
l’escola no molesta al trànsit marítim ja que hi ha poca profunditat per el pas de 
les embarcacions, una mica més d’un metre, i es un lloc suficient perquè els 
alumnes de l’escola de vela realitzin els exercicis pràctics que l’
oportuns. 
Els dies de mala mar son escassos els mesos d’estiu, però no passa el mateix 
durant els mesos d’hivern, on sovint la mar no permet la sortida del port, per 
tant la zona del Babo esmentada anteriorment és un bon lloc on anar a 
entrenar, aquest és un punt que la majoria de ports no tenen i a Portocolom es 
pot fer, aprofitar per tenir un nivell més alt i ser més constants realitzant una 
jornada d’entrenament setmanal. Aquests entrenaments setmanals tenen una 
durada de 7-8 hores, i es
de la tàctica. 
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l’escola de vela  
de vela és dedicarà a promoure aquest esport entre la població de tots 

els nuclis urbans del municipi de Felanitx i els seus voltants. Especialment amb 
activitats adreçades als més joves a partir de 6 fins als 18 anys, tot i que es 
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cola d’estiu està encaminada cap a l’ensenyament de les nocions 
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governar una embarcació de vela i conegui els noms més elementals;
cursos adreçats als més joves que estiuegen a Portocolom o a poblacions 
properes. Aquests cursos tenen una durada de dues setmanes de dilluns a 
divendres habitualment i 4 hores diàries, o bé el mati o bé l’horabaixa.
Per altre banda tenim l’escola d’hivern, que va una mica més enllà que l’escola 
d’estiu. L’escola d’hivern a més d’introduir els alumnes dins el món de la vela, 
està encaminada al món de la competició, és la porta d’accés a les regates de 
vela que s’organitzen durant els mesos d’hivern als diferents ports de Mallorca i 

El món de les regates és diferent al de l’escola d’estiu, en aquest món s’han de 
conèixer perfectament tots els noms de l’embarcació a més de conèixer la 
tàctica de regates, el nivell de concentració i de preparació ha de ser molt més 
alt que a l’estiu, i per arribar a nivells alts el més important és entrenar sempre 
que es pugui si la mar ho permet. Hi ha una gran diferència en quant al temps 
per poder entrenar; els cursos d’estiu tenen una durada de cinc d
a divendres) i quatre hores al dia; als cursos d’hivern els dies de que s’empren 
per entrenar son els dissabtes, i si hi ha regata, el diumenge també.
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t dels alumnes i dels instructors de vela que imparteixen les classes. 
Sovint a molts ports de l’illa i per causes de mala mar no es poden realitzar les 
classes programades; aquest fet es poc usual a Portocolom. El port de 
Portocolom, és un dels ports naturals més grans de la mediterrània,proporciona 
una gran protecció front a la mala mar, la qual cosa permet a l’escola de vela 
impartir les classes amb normalitat dins el port encara que fora hi hagi mala 
mar. Dins el port hi ha una gran superfície situada davant la platja del Babo; on 
l’escola no molesta al trànsit marítim ja que hi ha poca profunditat per el pas de 
les embarcacions, una mica més d’un metre, i es un lloc suficient perquè els 
alumnes de l’escola de vela realitzin els exercicis pràctics que l’instructor trobi 

Els dies de mala mar son escassos els mesos d’estiu, però no passa el mateix 
durant els mesos d’hivern, on sovint la mar no permet la sortida del port, per 
tant la zona del Babo esmentada anteriorment és un bon lloc on anar a 

renar, aquest és un punt que la majoria de ports no tenen i a Portocolom es 
pot fer, aprofitar per tenir un nivell més alt i ser més constants realitzant una 
jornada d’entrenament setmanal. Aquests entrenaments setmanals tenen una 

8 hores, i estan encaminats al perfeccionament i a l’aprenentatge 
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El primer objectiu de l’escola de vela és que un alumne aprengui a governar 
una embarcació, l’objectiu cero, el més important, és que l’alumne gaudeixi 
d’estar en un ambient com és l’ambie
l’entorn marí i aprengui que no s’ha de llançar brutícia a la mar.
Per acabar l’escola d’hivern no està formada sols per alumnes que volen 
competir en regates, també n’hi ha que desitgen aprendre i estar en contac
amb l’aigua, tant per uns com per els altres és molt important l’escola d’estiu. 
Per l’escola d’estiu passen molts alumnes, això fa que sigui una important font 
d’ingressos per el Club de Vela, aquests ingressos poden ser invertits en 
material o desplaçaments els mesos d’hivern.
 
1.3. Windsurf  
Una modalitat de vela que s’ha oblidat es el windsurf; un 
divertit per tota la gent que el practica; l’escola de Vela pren l’iniciativa d’oferir 
aquesta altra activitat als seus alumnes o/ vis
L’escola disposa de cinc taules de surf amb diferents tipus de veles; coincidents 
amb els diferents nivells que puguin tenir els alumnes.
Durant els mesos d’estiu; s’oferirien diferents horaris pels alumnes; o bé al matí 
o l’horabaixa; tres dies a la setmana; quatre hores cada dia. I els cursos serien 
quinzenals. Els grups serien de cinc alumnes ja que el material del qual disposa 
el club sols pot oferir-l’hi a cinc persones.
L’escola de vela ha decidit introduir aquesta mo
de joves de Portocolom volien aprendre a
d’aquesta demanda.  
 
1.4.Infraestructura necessària
Un punt a destacar en aquest apartat és que el “moll de la farmàcia” ja compte 
amb instal·lació d’aigua i llum, necessari
unes despeses menys a tenir en compte.
L’ infraestructura necessària per a l’escola de vela serà la següent:

a. Una aula, on es puguin impartir classes teòriques d’uns 35m
b. Una petita oficina 
c. Uns banys, on els alumnes es puguin canviar la roba, dutxar...
d. Un panyol, lloc on guardar veles i tot el material de l’escola de vela, 

d’uns 30m2 . 
e. Una prestatgeria on col·locar els barcos d’escola quan no estiguin dins 

l’aigua. 
f. Una o dues rampes per accedir 

los. 
S’ha de destacar que sumant tots el mòduls ocupa
l’esplanada, i la superfície disponible és aproximadament de 1400m
només s’ocuparà un 8% del total de l’esplanada. Quedant una gran part lliure, l’
impacte visual serà el menor possible i tota aquesta superfície lliure es podrà 
destinar a activitats puntuals de curta durada.
Tota l’ infraestructura d’oficina, 
minimitzant al màxim l’ impacte ambiental que provoca la construcció amb 
ciment, a més de la contaminació acústica que provoca l’obra. També amb els 
mòduls prefabricats podrem tenir llibertat a l’hora de canviar e
en cas d’haver-hi un motiu que així ho requereixi.
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El primer objectiu de l’escola de vela és que un alumne aprengui a governar 
una embarcació, l’objectiu cero, el més important, és que l’alumne gaudeixi 
d’estar en un ambient com és l’ambient marí, sobretot que aprengui a respectar 
l’entorn marí i aprengui que no s’ha de llançar brutícia a la mar. 
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L’escola de vela ha decidit introduir aquesta modalitat perquè un gran n
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Un punt a destacar en aquest apartat és que el “moll de la farmàcia” ja compte 

d’aigua i llum, necessari per a l’escola de vela, per tant 
unes despeses menys a tenir en compte. 
L’ infraestructura necessària per a l’escola de vela serà la següent:

Una aula, on es puguin impartir classes teòriques d’uns 35m
 

banys, on els alumnes es puguin canviar la roba, dutxar...
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només s’ocuparà un 8% del total de l’esplanada. Quedant una gran part lliure, l’
impacte visual serà el menor possible i tota aquesta superfície lliure es podrà 
destinar a activitats puntuals de curta durada. 
Tota l’ infraestructura d’oficina, aula, panyol i banys pot ser prefabricada, 

impacte ambiental que provoca la construcció amb 
ciment, a més de la contaminació acústica que provoca l’obra. També amb els 
mòduls prefabricats podrem tenir llibertat a l’hora de canviar els mòduls de lloc 

hi un motiu que així ho requereixi. 
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1.5.Material necessari  
El material necessari perquè els alumnes de l’escola de vela comencin a 
aprendre és: 
Un o dos vaixells col·lectius d’escola del tipus 
substituts dels antics Galeons
elevada estabilitat, factor determinant per a la seguretat dels alumnes, a més, 
en el remot cas de bolcar tenen una elevada flotabilitat. A cada embarcació hi 
pot navegar un grup d’uns 8
instructor. En aquestes embarcacions els alumnes aprenen les nocions 
bàsiques, com es manegen
A mesura que els alumnes comencen a dominar la gamba és l’hora de canviar 
d’embarcació, per això és necessitaran embarcacions de la classe 
la classe Laser pico. Tant una com l’altre són embarcacions ideals per 
començar a navegar sense un instructor al costat de l’alumne, són 
embarcacions d’un sol tripulant, el 
està preparat per dur una o dues veles, per tant preparat per un o dos 
tripulants. 
Pensant en els juvenils és necessari alguna embarcació tipus 
per dos tripulants, on s’hi combinen dos regatistes de diferent n
facilitar l’aprenentatge dels tripulants
embarcació individual apte per alumnes a partir de 15 anys amb cert 
coneixements ja adquirits
en 420, classe olímpica fins fa uns anys, retornen a navegar amb 
gamba aprenen com s’han de realitzar les maniobres amb la tercera vela 
coneguda com Spi (Spinnaker), aprenen a utilitzar el trapezi, element per fer 
contrapès, totes aquestes maniobres só
supervisió d’un instructor, per tant la 
petits a l’hora d’iniciar-se sinó que també serveix per els més grans.
Una modalitat de vela que ha quedat oblidada i al port de Portocolom fa molts 
anys que no sen imparteixen classes és la taula de vela, més conegut com 
windsurf, seria molt important incorporar aquesta modalitat a l’escola de vela ja 
que darrerament ha augm
Finalment i pensant amb la seguretat com a pilar principal seran necessàries 2 
o 3 embarcacions neumàtiques per impartir classes i per realitzar supervisions 
de les maniobres que practiquen els alumnes o per tasques de salvament en 
cas d’algun imprevist habitualment en dies de vent i mal temps.
Hem de pensar que les embarcacions que només s’empraran en els mesos 
d’hivern durant els caps de setmana és convenient que estiguin fora de l’aigua 
per això és recomanable instal·lar una petita gru
una solució més pràctica pot ser un toro elevador i així és poden distribuir les 
embarcacions en diferents llocs del moll sense que hagin de quedar al costat 
de la mar. 
 
