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Resum 

En aquest article es presenta la gestió 
esportiva en el marc d'una federació. 
Primerament s'analitza l'esport en 
qüestió per tal de poder conèixer-ne les 
possibilitats en el context del nostre 
país. Així doncs, es realitza un repàs 
dels últims èxits assolits pels nostres 
jugadors i s'enumeren els diferents ele
ments que caracteritzen la infraestruc
tura del tennis català: nombre de clubs, 
nombre de practicants, nombre de lli
cències, etc. 

Seguidament es comenten les diferents 
funcions que ha de desenvolupar 
aquesta Federació d'acord als seus es
tatuts i la infraestructura directiva, pro
fessional i de comitès que ha creat per 
poder arribar a totes aquestes tasques 
que ha d'assumir. 

L'estructura pressupostària és el més 
clar exemple de la transformació que 
va realitzar la FCT i que va ser una 
decisió envers la professionalització i 
la gestió d'instal-lacions. 

Finalment es posa com exemple la ins
tal·lació municipal de la Vall d' Hebron 
de la qual s'aporten les dades correspo
nents al nombre d'usuaris, perfil dels 
abonats, etc. 
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LA GESTIÓ PROFESSIONAL 
D'UNA FEDERACIÓ 

Equips catalans de les diferents categories 

Introducció 

L'esport del tennis està plenament in
troduït en la societat. Per a García Fe
rrando (1990), és el quart esport més 
practicat a Espanya. Es pot practicar a 
qualsevol edat i les antigues etiquetes 
d'esport elitista han quedat superades 
especialment per l'oferta pública que 
s'ha realitzat en els darrers temps. 

D'altra banda, les circumstàncies ac
tuals de l'esport del tennis en general i 
del tennis català en particular donen a 
una federació com la de tennis unes 
possibilitats que caldria qualificar de 
molt avantatjoses. Els èxits del tennis 
espanyol i català dels darrers anys ens 
han portat a assolir el millor nivell de 
tota la història d'aquest esport al nostre 

país. El fet de tenir dues jugadores 
entre les cinc primeres del món i 11 
jugadors entre els 100 primers del món 
ens porta a ser considerats com una 
veritable potència mundial. Tots 
aquests resultats permeten crear un di
namisme en el tennis català que ajuda 
en gran mesura al seu desenvolupa
ment però també crea una gran respon
sabilitat per mantenir i millorar la si
tuació actual. 

Així doncs, des del punt de vista de la 
gestió de la Federació Catalana de Ten
nis, cal tenir en compte aquests condi
cionants i aprofitar el gran moment 
tennístic per tal de consolidar i si és 
possible millorar els diferents elements 
que componen aquesta realitat: clubs, 
associats, practicants, llicències, tèc
nics, etc. 
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Obiectiu: 
gestió professional 

Creiem que és molt important per al 
futur de totes les federacions caminar 
cap a la màxima professionalització, 
no del president i dels directius, sinó la 
professionalització entesa com la ne
cessitat de crear un equip professional 
que gestioni tota la federació. A partir 
d'aquest moment entrem en l'apartat 
de la importància de la gestió profes
sional d'una federació. 

Entenem per gestió la presa de deci
sions sobre l'aplicació dels recursos 
de què es disposa (econòmics, humans, 
d'infraestructura) per aconseguir els 
objectius que s'estableixin (rendibili
tat econòmica, esportiva i social) amb 
criteris d'economia i eficàcia. 

La correcta gestió d'una federació 
ens porta a un altre objectiu prioritari: 
la captació de recursos. Pensem que 
el futur de les federacions passa per 
l'estudi i el desenvolupament de la 
captació de recursos, que poden venir 
principalment dels patrocinadors, i 
de la creació d'activitats pròpies. 
Dins d'aquestes últimes destaquem 
l'increment de les llicències federati
ves i la possibilitat de la gestió d'ins
tal·lacions. Els avantatges fonamen
tals de la captació de recursos impli
quen una disminució del rati o de de
pendència externa (subvencions) i 
una consolidació pròpia. 