1.6.Personal necessari  
Serà necessari un coordinador de
al món de la vela, que conegui el funcionament d’una escola de vela, no només 
per l’organització de cursos i promoció de la vela a Portocolom, sinó també que 
treballi en temes de subvencions i ajudes. El coordina
bon funcionament del club.
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El material necessari perquè els alumnes de l’escola de vela comencin a 

Un o dos vaixells col·lectius d’escola del tipus Gamba o Raquero, són els 
Galeons. Aquestes embarcacions compten amb una 

elevada estabilitat, factor determinant per a la seguretat dels alumnes, a més, 
en el remot cas de bolcar tenen una elevada flotabilitat. A cada embarcació hi 
pot navegar un grup d’uns 8-10 alumnes acompanyats sempre per un 
instructor. En aquestes embarcacions els alumnes aprenen les nocions 

manegen les veles i com es realitzen les maniobres.
A mesura que els alumnes comencen a dominar la gamba és l’hora de canviar 

ió, per això és necessitaran embarcacions de la classe 
. Tant una com l’altre són embarcacions ideals per 

començar a navegar sense un instructor al costat de l’alumne, són 
embarcacions d’un sol tripulant, el Laser pico permet que siguin dos, ja que 
està preparat per dur una o dues veles, per tant preparat per un o dos 

Pensant en els juvenils és necessari alguna embarcació tipus 420
, on s’hi combinen dos regatistes de diferent nivells per 

facilitar l’aprenentatge dels tripulants i alguna embarcació tipus Laser 4.7
apte per alumnes a partir de 15 anys amb cert 

ents ja adquirits. En el cas dels que decideixen aprendre a navegar 
fins fa uns anys, retornen a navegar amb 

gamba aprenen com s’han de realitzar les maniobres amb la tercera vela 
coneguda com Spi (Spinnaker), aprenen a utilitzar el trapezi, element per fer 

pès, totes aquestes maniobres són practicades dins la gamba
supervisió d’un instructor, per tant la gamba no només s’utilitza per als més 

se sinó que també serveix per els més grans.
Una modalitat de vela que ha quedat oblidada i al port de Portocolom fa molts 
anys que no sen imparteixen classes és la taula de vela, més conegut com 

, seria molt important incorporar aquesta modalitat a l’escola de vela ja 
que darrerament ha augmentat la demanda.  
Finalment i pensant amb la seguretat com a pilar principal seran necessàries 2 
o 3 embarcacions neumàtiques per impartir classes i per realitzar supervisions 
de les maniobres que practiquen els alumnes o per tasques de salvament en 

’algun imprevist habitualment en dies de vent i mal temps. 
Hem de pensar que les embarcacions que només s’empraran en els mesos 
d’hivern durant els caps de setmana és convenient que estiguin fora de l’aigua 
per això és recomanable instal·lar una petita grua fixa a la vora de l’aigua o, 
una solució més pràctica pot ser un toro elevador i així és poden distribuir les 
embarcacions en diferents llocs del moll sense que hagin de quedar al costat 

 
Serà necessari un coordinador del Club de vela, una persona amb experiència 
al món de la vela, que conegui el funcionament d’una escola de vela, no només 
per l’organització de cursos i promoció de la vela a Portocolom, sinó també que 
treballi en temes de subvencions i ajudes. El coordinador ha de vetllar per el 
bon funcionament del club. 
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El material necessari perquè els alumnes de l’escola de vela comencin a 

, són els 
. Aquestes embarcacions compten amb una 

elevada estabilitat, factor determinant per a la seguretat dels alumnes, a més, 
en el remot cas de bolcar tenen una elevada flotabilitat. A cada embarcació hi 

alumnes acompanyats sempre per un 
instructor. En aquestes embarcacions els alumnes aprenen les nocions 

les veles i com es realitzen les maniobres. 
A mesura que els alumnes comencen a dominar la gamba és l’hora de canviar 

ió, per això és necessitaran embarcacions de la classe Optimist i de 
. Tant una com l’altre són embarcacions ideals per 

començar a navegar sense un instructor al costat de l’alumne, són 
permet que siguin dos, ja que 

està preparat per dur una o dues veles, per tant preparat per un o dos 

420, embarcació 
ivells per 
Laser 4.7 

apte per alumnes a partir de 15 anys amb cert 
. En el cas dels que decideixen aprendre a navegar 

fins fa uns anys, retornen a navegar amb gamba, a la 
gamba aprenen com s’han de realitzar les maniobres amb la tercera vela 
coneguda com Spi (Spinnaker), aprenen a utilitzar el trapezi, element per fer 

gamba amb la 
no només s’utilitza per als més 

se sinó que també serveix per els més grans. 
Una modalitat de vela que ha quedat oblidada i al port de Portocolom fa molts 
anys que no sen imparteixen classes és la taula de vela, més conegut com 

, seria molt important incorporar aquesta modalitat a l’escola de vela ja 

Finalment i pensant amb la seguretat com a pilar principal seran necessàries 2 
o 3 embarcacions neumàtiques per impartir classes i per realitzar supervisions 
de les maniobres que practiquen els alumnes o per tasques de salvament en 

Hem de pensar que les embarcacions que només s’empraran en els mesos 
d’hivern durant els caps de setmana és convenient que estiguin fora de l’aigua 

a fixa a la vora de l’aigua o, 
una solució més pràctica pot ser un toro elevador i així és poden distribuir les 
embarcacions en diferents llocs del moll sense que hagin de quedar al costat 

l Club de vela, una persona amb experiència 
al món de la vela, que conegui el funcionament d’una escola de vela, no només 
per l’organització de cursos i promoció de la vela a Portocolom, sinó també que 

dor ha de vetllar per el 
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Per el correcte funcionament de l’esc
de vela, per la temporada d’hivern i en funci
temporada estival.  
Més un monitor per Winds
 
 
 
2.ANÀLISI DE L’ENTORN, DELS MERCATS TURÍSTICS I LA DEMANDA
 
2.1.Analisis de l’entorn
Estudiarem els diferents aspectes que poden afectar a l’entorn de l’empresa; 
per això hem fet un estudi del microentorn i macroentorn.
 
2.1.1.Microentorn 
Analitzarem el microentorn de l’empresa; aquest es pot veure afectat per 
diversos grups com son: els subministradors, els intermediaris, els competidors 
i les institucions que puguin tenir algun interès amb les acti
de l’empresa. 
 
Els subministradors: Ens hem d’assegurar de poder dur a term
activitats amb uns estàndards 
que disposem prové de primeres mar
servei i de qualitat. 
 
Els intermediaris: Per regla general nosaltres no utilitzarem intermediaris ja que 
oferirem dues maneres per poder oferir als potencials clients 
serveis. Oferirem dues maneres per poder matricular
primera es realitzaria de manera presencial a l’oficina i la segona a través de la 
plana web; sempre de manera senzilla i ràpida per facilitar aquesta tasca als 
nostres clients 
 
Les institucions interessades:
del turisme durant els mesos d’estiu,
unes a altres.  
Les escoles de busseig radicades a Portocolom ofereixen 
les proposades per la nostra empresa; per tant, 
es mutu. 
 
També hem gaudit de la col·laboració de l’A
ofert un espai a la seva web per poder promocionar
Per altra banda, i com és lògic, també utilitzarem q
promocionar com la ràdio, la premsa, la tele
conèixer de manera molt ràpida i eficaç.
importància de les xarxes socials i la comunicació viral, que promouen un espai 
de difusió a molt baix cost.
 
Els hotels de Portocolom també col·laboraran 
club a les recepcions i als espais on ofereixen activitats i excursions.
Concretament, amb una empresa que
Portocolom, que ofereix excursions al voltant de l’illa
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Per el correcte funcionament de l’escola de vela seran necessaris un instructor
de vela, per la temporada d’hivern i en funció de la demanda un o dos més

Més un monitor per Windsurf durant tot l’any. 

2.ANÀLISI DE L’ENTORN, DELS MERCATS TURÍSTICS I LA DEMANDA

2.1.Analisis de l’entorn  
Estudiarem els diferents aspectes que poden afectar a l’entorn de l’empresa; 
per això hem fet un estudi del microentorn i macroentorn. 

Analitzarem el microentorn de l’empresa; aquest es pot veure afectat per 
diversos grups com son: els subministradors, els intermediaris, els competidors 
i les institucions que puguin tenir algun interès amb les activitats de màrqu

ns hem d’assegurar de poder dur a terme les nostres 
activitats amb uns estàndards de qualitat insuperables. Per això, el material 

de primeres marques; ja que així podem garanti

Per regla general nosaltres no utilitzarem intermediaris ja que 
es maneres per poder oferir als potencials clients els nostres 

serveis. Oferirem dues maneres per poder matricular-se als nostres cursos,
a de manera presencial a l’oficina i la segona a través de la 

empre de manera senzilla i ràpida per facilitar aquesta tasca als 

nstitucions interessades: Al tractar-se d’un municipi que viu principalment 
els mesos d’estiu, les petites empreses es donen suport 

radicades a Portocolom ofereixen activitats
proposades per la nostra empresa; per tant, l’ interès de promocionar

gaudit de la col·laboració de l’Ajuntament de Felanitx que ens ha 
ofert un espai a la seva web per poder promocionar-nos. 

s lògic, també utilitzarem qualsevol mitjà que ens pugui 
promocionar com la ràdio, la premsa, la televisió...que ens ajuda a donar
conèixer de manera molt ràpida i eficaç. A més, tampoc podem oblidar la 
importància de les xarxes socials i la comunicació viral, que promouen un espai 
de difusió a molt baix cost. 

Els hotels de Portocolom també col·laboraran disposant de fulletons del
club a les recepcions i als espais on ofereixen activitats i excursions.

na empresa que ha nascut fa poc a Portocolom, Es L
excursions al voltant de l’illa; ens promocionarem 
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ola de vela seran necessaris un instructor 
ó de la demanda un o dos més a la 

2.ANÀLISI DE L’ENTORN, DELS MERCATS TURÍSTICS I LA DEMANDA 

Estudiarem els diferents aspectes que poden afectar a l’entorn de l’empresa; 

Analitzarem el microentorn de l’empresa; aquest es pot veure afectat per 
diversos grups com son: els subministradors, els intermediaris, els competidors 

vitats de màrqueting 

e les nostres 
. Per això, el material del 

ques; ja que així podem garantir un bon 

Per regla general nosaltres no utilitzarem intermediaris ja que 
els nostres 

se als nostres cursos, la 
a de manera presencial a l’oficina i la segona a través de la 

empre de manera senzilla i ràpida per facilitar aquesta tasca als 

municipi que viu principalment 
les petites empreses es donen suport 

activitats diferents de 
de promocionar-nos 

juntament de Felanitx que ens ha 

vol mitjà que ens pugui 
ue ens ajuda a donar-nos a 

A més, tampoc podem oblidar la 
importància de les xarxes socials i la comunicació viral, que promouen un espai 

sposant de fulletons del nostre 
club a les recepcions i als espais on ofereixen activitats i excursions. 

ha nascut fa poc a Portocolom, Es Llaüt 
ens promocionarem 
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mútuament per tal de complementar les nostres activitats i compartir
potencials. 
 
Així podem aconseguir oferir una experiència més completa als turistes i ajudar 
a crear un viatge ple d’emocions i sensacions i que l’any que ve tornin repetir a 
al club de vela. 
Els competidors: Aquests tenen un impacte potencial a través de les seves 
activitats. Tenim identificats els competidors, i son més bé escassos, tenim el 
Club nàutic de Portocolom que ofereix només l’activitat de Vela lleugera i tenen 
molt poc interès en conservar l’esport
Cristo, que també ofereix vela lleugera però a uns preus superiors als nostres.
Això implica que seriem únics amb 
 
2.1.2.Macroentorn 
 
Estudiarem dues magnituds; l’entorn demogràfic i social.
 
La situació del nucli de Portocolom é
El poble neix al voltant de la seva badia natural
Aquesta forma del port és el que fa que sigui tan especial; 
uns nuus de vent i la mar està e
aquàtics; i sobretot també fa possible la 
Una altra de les característiques es la poca profunditat que hi ha dins el port; on 
esta prevista la practica de vela.
 
També disposem de l’opció, pels alumnes més avançats o més valents, de 
sortir fora del port; oferint les característiques totalment contraries; sent més 
agressives. Ja que els més petits practicaran dins el port; això ens su
gran virtut front els competidors com Porto Cristo.
 
 
Tot això ens permet oferir les activit
condicions. 
 
Per tal de respectar el medi ambient; hem optat per adquirir els mòduls 
prefabricats on hi muntarem 
a un altre lloc o llevar si fos necessari; i la zona on hauríem posat els mòduls 
quedaria intacte i això no suposaria cap impacte ambiental ja que el club de 
Vela estarà ubicat a primeria línea de la mar
transitades  de Portocolom.
 
 
En aquest mapa de Portocolom s’assenyala el lloc on es preveu instal·lar el 
Club de Vela, al Moll de la farmàcia, a més està senyalat el Moll comercial, 
situat a la vora de l’oficina de l’autoritat po
zona on es realitzaran les classes pràctiques, allunyada del canal situada a un 
lloc amb poca fondària. 
 
S’ha triat aquest espai perquè està molt ben ubicat prop dels bars i restaurants i 
també amb espai per poder 
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per tal de complementar les nostres activitats i compartir

Així podem aconseguir oferir una experiència més completa als turistes i ajudar 
a crear un viatge ple d’emocions i sensacions i que l’any que ve tornin repetir a 

quests tenen un impacte potencial a través de les seves 
activitats. Tenim identificats els competidors, i son més bé escassos, tenim el 
Club nàutic de Portocolom que ofereix només l’activitat de Vela lleugera i tenen 

c interès en conservar l’esport; i també trobem el Club Nàutic de Porto 
ambé ofereix vela lleugera però a uns preus superiors als nostres.

Això implica que seriem únics amb la nostre segona activitat que é

Estudiarem dues magnituds; l’entorn demogràfic i social. 

l nucli de Portocolom és caracteritza per la seva forma peculia
El poble neix al voltant de la seva badia natural. 
Aquesta forma del port és el que fa que sigui tan especial; ja que 
uns nuus de vent i la mar està en calma; i això es perfecte pels esport
aquàtics; i sobretot també fa possible la seva practica durant tot l’any.
Una altra de les característiques es la poca profunditat que hi ha dins el port; on 

prevista la practica de vela.  

de l’opció, pels alumnes més avançats o més valents, de 
rtir fora del port; oferint les característiques totalment contraries; sent més 

agressives. Ja que els més petits practicaran dins el port; això ens su
front els competidors com Porto Cristo. 

ixò ens permet oferir les activitats tot l’any i també garantir unes bones 

Per tal de respectar el medi ambient; hem optat per adquirir els mòduls 
prefabricats on hi muntarem totes les instal·lacions;aquests es poden traslladar 
a un altre lloc o llevar si fos necessari; i la zona on hauríem posat els mòduls 
quedaria intacte i això no suposaria cap impacte ambiental ja que el club de 
Vela estarà ubicat a primeria línea de la mar i a una de les zones més 
transitades  de Portocolom. 

En aquest mapa de Portocolom s’assenyala el lloc on es preveu instal·lar el 
Club de Vela, al Moll de la farmàcia, a més està senyalat el Moll comercial, 
situat a la vora de l’oficina de l’autoritat portuària, el canal de trànsit marítim i la 
zona on es realitzaran les classes pràctiques, allunyada del canal situada a un 

 

S’ha triat aquest espai perquè està molt ben ubicat prop dels bars i restaurants i 
també amb espai per poder dur a terme l’activitat. 
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per tal de complementar les nostres activitats i compartir clients 

Així podem aconseguir oferir una experiència més completa als turistes i ajudar 
a crear un viatge ple d’emocions i sensacions i que l’any que ve tornin repetir a 

quests tenen un impacte potencial a través de les seves 
activitats. Tenim identificats els competidors, i son més bé escassos, tenim el 
Club nàutic de Portocolom que ofereix només l’activitat de Vela lleugera i tenen 

l Club Nàutic de Porto 
ambé ofereix vela lleugera però a uns preus superiors als nostres. 

la nostre segona activitat que és el windsurf. 

s caracteritza per la seva forma peculiar. 

ja que sempre hi ha 
esports 

practica durant tot l’any. 
Una altra de les característiques es la poca profunditat que hi ha dins el port; on 

de l’opció, pels alumnes més avançats o més valents, de 
rtir fora del port; oferint les característiques totalment contraries; sent més 

agressives. Ja que els més petits practicaran dins el port; això ens suposa una 

r unes bones 

Per tal de respectar el medi ambient; hem optat per adquirir els mòduls 
totes les instal·lacions;aquests es poden traslladar 

a un altre lloc o llevar si fos necessari; i la zona on hauríem posat els mòduls 
quedaria intacte i això no suposaria cap impacte ambiental ja que el club de 

i a una de les zones més 

En aquest mapa de Portocolom s’assenyala el lloc on es preveu instal·lar el 
Club de Vela, al Moll de la farmàcia, a més està senyalat el Moll comercial, 

rtuària, el canal de trànsit marítim i la 
zona on es realitzaran les classes pràctiques, allunyada del canal situada a un 