No tots els esports tenen la mateixa 
facilitat de gestió, per això una fede
ració ha de conèixer el seu esport, 
analitzar-lo profundament i especial
ment en el marc en el qual desenvo
luparà la seva activitat. Així, podrem 
saber fins a quin punt resultaria bene
ficiosa la decisió de la gestió d'ins
tal ·lacions. Sintetitzant algunes de 
les característiques d'aquest esport a 
casa nostra podríem parlar dels se
güents punts: 
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Feslo de fi de curs de les escoles de lo Federació Cololono de Tennis 

• Esport individual 

• No és un esport car de practicar 

• Socialment popular: comptem amb 
vora de 300. 000 practicants a Cata
lunya 

• Molt difós pels mitjans de comuni
cació: especialment televisió 

• Extraordinari moment esportiu: 
pràcticament la totalitat dels juga
dors espanyols professionals amb 
prestigi internacional tenen la lli
cència catalana 

• Importància del teixit associatiu: 
vora de 300 clubs federats que 
comptabilitzen un total de 160. 000 
associats 

• Vora de I. 000 tècnics titulats 

• Unes 40. 000 llicències federatives 
Tots aquests punts donen un gran po
tencial d'un esport que permet des de 
la més alta competició fins a la més 
pura recreació. Això permet que en 
gestionar una instal·lació la puguis des
tinar a l'alta competició i et serveixi al 
mateix temps perquè la gent de l'entorn 
s'inicïi en el nostre esport simplement 
per la proximitat a la instal·lació. 
Tot això ens demostra clarament que 
estem davant d'un esport consolidat, 

privilegiat i, com a conseqüència, molt 
predisposat a encarar amb optimisme i 
bons resultats la gestió d' instal·lacions. 

Gestió de la Federació 
Catalana de Tennis 

El resultat d'analitzar tots els avan
tatges en la gestió d'instal·lacions 
abans esmentat, juntament amb un es
tudi exhaustiu del nostre pressupost 
des de l'any 1988 fins a l'actual, va 
portar la Federació Catalana de Tennis 
a decidir professionalitzar al màxim la 
seva estructura. Aquest procés ha esde
vingut un organigrama de funciona
ment. 
La figura I mostra l' organigrama de la 
Federació Catalana de Tennis. 
L'organigrama de la FCT està presi
dit per un President no professional 
del qual en depèn un adjunt a presi
dència professional. A continuació 
ve una Junta Directiva que es com
pon de 15 persones, a les quals cal 
afegir els presidents de les repre
sentacions territorials amb càrrec de 
directiu. Els òrgans de presa de deci-
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oonlinta en Vall d'Hebron 
el organigrama ......, l_'" 

~ 

Sant Joen Oeapf 

l_ 

sions de la Federació Catalana de 
Tennis són l'Assemblea General, que 
es reuneix un cop a l'any (ordinària) 
o més vegades si és necessari (ex
traordinària). La Comissió Perma
nent és un òrgan de gestió que actua 
per delegació de la Junta Directiva. 
Està integrada pel president, els vice
presidents (un de l'àrea esportiva i un 
altre de l'econòmica) i el gerent, i es 
reuneix setmanalment. És un òrgan 
de control ordinari i seguiment de la 
gestió federativa, tant econòmica 

com esportiva. En particular, super
visa les memòries, els informes i altra 
documentació necessària per a la ins
trucció de la Junta Directiva sobre les 

qüestions que hagin de ser sotmeses 
a la seva consideració. Ha d'exercir 
d'òrgan consultiu de la Presidència, 
cooperant en la gestió de govern que 
competeix la Junta Directiva i desen-
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Figura 1. Organigrama de la Federació Catalana de Tennis 

volupant les funcions que especial
ment li encomani la mateixa Junta. 