S’ha triat aquest espai perquè està molt ben ubicat prop dels bars i restaurants i 



 

TFG Escola de vela Portocolom

 
 

 
 
 
 
3.MARKETING MIX 
 
La visió que té l’escola de vela és satisfer les nece
terme municipal de Felanitx i 
Oferim dues activitats aquàtiques com son vela i windsurf; després d’analitzar 
els nostres competidors vàrem escollir aquestes dues activitats ja que els anys 
anteriors la vela lleugera obté un 
podíem descartar aquesta
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que té l’escola de vela és satisfer les necessitats de tota la gent del 
terme municipal de Felanitx i els seus voltants. 
Oferim dues activitats aquàtiques com son vela i windsurf; després d’analitzar 
els nostres competidors vàrem escollir aquestes dues activitats ja que els anys 
anteriors la vela lleugera obté un enorme numero d’alumnes; per tant
podíem descartar aquesta activitat. 
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sitats de tota la gent del 

Oferim dues activitats aquàtiques com son vela i windsurf; després d’analitzar 
els nostres competidors vàrem escollir aquestes dues activitats ja que els anys 

enorme numero d’alumnes; per tant, no 
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I per altra banda el windsurf és una activitat molt atractiva i cap dels 
competidors l’ofereix com a producte.
ja que els darrers anys hem pogut observar un gran interès pels joves del Port 
cap aquesta activitat; i vàrem decidir fer una enquesta del que volien aprendre 
o millorar i quines haurien de ser les característiques del curs perquè s’hi 
apuntessin; la majoria dels enquestats coincideix segons el grup al que se’ls 
podria assignar; això ens 
competència. 
 
3.1.Producte 
El més important és oferir un bon producte. En aquest cas s’oferirà el millor 
servei a l’hora de dur  a terme les activitats, i un bo
Les classes de vela lleugera
activitats de windsurf aniran dirigides a nins a partir de vuit anys fins als vint
cinc. 
Les classes estaran formades per dues parts; una part teòrica i també una part 
pràctica; així els alumnes 
món de la vela. 
 
3.2.Preu 
El preu és un dels motius més especials ja que ens poden oferir una gran 
diferenciació front els nostres competidors; i així podem atreure un gran 
nombre de clients de manera més senzil
El preu regula el volum de la demanda
que la competència. 
Tenim uns preus molt assequibles per tal d’obtenir grans fluxos de demanda.
Els preus s’han establert en relació als preus de les activitats de la 
competència; aquí podem veure els preus de les activitats segons la 
temporada; que es divideix en estiu i hivern i també per les diferents activitats.
La vela lleugera si que té competència propera però per això hem establert 
aquests preus tan competitius;
Per dur a terme la vela lleugera els mesos d’estiu; hem establert uns preus 
quinzenals de 145 euros per alumes; i a cada curs hi 
alumnes. 
Es farà un curs els matins i un els horabaixes; això implica 80 alumnes cada 
quinze dies. Per desenvolupar aquestes
durant els mesos d’estiu.
 
Per tant; hi ha 40 alumnes al matí i 40 per la tarda; durant els mesos de juliol, 
agost i la primera setmana de setembre; son cinc quinzenes.
15 dies  145euros
5 quinzenes (juliol, agost, 15 dies de setembre
a la tarda. 
Durant l’ hivern només es faran classes els dissabtes i hem ofert un preu que 
inclou tres mesos de classes; el preu per alumne es de 130 euros; oferirem 
aquest preu per poder tenir una avantatge front a la competència més propera. 
El grup durant els mesos d’hivern serà més petit; només de deu alumnes ja que 
a l’escola només hi hauria un monitor.
I finalment per l’activitat de windsurf durant els mesos d’estiu oferire
als matins amb grups de 10 persones i el preu seria de 150 euros quinze dies.
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I per altra banda el windsurf és una activitat molt atractiva i cap dels 
com a producte. Vàrem optar per afegir aquesta activitat 

ja que els darrers anys hem pogut observar un gran interès pels joves del Port 
questa activitat; i vàrem decidir fer una enquesta del que volien aprendre 

o millorar i quines haurien de ser les característiques del curs perquè s’hi 
apuntessin; la majoria dels enquestats coincideix segons el grup al que se’ls 
podria assignar; això ens suposa poder oferir aquesta activitat i no tenir 

El més important és oferir un bon producte. En aquest cas s’oferirà el millor 
servei a l’hora de dur  a terme les activitats, i un bon tracte al client

lleugera les oferirem a nins de sis a setze anys; i les 
activitats de windsurf aniran dirigides a nins a partir de vuit anys fins als vint

Les classes estaran formades per dues parts; una part teòrica i també una part 
pràctica; així els alumnes aconseguiran una formació molt completa dins el 

dels motius més especials ja que ens poden oferir una gran 
diferenciació front els nostres competidors; i així podem atreure un gran 
nombre de clients de manera més senzilla. 
El preu regula el volum de la demanda i, per això, oferirem preus mes baixos 

Tenim uns preus molt assequibles per tal d’obtenir grans fluxos de demanda.
Els preus s’han establert en relació als preus de les activitats de la 

cia; aquí podem veure els preus de les activitats segons la 
temporada; que es divideix en estiu i hivern i també per les diferents activitats.
La vela lleugera si que té competència propera però per això hem establert 
aquests preus tan competitius; 
Per dur a terme la vela lleugera els mesos d’estiu; hem establert uns preus 
quinzenals de 145 euros per alumes; i a cada curs hi podran assistir fins a 40 

matins i un els horabaixes; això implica 80 alumnes cada 
r desenvolupar aquestes activitats necessitarem tres monitors 

durant els mesos d’estiu. 

Per tant; hi ha 40 alumnes al matí i 40 per la tarda; durant els mesos de juliol, 
agost i la primera setmana de setembre; son cinc quinzenes. 

145euros  40 nins 
(juliol, agost, 15 dies de setembre) dos cursos un al matí i un 

hivern només es faran classes els dissabtes i hem ofert un preu que 
inclou tres mesos de classes; el preu per alumne es de 130 euros; oferirem 

per poder tenir una avantatge front a la competència més propera. 
El grup durant els mesos d’hivern serà més petit; només de deu alumnes ja que 
a l’escola només hi hauria un monitor. 
I finalment per l’activitat de windsurf durant els mesos d’estiu oferire
als matins amb grups de 10 persones i el preu seria de 150 euros quinze dies.
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I per altra banda el windsurf és una activitat molt atractiva i cap dels nostres 
Vàrem optar per afegir aquesta activitat 

ja que els darrers anys hem pogut observar un gran interès pels joves del Port 
questa activitat; i vàrem decidir fer una enquesta del que volien aprendre 

o millorar i quines haurien de ser les característiques del curs perquè s’hi 
apuntessin; la majoria dels enquestats coincideix segons el grup al que se’ls 

poder oferir aquesta activitat i no tenir 

El més important és oferir un bon producte. En aquest cas s’oferirà el millor 
n tracte al client. 

les oferirem a nins de sis a setze anys; i les 
activitats de windsurf aniran dirigides a nins a partir de vuit anys fins als vint-i-

Les classes estaran formades per dues parts; una part teòrica i també una part 
nseguiran una formació molt completa dins el 

dels motius més especials ja que ens poden oferir una gran 
diferenciació front els nostres competidors; i així podem atreure un gran 

per això, oferirem preus mes baixos 

Tenim uns preus molt assequibles per tal d’obtenir grans fluxos de demanda. 
Els preus s’han establert en relació als preus de les activitats de la 

cia; aquí podem veure els preus de les activitats segons la 
temporada; que es divideix en estiu i hivern i també per les diferents activitats. 
La vela lleugera si que té competència propera però per això hem establert 

Per dur a terme la vela lleugera els mesos d’estiu; hem establert uns preus 
assistir fins a 40 

matins i un els horabaixes; això implica 80 alumnes cada 
activitats necessitarem tres monitors 

Per tant; hi ha 40 alumnes al matí i 40 per la tarda; durant els mesos de juliol, 

dos cursos un al matí i un 

hivern només es faran classes els dissabtes i hem ofert un preu que 
inclou tres mesos de classes; el preu per alumne es de 130 euros; oferirem 

per poder tenir una avantatge front a la competència més propera. 
El grup durant els mesos d’hivern serà més petit; només de deu alumnes ja que 

I finalment per l’activitat de windsurf durant els mesos d’estiu oferirem classes 
als matins amb grups de 10 persones i el preu seria de 150 euros quinze dies. 
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Durant els mesos d’hivern el preu seria de 140euros durant tres mesos; i la 
classe també se faria els dissabtes dematí.
 
 
 
A continuació podem veure els preus d’alguns 
l’illa. 
El club nàutic de cala gamba ofereix un preu molt similar al que nosaltres 
oferim  per un mateix curs de vela. Ells tenen el preu 5 euros més cars pels que 
son socis del seu club; i per altra banda, també tenen un altres
socis; com es obvi son més cars. Aquests preus son 25 euros més cars que els 
que oferim nosaltres. 
 
 Preus Soci
EVPC 145
CALA GAMBA 150
 
Per altra banda, uns dels clubs de l’illa es el l’escola de vela de s’ 
aquests ofereixen dues modalitats de vela lleugera; uns cursos on els alumnes 
mai van amb un vaixell per ells sempre practiques amb vaixells amb un 
monitor; i aquest tipus de curs val 145euros per quinze dies.
No es pot comparar amb els nostres cur
cada alumne perquè puguin aplicar la teoria i aprenguin a dur a terme les 
funcions de les diferents embarcacions.
I el curs que ofereixen com nosaltres val 185 euros per quinze dies pels no 
socis i per als socis un preu de 150 euros; per tant, es més car que les nostres 
tarifes. 
Aquí veiem les tarifes pel curs que ofereix les mateixes condicions que 
nosaltres. 
 
 Preus Soci
EVPC 145
S’ARENAL 150
 
 
Nosaltres hem optat per oferir els mateixos
almenys pels primers vuit anys, encara que això pot canviar. Hem triat aquesta 
opció perquè molts dels nostres candidats només estan interessats en venir als 
cursos d’estiu i no volen pagar una quota anual per fer
 
 
 
 
3.3.Promoció 
Promocionarem les nostres activitats
Publicaríem anuncis a la premsa 
les revistes, diaris i fulletons del 
Felanitx o la Revista Portocolom; que arriben a bona part del públic proper a
qual ens dirigim; principalment els nins.
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Durant els mesos d’hivern el preu seria de 140euros durant tres mesos; i la 
classe també se faria els dissabtes dematí. 

A continuació podem veure els preus d’alguns dels nostres competidors de 

El club nàutic de cala gamba ofereix un preu molt similar al que nosaltres 
oferim  per un mateix curs de vela. Ells tenen el preu 5 euros més cars pels que 
son socis del seu club; i per altra banda, també tenen un altres preus pels no 
socis; com es obvi son més cars. Aquests preus son 25 euros més cars que els 

Preus Soci Preu No Soci 
145€ 145€ 
150€ 170€ 

Per altra banda, uns dels clubs de l’illa es el l’escola de vela de s’ 
aquests ofereixen dues modalitats de vela lleugera; uns cursos on els alumnes 
mai van amb un vaixell per ells sempre practiques amb vaixells amb un 
monitor; i aquest tipus de curs val 145euros per quinze dies. 
No es pot comparar amb els nostres cursos ja que nosaltres oferim un vaixell a 
cada alumne perquè puguin aplicar la teoria i aprenguin a dur a terme les 
funcions de les diferents embarcacions. 
I el curs que ofereixen com nosaltres val 185 euros per quinze dies pels no 

preu de 150 euros; per tant, es més car que les nostres 

Aquí veiem les tarifes pel curs que ofereix les mateixes condicions que 

Preus Soci Preu No Soci 
145€ 145€ 
150€ 185€ 

Nosaltres hem optat per oferir els mateixos preus per al socis i als no socis 
almenys pels primers vuit anys, encara que això pot canviar. Hem triat aquesta 
opció perquè molts dels nostres candidats només estan interessats en venir als 
cursos d’estiu i no volen pagar una quota anual per fer-se socis. 

cionarem les nostres activitats per diferents mitjans publicitaris.
Publicaríem anuncis a la premsa majoritàriament a nivell balear; aprofitant totes 
les revistes, diaris i fulletons del nostre terme; com per exemple el Setmanari 

sta Portocolom; que arriben a bona part del públic proper a
qual ens dirigim; principalment els nins. 
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Durant els mesos d’hivern el preu seria de 140euros durant tres mesos; i la 

dels nostres competidors de 

El club nàutic de cala gamba ofereix un preu molt similar al que nosaltres 
oferim  per un mateix curs de vela. Ells tenen el preu 5 euros més cars pels que 

preus pels no 
socis; com es obvi son més cars. Aquests preus son 25 euros més cars que els 

Per altra banda, uns dels clubs de l’illa es el l’escola de vela de s’ Arenal; 
aquests ofereixen dues modalitats de vela lleugera; uns cursos on els alumnes 
mai van amb un vaixell per ells sempre practiques amb vaixells amb un 

sos ja que nosaltres oferim un vaixell a 
cada alumne perquè puguin aplicar la teoria i aprenguin a dur a terme les 

I el curs que ofereixen com nosaltres val 185 euros per quinze dies pels no 
preu de 150 euros; per tant, es més car que les nostres 

Aquí veiem les tarifes pel curs que ofereix les mateixes condicions que 

preus per al socis i als no socis 
almenys pels primers vuit anys, encara que això pot canviar. Hem triat aquesta 
opció perquè molts dels nostres candidats només estan interessats en venir als 

 

publicitaris. 
alear; aprofitant totes 

nostre terme; com per exemple el Setmanari 
sta Portocolom; que arriben a bona part del públic proper al 
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Un dels mitjans de comunicació
anuncis televisius; ja que combinen imatge, so i moviment; publicaríem la 
nostra escola a la televisió de Mallorca com IB3 i canal4.
tenim més facilitat per transmetre un major nombre de sens
més important. 
 
3.4.Distribució 
 
Les empreses necessiten el suport d’un canal de distribució que faciliti 
l’arribada dels productes amb major rapidesa i el més a prop possible dels 
demandants. 
Hi ha diferents nivells d’intermediaris, 
intervindran. 
Nosaltres hem optat per utilitzar el nivell més curt; realitzant la venta directe, 
sense intermediaris. Vendrem els diferents cursos de vela directament al 
consumidor final; amb la venta directe podem apro
dins el món de la vela; transmitent uns grans sentiments cap aquest deport a 
l’aire lliure incidint així en la decisió final del consumidors; arribant al procés de 
compra. 
Per la naturalesa de que els serveis no son tangibles
el contacte personal amb els cients que requereix l’assessorament o informació 
individualitzada del serveis que oferim.
També, amb la venta directe podem obtenir una entrada d’ingressos més alta.
 
 
 
5.ANALISIS DAFO  
 
 
DEBILITATS    
-Situació geogràfica  
-Turisme madur  
aquàtics. 
-Poc transport públic 
 
 
AMENACES   
-Altres clubs de vela. 

-Club nàutic.  
  

 
Amb l’anàlisi DAFO podem 
l’hora de dur a terme el club de 
Portocolom; ens podem beneficiar de les magnífiques característiques per 
practicar esports aquàtics.
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dels mitjans de comunicació que proporciona molt bons resultats son els 
anuncis televisius; ja que combinen imatge, so i moviment; publicaríem la 
nostra escola a la televisió de Mallorca com IB3 i canal4. Amb aquests anuncis 
tenim més facilitat per transmetre un major nombre de sensacions, que es el 

empreses necessiten el suport d’un canal de distribució que faciliti 
l’arribada dels productes amb major rapidesa i el més a prop possible dels 

Hi ha diferents nivells d’intermediaris, segons el nombre d’intermediaris que 

Nosaltres hem optat per utilitzar el nivell més curt; realitzant la venta directe, 
sense intermediaris. Vendrem els diferents cursos de vela directament al 
consumidor final; amb la venta directe podem aprofitar i involucrar als clients 
dins el món de la vela; transmitent uns grans sentiments cap aquest deport a 
l’aire lliure incidint així en la decisió final del consumidors; arribant al procés de 

Per la naturalesa de que els serveis no son tangibles, amb freqüència requereix 
el contacte personal amb els cients que requereix l’assessorament o informació 
individualitzada del serveis que oferim. 
També, amb la venta directe podem obtenir una entrada d’ingressos més alta.

   FORTALECES  
   -Bones característiques 
   -Gran estima pels 

   OPORTUNITATS 
-Moltes possibilitats de fer 
diferents activitats.

   -Amplia gama de restaurants de 
   Luxe. 

-Gran nombre de persones que 
passen les vacacions a 
Portocolom. 

podem apreciar que se’ns presenten moltes oportunitats a 
hora de dur a terme el club de vela; gràcies a la forma que té la badi

; ens podem beneficiar de les magnífiques característiques per 
s aquàtics. 
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que proporciona molt bons resultats son els 
anuncis televisius; ja que combinen imatge, so i moviment; publicaríem la 

Amb aquests anuncis 
acions, que es el 

empreses necessiten el suport d’un canal de distribució que faciliti 
l’arribada dels productes amb major rapidesa i el més a prop possible dels 

segons el nombre d’intermediaris que 

Nosaltres hem optat per utilitzar el nivell més curt; realitzant la venta directe, 
sense intermediaris. Vendrem els diferents cursos de vela directament al 

fitar i involucrar als clients 
dins el món de la vela; transmitent uns grans sentiments cap aquest deport a 
l’aire lliure incidint així en la decisió final del consumidors; arribant al procés de 

, amb freqüència requereix 
el contacte personal amb els cients que requereix l’assessorament o informació 

També, amb la venta directe podem obtenir una entrada d’ingressos més alta. 