De la Junta Directiva en depenen uns 
comitès presidits per directius i formats 
per professionals especialitzats en ca
dascun d'aquests comitès: 

Els comitès de la Federació es reu
neixen segons les necessitats i són els 
següents: 

Comitè de competició 

Ha de resoldre tots els assumptes en 
matèria competitiva i disciplinària 
esportiva. vetlla per la correcta 
aplicació dels reglaments dels cam
pionats de catalunya, proposant les 
seves modificacions. S'encarrega 
de la confecció de tots els calenda
ris oficials. organitza les proves per 
equips i nomena els seus jutges àr
bitres. 

~ 
GestióIn ... I.~ _ ..... 
LJancioo 
Served: dubs-comlrquH v_ 
c-arodos 
ApeU.ció -DocèncIo 
Activitat. de .. FeT ¡ CNbI 

Comitè d'apeHació 
S'encarrega dels recursos interposats 
contra el Comitè de Competició i 
Disciplina Esportiva i contra els 
acords definitius adoptats en matèria 
disciplinària esportiva pels clubs afi
liats. 

Comitè de tennis en cadira de rodes 
Promociona i difon el tennis en cadira 
de rodes, tant a nivell nacional com 
internacional. Organitza competicions 
i en fa el seguiment. Controla els grups 
d'iniciació i competició d'aquesta mo
dalitat. Planifica el programa de parti
cipació en torneigs. 

Comitè d'àrbitres 
Difon i promou l'aplicació del regla
ment tècnic del tennis en vigor en totes 
les competicions depenents de la FCT 
i en les que es desenvolupin en el terri
tori de la FCT. Classifica tècnicament 
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els àrbitres, proposant-ne l'adscripció 
a les categories corresponents. Proposa 
tarifes d'arbitratge, i els candidats a 
àrbitre internacional. Organitza cursos 
de capacitació i cursets de reciclatge 
amb la col·laboració del Comitè de Do
cència. Coordina tot el col·lectiu d'àr
bitres de Catalunya. 

Comitè de docència 

Organitza cursos d'instructor, monitor, 
entrenador, professor i àrbitres de ten
nis. Prepara els programes dels cursos, 
els imparteix i atorga la titulació corres
ponent. Fomenta la formació continua
da dels professionals de l'ensenya
ment. 

Comitè de llicències 

Regula la normativa dels terminis de 
canvis de clubs, altes i baixes de llicèn
cies. S'encarrega de la promoció i di
fusió de la llicència per aconseguir un 
major nombre de federats, així com de 
la captació de nous serveis per a 
aquests. 

Comitè protocol ols clubs 

La seva finalitat és coordinar i determi
nar la representació de la Federació en 
els actes oficials i en les finals dels 
campionats deIs clubs. Coordina la 
Diada del Tennis Català. 

Comitè de serveis ols clubs i comarques 

La seva funció consisteix en la constant 
creació, informació i difusió dels ser
veis que la Federació ofereix als clubs. 
Treballa en col·laboració amb el comi
tè d'activitats pròpies de la FCT i amb 
els clubs. 
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Figuro 2. Evolució dels pressupostos en els darrers anys 

Comitè d'activitats pròpies de lo FCT i 
amb els clubs 
Crea i coordina les activitats que orga
nitza la FCT i les que organitza conjun
tament amb els clubs. Treballa en 
col·laboració amb el Comitè de serveis 
als clubs. 

Comitè de gestió d'instaHacions 
S'encarrega del control, la coordinació 
i la bona marxa de les insta¡'¡acions, 
tant pròpies com gestionades per la 
FCT. Coordina preus i activitats de 
totes les insta¡'¡acions. 