Bones característiques del port. 
pels esports 

 
Moltes possibilitats de fer 

diferents activitats. 
Amplia gama de restaurants de  

nombre de persones que 
passen les vacacions a 

esenten moltes oportunitats a 
forma que té la badia de 

; ens podem beneficiar de les magnífiques característiques per 
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També cal destacar que el 
emergeixen per tota la costa atreuen un gran nom
Estudiant l’entorn ens trobem
esta més prop del nostre club però només ens pot oferir competència amb la 
vela lleugera ja que és l’única activitat que ofereixen. Per tant, el windsurf seria 
la nostra activitat estrella ja que no tenim cap tipus de competència.
Portocolom té unes característiques molt marcades com son la seva 
tranquil·litat, les seves cales verges i el luxe que ofereixen els comerciants. 
Això suposa una arribada de turistes mé
primer nínxol no ens interessa al hora d’oferir els nostres productes però el 
turisme familiar si que hi volem adreçar les nostres 
potencials. 
 
 
 
6.PRESSUPOST 
 
A continuació es presenta 
material necessari perquè el Club d
 
*Despeses club de Vela
 
 
INVERSIÓ INICIAL 

  

Optimist escola  naaix 

Optimist regates naaix 

Laser Pico 

Material windsurf 

420 

Gamba 

Neumàtica VSR5,4+Remolc 

Neumàtica Duarry Sail 400 

Toro elevador 

Emissora WHF portàtil 

Cadira aula 

Pissarra  

Taula d'oficina 

Ordinador 

  

TOTAL 

 
 
 
 
En aquest pressupost hi apareixen 
regates, la marca Naaix és la que ha ofert preus més econòmics. Els Làsers 
seran de segona mà comprats a Tim Morris propietari de l’escola de vela de 
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També cal destacar que el poble neix al voltant de la badia i els restaurants que 
emergeixen per tota la costa atreuen un gran nombre de turistes.

trobem amb el club nàutic de Porto Cristo que es el que 
prop del nostre club però només ens pot oferir competència amb la 

vela lleugera ja que és l’única activitat que ofereixen. Per tant, el windsurf seria 
la nostra activitat estrella ja que no tenim cap tipus de competència.
Portocolom té unes característiques molt marcades com son la seva 
tranquil·litat, les seves cales verges i el luxe que ofereixen els comerciants. 
Això suposa una arribada de turistes més bé madurs així com de famílies; el 
primer nínxol no ens interessa al hora d’oferir els nostres productes però el 
turisme familiar si que hi volem adreçar les nostres activitats; ja que son clients 

A continuació es presenta l¡inversió inicial que han d’aportar els socis,
material necessari perquè el Club de vela iniciï la seva activitat 

club de Vela  

   

€/UNITAT UNITATS TOTAL(€) 

1.715,00 € 30 51.450,00 €

2.213,35 € 4 8.853,40 €

1.500,00 € 6 9.000,00 €

900,00 € 10 9.000,00 €

2.000,00 € 1 2.000,00 €

6.600,00 € 1 6.600,00 €

22.040,00 € 1 22.040,00 €

6.710,00 € 1 6.710,00 €

5.000,00 € 1 5.000,00 €

160,00 € 3 480,00 €

59,00 € 25 1.475,00 €

90,00 € 1 90,00 €

150,00 € 1 150,00 €

700,00 € 1 700,00 €

    

    123.548,40 €

t pressupost hi apareixen Optimists de la marca Naaix, d’escola i de 
regates, la marca Naaix és la que ha ofert preus més econòmics. Els Làsers 
seran de segona mà comprats a Tim Morris propietari de l’escola de vela de 
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a i els restaurants que 
bre de turistes. 

Cristo que es el que 
prop del nostre club però només ens pot oferir competència amb la 

vela lleugera ja que és l’única activitat que ofereixen. Per tant, el windsurf seria 
la nostra activitat estrella ja que no tenim cap tipus de competència. 
Portocolom té unes característiques molt marcades com son la seva 
tranquil·litat, les seves cales verges i el luxe que ofereixen els comerciants. 

s bé madurs així com de famílies; el 
primer nínxol no ens interessa al hora d’oferir els nostres productes però el 

ctivitats; ja que son clients 

inicial que han d’aportar els socis, del 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

, d’escola i de 
regates, la marca Naaix és la que ha ofert preus més econòmics. Els Làsers 
seran de segona mà comprats a Tim Morris propietari de l’escola de vela de 
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Fornells, representant de Laser, que ofereix material a molt bon preu. Les 
taules de surf es compraran a una tenda 
material de primeres marques a un preu molt competitiu. 
 
Referent a les neumàtiques s’optaria per una neumàt
de la casa VSR amb remolc de carretera, ja que entra en el preu de 
l’embarcació. S’optarà per comprar un toro elevador ja que així es poden 
distribuir les embarcacions pesades a diferents llocs de l’esplanada, a més ens 
servirà per realitzar algunes tasques pesades com girar embarcacions que 
hagin sofert algun cop a la part baixa i necessitin reparació. 
 
Finalment el Club de vela necessitarà material escolar, taules, pissarra, 
material d’oficina, un parell d’emissores WHF perquè
sempre en contacte. 
 
La neumàtica de segona mà encara ofereix garantia i també ens inclouen  el 
remolc la qual cosa ens interessa. Els preus d’aquestes giren entorn els 
20.000euros amb el motor i remolc incloso
seria de 123.548,40€ (aproximadament),on s’ inclouen els costos
desemborsament inicial. 
 
Els costos fitxes anuals son 72.820
anual dels mòduls prefabricats; el salari del coordinador... 
infraestructura necessària p
mòduls prefabricats ja que si s’opta per la compra el cost supera els 19.000 
euros.  Els mòduls ens serviran per poder dur a terme les class
durant tot l’any. També hi instal·larem l’oficina per poder atendre als nostres 
clients. 
 
El material de Windsurf l’aconseguim 
botiga Bellini de Mallorca i ens ha fet un pressupost per 10 equips 
complets;aquests inclouen la t
 
Aquí es presenta la taula completa amb les despeses
DESPESES ANUALS 

ARTICLE 

Salari coordinador* 

Salari 1 instructor d'hivern* 

Salari 2 instructors estiu*** 

Salari 1 instructor windsurf* 

Seguritat social* 

Prefabricats (lloguer anual)* 

Despeses varies* (combustible, 
ruptures...) 
Despeses publicitàries 

TOTAL 
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Fornells, representant de Laser, que ofereix material a molt bon preu. Les 
taules de surf es compraran a una tenda on-line de Mallorca que ofereix 
material de primeres marques a un preu molt competitiu.  

les neumàtiques s’optaria per una neumàtica de la casa Duarry i una 
de la casa VSR amb remolc de carretera, ja que entra en el preu de 
l’embarcació. S’optarà per comprar un toro elevador ja que així es poden 
distribuir les embarcacions pesades a diferents llocs de l’esplanada, a més ens 

per realitzar algunes tasques pesades com girar embarcacions que 
hagin sofert algun cop a la part baixa i necessitin reparació.  

Finalment el Club de vela necessitarà material escolar, taules, pissarra, 
material d’oficina, un parell d’emissores WHF perquè els instructors

La neumàtica de segona mà encara ofereix garantia i també ens inclouen  el 
remolc la qual cosa ens interessa. Els preus d’aquestes giren entorn els 

uros amb el motor i remolc inclosos. Així el desemborsament inicial 
€ (aproximadament),on s’ inclouen els costos

 

son 72.820€ euros que  inclouen els salaris, el lloguer 
anual dels mòduls prefabricats; el salari del coordinador... Referent a l’ 
infraestructura necessària per al club de vela s’optarà pel lloguer anual dels 
mòduls prefabricats ja que si s’opta per la compra el cost supera els 19.000 
euros.  Els mòduls ens serviran per poder dur a terme les classes teòriques 

ambé hi instal·larem l’oficina per poder atendre als nostres 

l’aconseguim a un preu molt econòmic ja que é
de Mallorca i ens ha fet un pressupost per 10 equips 

complets;aquests inclouen la taula de surf, la vela, el pal i la botavara.

la taula completa amb les despeses anuals: 
   

€/UNITAT UNITATS TOTAL(

1.500,00 € 12 

 900,00 € 12 

 660,00 € 6 

 1.000,00 € 12 

13.800,00 

€ 

1 

 6.600,00 € 1 

* (combustible, 6.000,00 € 1 

1.660 € 1 
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Fornells, representant de Laser, que ofereix material a molt bon preu. Les 
de Mallorca que ofereix 

de la casa Duarry i una 
de la casa VSR amb remolc de carretera, ja que entra en el preu de 
l’embarcació. S’optarà per comprar un toro elevador ja que així es poden 
distribuir les embarcacions pesades a diferents llocs de l’esplanada, a més ens 

per realitzar algunes tasques pesades com girar embarcacions que 

Finalment el Club de vela necessitarà material escolar, taules, pissarra, 
els instructors pugin estar 

La neumàtica de segona mà encara ofereix garantia i també ens inclouen  el 
remolc la qual cosa ens interessa. Els preus d’aquestes giren entorn els 

orsament inicial  
€ (aproximadament),on s’ inclouen els costos del 

inclouen els salaris, el lloguer 
Referent a l’ 

el lloguer anual dels 
mòduls prefabricats ja que si s’opta per la compra el cost supera els 19.000 

es teòriques 
ambé hi instal·larem l’oficina per poder atendre als nostres 

a un preu molt econòmic ja que és de la 
de Mallorca i ens ha fet un pressupost per 10 equips 

i la botavara. 