Comitè de veterans 
Promou la creació de campionats i ac
tivitats de veterans. És el responsable 
de coordinar totes les competicions 
d'aquesta categoria. 
De la posada en marxa i execució 
d'aquestes decisions preses pels dife
rents òrgans se n'encarrega l'estructu
ra professional, amb la Gerència com a 
màxima responsable davant d' aquests 
òrgans i com a coordinadora del con
junt de responsabilitats de les diferents 
àrees que componen l'organigrama: 
Àrea Tècnica Esportiva, Econòmica, 

Promoció, Gestió d'Insta¡'¡acions, In
formàtica, Llicències, Secretaria Ge
neral, Personal, etc. 
El conjunt d'aquest organigrama està 
compost per 145 professionals durant 
tot l'any i al voltant dels 225 en èpo
ques d'activitats específiques d'estiu. 
La Federació Catalana de Tennis en un 
moment determinat va començar a es
tudiar i analitzar les incidències que es 
produirien si es dediqués seriosament i 
professionalment a la gestió d'ins
tal·lacions pròpies o amb convenis amb 
entitats públiques. Des de sempre la 
FCT ha comptat amb la realització de 
diferents programes federatius que 
l'any 93-94 (octubre-juny) va arribar a 
les 18.000 hores/pista. Aquest va ser un 
dels motius pels quals es va acceptar el 
repte que li plantejava gestionar ins
tal·lacions. Llavors era un camp no gai
re explotat des de les federacions i que 
cal dir que comporta els seus riscs. 
El resultat d'analitzar els avantatges 
que es produirien tant per a la Federa
ció com per al desenvolupament 
d'aquest esport ens porta a la decisió 
de començar a orientar els esforços en 
aquesta direcció. De la decisió de ges
tionar instal·lacions presa a l'any 1988 
han passat 8 anys, i aquesta data ens ha 

27 



PRESSUPOST FEDERACiÓ CATALANA DE TENNIS 
1988- 1995 

800 

700 

600 

500 

en milions de pessetes 
1993 1994 

1995 

800 
-< 700 

600 
~ 500 

400 

T 300 
¡ 200 
. 100 

O 

Figura 3. Evolució del nombre de llicències en els darrers anys 

marcat un punt d'inflexió que diferen
cia clarament l'abans i el després 
d'aquesta decisió. 

La gestió d'instal·lacions ha 
suposat uns clars avantatges 
per a la Federació 

Ens dóna la possibilitat de realitzar la 
promoció i difusió del nostre esport en 
nous àmbits diferents i ens permet que 
un nou públic que no havia pensat a 
iniciar-se en aquest esport ho faci pel 
fet de tenir una instal·lació prop del lloc 
on viu o treballa. 

Ens ha donat una consolidació 
econòmica que queda reflectida en di
ferents aspectes. La FCT ha passat d'un 
pressupost l'any 1988 de III milions 
a 707 l'any 1996 (veure figura 2). 

Ens ha donat una indepèndencia 
econòmica que es demostra perquè 
l'any 1988 el conjunt de subvencions 
institucionals era un 30% del pressu
post, mentre que el 1995 va representar 
només un 7%. Si analitzem el gràfic, hi 
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ha un canvi espectacular l'any 1992, 
quan es va potenciar la gestió d'ins
tal·lacions. 

La gestió d'instal·lacions també per
met a la FCT la realització de progra
mes específics per a col· lectius o sec
tors tradicionalment menys atesos 
(mestresses de casa, tercera edat, dis
capacitats, etc.). Programes alguns 
d'ells molt deficitaris des del punt de 
vista econòmic i que cal equilibrar des 
d'altres perspectives atesa la importàn
cia i necessitat social dels esmentats 
programes. 

La gestió ens dóna la captació de recur
sos directes o indirectes. Els directes 
originats pel resultat dels mateixos 
comptes d'explotació, i els indirectes, 
resultants de diferents assumptes i que 
faciliten les funcions federatives. 
D'aquests últims, el principal és poder 
disposar d'espais per realitzar els pro
grames i activitats de la Federació. 