TOTAL(€) 

18.000,00 € 

10.800,00 € 

3.960,00 € 

12.000,00 € 

13.800,00 € 

6.600,00 € 

6.000,00 € 

1.660,00 € 

72.820,00 € 
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Aquesta taula conté els costos que tenim per poder dur a terme la nostra 
activitat durant aquests vuit anys; dins aquests costos s’hi inclou 
despesa que tenim per poder dur a terme les diferents activitats.
 
 
COST PER VENDES 

  

Seguritat social* 

Prefabricats(lloguer anual)* 

despeses varies* 
(combustible, ruptures...) 
despeses publicitàries 

TOTAL 

 
 
 
COST DE PERSONAL 

  
Salari coordinador* 
Salari 1 instructor d'hivern* 
Salari 2 instructors estiu*** 
Salari 1 instructor windsurf* 
TOTAL 

 
 
A continuació hi apareixen els ingressos que té l’empresa d
vuit anys;els ingressos estan dividits segon les temporada; hivern i estiu. 
També les hem dividit amb les dues activitats que ofereix el club de vela.
 
 
*Ingressos club de Vela
 
Ingressos Estivals Club de vela
 
*Vela lleugera 
  nº alumnes mati

1ªquinzena  40 

2ªquinzena  40 

3ªquinzena  40 

4ªquinzena 40 

5ªquinzena 40 
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Aquesta taula conté els costos que tenim per poder dur a terme la nostra 
activitat durant aquests vuit anys; dins aquests costos s’hi inclou 
despesa que tenim per poder dur a terme les diferents activitats. 

        

    €/UNITAT UNITATS 

    13.800,00 

€ 

1 

     6.600,00 

€ 

1 

    6.000,00 

€ 

1 

    1.660 € 1 

        

    

€/UNITAT UNITATS 

1.500,00 € 12

 900,00 € 12

 660,00 € 6

 1.000,00 € 12

    

A continuació hi apareixen els ingressos que té l’empresa durant 
s ingressos estan dividits segon les temporada; hivern i estiu. 

També les hem dividit amb les dues activitats que ofereix el club de vela.

Ingressos club de Vela  

Ingressos Estivals Club de vela 

nº alumnes mati nº alumnes tarda preu  

 40 145,00 

 40 145,00 

 40 145,00 

 40 145,00 

 40 145,00 
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Aquesta taula conté els costos que tenim per poder dur a terme la nostra 
activitat durant aquests vuit anys; dins aquests costos s’hi inclou qualsevol 

 

  

 TOTAL(€) 

 13.800,00 € 

 6.600,00 € 

 6.000,00 € 

 1.660,00 € 

28.060,00 € 

  

TOTAL(€) 

12 18.000,00 € 

12 10.800,00 € 

6 3.960,00 € 

12 12.000,00 € 

44.760,00 € 

urant els primers 
s ingressos estan dividits segon les temporada; hivern i estiu. 

També les hem dividit amb les dues activitats que ofereix el club de vela. 

total quinzena 

145,00 € 11.600,00 € 

145,00 € 11.600,00 € 

145,00 € 11.600,00 € 

145,00 € 11.600,00 € 

145,00 € 11.600,00 € 

Total 58.000,00 € 
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*Windsurf 
 

 
 
 
Ingressos Hivern Club de vela
 
*Vela lleugera 
  

Octubre, Novembre, Desembre

Gener,Febrer, Març 

Abril, Maig, Juny 

 
 
*Windsurf 
  

Octubre, Novembre, Desembre

Gener,Febrer, Març 

Abril, Maig, Juny 

 
 
 
 
 
A continuació es representa l’amortització
quadre està dividit amb el valor residual de cada element de l’actiu fix de 
l’empresa i després apareix el valor residual total.
 
La tercera graella representa la quantitat d’amortització per cada un dels 
elements i així de manera co
Al final de la taula es pot veure el total de l’amortització pe
diferents vuit anys. 
 

  nº alumnes mati

1ªquinzena  

2ªquinzena  

3ªquinzena  

4ªquinzena 

5ªquinzena 

TFG Escola de vela Portocolom 

Ingressos Hivern Club de vela 

nº  alumnes preu 

Octubre, Novembre, Desembre 15 130,00
15 130,00
15 130,00

Total

nº alumnes preu 

Octubre, Novembre, Desembre 10 140

10 140,00

10 140,00

representa l’amortització dels elements de l’empresa; el 
està dividit amb el valor residual de cada element de l’actiu fix de 

l’empresa i després apareix el valor residual total. 

La tercera graella representa la quantitat d’amortització per cada un dels 
elements i així de manera consecutiva fins arribar al darrer any. 
Al final de la taula es pot veure el total de l’amortització per cada un dels 

nº alumnes mati preu  

10 150,00 € 

10 150,00 € 

10 150,00 € 

10 150,00 € 

10 150,00 € 

Total 
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Total quinzena 

130,00€ 1.950,00€ 
130,00€ 1.950,00€ 
130,00€ 1.950,00€ 

Total 5.850,00€ 

Total quinzena 

140,00€ 1.400,00€ 

140,00€ 1.400,00€ 

140,00€ 1.400,00€ 

Total 4.200,00€ 

dels elements de l’empresa; el 
està dividit amb el valor residual de cada element de l’actiu fix de 

La tercera graella representa la quantitat d’amortització per cada un dels 

r cada un dels 

   total quinzena 

 1.500,00 € 

 1.500,00 € 

 1.500,00 € 

 1.500,00 € 

 1.500,00 € 

 7.500,00 € 
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• El 25.385€ representa el valor residual total dels elements i tot seguit apareixen els totals de les amortitzacions.

AMORTITZACIÓ    

  v. residual vr total Any 1

Optimist escola 
naaix 

300,00 € 9.000,00 € 14.150,00 

Optimist regates 
naaix 

500,00 € 2.000,00 € 2.284,47 

Laser Pico 300,00 € 1.800,00 € 2.400,00 

Material windsurf 200,00 € 2.000,00 € 2.333,33 

420 450,00 € 450,00 € 

Gamba 800,00 € 800,00 € 1.160,00 

Neumàtica 
VSR5,4+Remolc 

5.500,00 

€ 

5.500,00 € 2.067,50 

Neumàtica Duarry 
Sail 400 

3.500,00 

€ 

3.500,00 € 

Toro elevador 900,00 € 900,00 € 

Emissora WHF 
portàtil 

0,00 € 0,00 € 

Cadira aula 12,00 € 300,00 € 

Pissarra  15,00 € 15,00 € 

Taula d'oficina 20,00 € 20,00 € 

Ordinador 100,00 € 100,00 € 

        

TOTAL   26.385,00 € 27.108,97 

€ representa el valor residual total dels elements i tot seguit apareixen els totals de les amortitzacions.

     

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6

14.150,00 € 14.150,00 € 14.150,00 € 0 0 

2.284,47 € 2.284,47 € 2.284,47 € 0 0 

2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 0 0 

2.333,33 € 2.333,33 € 2.333,33 €       

516,67 € 516,67 € 516,67 €       

1.160,00 € 1.160,00 € 1.160,00 € 1.160,00 

€ 

1.160,00 

€ 

  

2.067,50 € 2.067,50 € 2.067,50 € 2.067,50 

€ 

2.067,50 

€ 

642,00 € 642,00 € 642,00 € 642,00 € 642,00 €   

820,00 € 820,00 € 820,00 € 820,00 € 820,00 €   

240,00 € 240,00 €         

293,75 € 293,75 € 293,75 € 293,75 €     

18,75 € 18,75 € 18,75 € 18,75 €     

32,50 € 32,50 € 32,50 € 32,50 €     

150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €     

           

27.108,97 € 27.108,97 € 26.868,97 € 5.184,50 

€ 

4.689,50 

€ 
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€ representa el valor residual total dels elements i tot seguit apareixen els totals de les amortitzacions. 

  

Any 6 Any 7 Any 8 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

     

     

     

2.067,50 

€ 

2.067,50 

€ 

2.067,50 

€ 

     

     

     

     

     

     

     

     

2.067,50 

€ 

2.067,50 

€ 

2.067,50 

€ 
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Aquesta taula ens indica l’estat de cashflow dels 
 

  ANY 1 ANY 2 

INGRESSOS PER VENDES 75.550,00 € 75.550,00 

COST PER VENDES 28.060,00 € 28.060,00 

      

VA 47.490,00 € 47.490,00 

COST  PERSONAL 44.760,00 € 44.760,00 

      

EBITDA 2.730,00 € 2.730,00 

AMORTITZACIO 27.108,97 € 27.108,97 

      

EBIT -24.378,97 € -24.378,97 

INTERES 0,00 € 0,00 

      

EBT -24.378,97 € -24.378,97 

TAXES -7313,69 -7313,69

      

EAT -31.692,66 € -31.692,66 

AMORTITZACIO 27.108,97 € 27.108,97 

      

CASH FLOW -4.583,69 € -4.583,69 

 
 
 
 

Aquesta taula ens indica l’estat de cashflow dels primers vuit anys. 

ANY 3 ANY 4 ANY 5 ANY 6 ANY 7

75.550,00 € 75.550,00 € 75.550,00 € 75.550,00 € 75.550,00 € 75.550,00 

28.060,00 € 28.060,00 € 28.060,00 € 28.060,00 € 28.060,00 € 28.060,00 

          

47.490,00 € 47.490,00 € 47.490,00 € 47.490,00 € 47.490,00 € 47.490,00 

44.760,00 € 44.760,00 € 44.760,00 € 44.760,00 € 44.760,00 € 44.760,00 

          

2.730,00 € 2.730,00 € 2.730,00 € 2.730,00 € 2.730,00 € 2.730,00 

27.108,97 € 26.868,97 € 5.184,50 € 4.689,50 € 2.067,50 € 2.067,50 

          

24.378,97 € -24.138,97 

€ 

-2.454,50 € -1.959,50 € 662,50 € 662,50 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

          

24.378,97 € -24.138,97 

€ 

-2.454,50 € -1.959,50 € 662,50 € 662,50 

7313,69 -7.241,69 € -736,35 € -587,85 € 198,75 € 198,75 

          

31.692,66 € -31.380,66 

€ 

-3.190,85 € -2.547,35 € 463,75 € 463,75 

27.108,97 € 26.868,97 € 5.184,50 € 4.689,50 € 2.067,50 € 2.067,50 

          

4.583,69 € -4.511,69 € 1.993,65 € 2.142,15 € 2.531,25 € 2.531,25 
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ANY 7 ANY 8 

75.550,00 € 75.550,00 € 

28.060,00 € 28.060,00 € 

  

47.490,00 € 47.490,00 € 

44.760,00 € 44.760,00 € 

  

2.730,00 € 2.730,00 € 

2.067,50 € 2.067,50 € 

  

662,50 € 662,50 € 

0,00 € 0,00 € 

  

662,50 € 662,50 € 

198,75 € 198,75 € 

  

463,75 € 463,75 € 

2.067,50 € 2.067,50 € 

  

2.531,25 € 2.531,25 € 
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2.2.Estudi de viabilitat 
 
VAN 
  
TASA DE DESCOMPTE 4% 
 
ANY 0 ANY 1 ANY 2 ANY 3 

-123.548,40 -4583,69 -4583,69 -4511,69

    

 
 
TASA DE DESCOMPTE 8% 
 
ANY 0 ANY 1 ANY 2 ANY 3 

-123.548,40 -4583,69 -4583,69 -4511,69

    

 
 
TASA DE DESCOMPTE 12% 
 
ANY 0 ANY 1 ANY 2 ANY 3 

-123.548,40 -4583,69 -4583,69 -4.511,69

    

 
 

ANY 4 ANY 5 ANY 6 ANY 7 ANY 8

4511,69 1993,65 2142,15 2531,25 2531,25 

     

 ANY 4 ANY 5 ANY 6 ANY 7 ANY 8

4511,69 1993,65 2142,15 2531,25 2531,25 

     

 ANY 4 ANY 5 ANY 6 ANY 7 ANY 8

4.511,69 1993,65 2142,15 2531,25 2531,25 
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ANY 8  

2531,25  

-122.082,78 

€ 

ANY 8  

2531,25  

-118.463,82 

€ 

ANY 8  

2531,25  

-114.798,34 

€ 
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Hem calculat el VAN per l’escola de vela i hem utilitzat 
inversió. Les tres taxes de descompte son del 4%, 8% i del 12%. 
a terme l’ inversió ja que no es recupera el desemborsament inicial; encara que a partir del quart any
 
 
Pel que fa al càlcul de la Tir; és impossible calcular
anys no es viable dur a terme el projecte. 

per l’escola de vela i hem utilitzat tres taxes de descompte diferents per poder observa
Les tres taxes de descompte son del 4%, 8% i del 12%. El VAN ens indica que per qualsevol de les taxes no es viable dur 

a terme l’ inversió ja que no es recupera el desemborsament inicial; encara que a partir del quart any 

s impossible calcular-la ja que amb el desemborsament inicial i les beneficis negatius dels primers 
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res taxes de descompte diferents per poder observar que passava amb l’ 
que per qualsevol de les taxes no es viable dur 

 l’escola tengui beneficis. 

mborsament inicial i les beneficis negatius dels primers 
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8.ANÀLISI DE LA SITUACIÓ
 
El projecte de l’escola de vela es interessant per les 
que presenta. 
La situació geogràfica es 
característiques ens permet dur a terme qualsevol esport
preocupar-nos per les condicions climàtiques i es pot oferir un serve
qualitat; i això és una avantatge molt grossa front als nostres competidors.
Pel que fa a la competència podem dir que no es massa fort
voltants. Per aquesta raó,podem
 
L’entorn en general és favorable ja 
empreses que fan que aquest 
població. 
 
També hi ha molts serveis complementaris 
empreses aquàtiques com lloguer de llanches o velers, excurs
típic mallorquí o lloguer de motes aquàtiques. Totes aquestes activitats generen
una gran afluència de visitants sobretots
Tots aquests visitants son clients potencials a causa del tipus d’activitats d’oci 
que cerquen i això s’ha de tenir en compte.

Però segons l’anàlisi econòmic no es viable dur a terme aquest projecte ja que 
durant vuit anys no és pot obtenir beneficis 
inicial. 

 Per poder posar en marxa aquest projecte s’han de canviar els preus dels 
cursos i no optar a treballar amb una estratègia 
no es forta. També es podrien estudiar les activitats que no ofereixen les petites 
empreses  que hi ha a Portocolom i afegir un altre servei o activitat a l’escola de 
vela. Per exemple es podria oferir un servei de guarderia una hora abans de 
que comencessin les classes o per ventura oferir un horari de menjador per si 
els pares no poguessin anar a cercar 
incloure també activitats nàutiques a motor com ara lloguer de motos d’aigua o 
de llanxes. 

  

Per tant, l’emplaçament i la demanda son molt interessants però per poder dur 
a terme el projecte de manera viable s’haurien 
augmentar el benefici al llarg
un estudi econòmic a llarg termini per poder seguir amb aquesta activitat en el 
futur. 
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8.ANÀLISI DE LA SITUACIÓ  

El projecte de l’escola de vela es interessant per les característiques globals 

La situació geogràfica es excel·lent ja que es l’únic port que per les seves 
met dur a terme qualsevol esport aquàtic sense 

per les condicions climàtiques i es pot oferir un serve
; i això és una avantatge molt grossa front als nostres competidors.

Pel que fa a la competència podem dir que no es massa forta als nostres 
voltants. Per aquesta raó,podem gaudir d’un mercat monopolista.

L’entorn en general és favorable ja que hi ha moltíssim restaurants i petites 
empreses que fan que aquest poble atregui any rere any  un major nombre de 

serveis complementaris entre els que hi destaquen 
uàtiques com lloguer de llanches o velers, excursions

o lloguer de motes aquàtiques. Totes aquestes activitats generen
una gran afluència de visitants sobretots als mesos d’estiu. 

s aquests visitants son clients potencials a causa del tipus d’activitats d’oci 
s’ha de tenir en compte. 

Però segons l’anàlisi econòmic no es viable dur a terme aquest projecte ja que 
durant vuit anys no és pot obtenir beneficis ni es fa front al desemborsament 

Per poder posar en marxa aquest projecte s’han de canviar els preus dels 
cursos i no optar a treballar amb una estratègia low cost ja que la competència 
no es forta. També es podrien estudiar les activitats que no ofereixen les petites 

a Portocolom i afegir un altre servei o activitat a l’escola de 
vela. Per exemple es podria oferir un servei de guarderia una hora abans de 
que comencessin les classes o per ventura oferir un horari de menjador per si 
els pares no poguessin anar a cercar els seus fills. Una altra opció seria 
incloure també activitats nàutiques a motor com ara lloguer de motos d’aigua o 

Per tant, l’emplaçament i la demanda son molt interessants però per poder dur 
a terme el projecte de manera viable s’haurien de revisar els costos per poder 
augmentar el benefici al llarg dels anys. En qualsevol cas, s'hauria de realitzar 
un estudi econòmic a llarg termini per poder seguir amb aquesta activitat en el 
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ístiques globals 

ja que es l’únic port que per les seves 
aquàtic sense 

per les condicions climàtiques i es pot oferir un servei de 
; i això és una avantatge molt grossa front als nostres competidors. 

s nostres 
. 

restaurants i petites 
un major nombre de 

entre els que hi destaquen 
ions amb un llaüt 

o lloguer de motes aquàtiques. Totes aquestes activitats generen 

s aquests visitants son clients potencials a causa del tipus d’activitats d’oci 

Però segons l’anàlisi econòmic no es viable dur a terme aquest projecte ja que 
ni es fa front al desemborsament 

Per poder posar en marxa aquest projecte s’han de canviar els preus dels 
ja que la competència 

no es forta. També es podrien estudiar les activitats que no ofereixen les petites 
a Portocolom i afegir un altre servei o activitat a l’escola de 

vela. Per exemple es podria oferir un servei de guarderia una hora abans de 
que comencessin les classes o per ventura oferir un horari de menjador per si 

els seus fills. Una altra opció seria 
incloure també activitats nàutiques a motor com ara lloguer de motos d’aigua o 

Per tant, l’emplaçament i la demanda son molt interessants però per poder dur 
de revisar els costos per poder 

En qualsevol cas, s'hauria de realitzar 
un estudi econòmic a llarg termini per poder seguir amb aquesta activitat en el 