La Federació Catalana de Tennis ha 
passat d' haver de demanar pistes als 
clubs privats per realitzar els seus 
programes, a utilitzar més de 50. 000 
hores/pista (temporada 94-95) per a 

l'organització de les activitats espor
tives. Aquesta circumstància hagués 
estat impossible en cas de no disposar 
d'instal·lacions gestionades per la 
Federació. 

Els ingressos per patrocinadors repre
senten el 7,6%. Aquesta és una via que 
cal treballar amb molta intensitat i que 
pot proporcionar no només ingressos 
directes sinó el finançament de progra
mes o activitats concretes . 

Els ingressos per la llicència federativa 
representen el 21 % del pressupost. 
Aquest és un dels temes més impor
tants amb vistes al futur més proper per 
les seves grans possibilitats de creixe
ment. 

Si com en altres esports com el golf, 
la caça o d'altres països d'Europa la 
llicència fos obligatòria per tothom 
que practica l'esport, es potenciarien 
els nostres recursos i les subvencions 
serien menys necessàries. Com que 
això no és possible, la Federació tre
balla constantment per aconseguir 
que tots els socis de clubs de Cata
lunya tinguin llicència. Si sabem que 
el nombre de practicants s'atansa als 
300.000 dels quals uns 160.000 són 
abonats als diferents clubs afiliats a 
la FCT, ens trobem amb un gran de
calatge que és un dels grans objectius 
de la FCT i per la qual cosa ha elabo
rat una campanya de promoció de la 
llicència i treballa constantment en la 
seva difusió. 

A l'actualitat, la Federació compta 
amb 38.000 llicències. Com s'aprecia 
a la figura 3 aquest nombre no ha variat 
gaire en els darrers anys. 

Pel que fa als ingressos per llicències, 
aquests es van multiplicar per cinc de 
l'any 1986 (25 milions) al 1994 (126 
milions). 

Avui representen el 21 % del pressu
post, amb una gran importància de fu
tur i moltes possibilitats d'incremen
tar-se (veure figura 4). 
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Tanmateix, la principal font d'in
gressos de la FCT són les activitats 
pròpies, que generen el 64,5% del total 
pressupostat, amb escoles, cursets, i 
molt especialment amb la gestió d'ins
tal·lacions, que representa el 77% del 
total d'aquest concepte. 
A l'actualitat la FCT gestiona: 

• El Centre Tècnic de Cornellà, del 
qual és propietària i que disposa de 
10 pistes de resina sintètica. 

• El Complex Esportiu l'Hospitalet. 
Per primera vegada una federació 
feia un conveni amb un ajuntament, 
i com que l'experiència va resultar 
positiva, hem continuat amb altres 
ajuntaments i amb la mateixa línia 
de conveni. El Complex Esportiu 
l'Hospitalet disposa de 14 pistes de 
terra, 6 de superfície dura, 2 de ges
pa artificial per a fulbet, 1 frontó, 
piscina, gimnàs, etc. 

• La Caparrella, a Lleida, amb conve
ni amb la Diputació i que disposa de 
4 pistes 

• El Centre Municipal de la Vall 
d'Hebron, amb conveni de gestió 
amb l'Ajuntament, que disposa de 
19 pistes de terra, un frontó, 7 de 
resina sintètica, 4 minitennis, gim
nàs, solàrium, etc. instal·lació de 
Sant Joan Despí, amb 10 pistes de 
resina sintètica, gimnàs, etc. 

Gestió d'instal·lacions 

Més que parlar de gestió d'instal·la
cions esportives seria més correcte par
lar de gestió de serveis, activitats i ofer
tes esportives (productes). La instal·la
ció esportiva per si sola no tindria valor 
esportiu si no fos perquè s'hi poden 
realitzar activitats. Així doncs, la ins
tal·lació és una eina, un medi que s'uti
litza per donar un servei, i no té sentit 
tractar-la com un servei si no és per a 
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Figuro 4. Distribució del llicències per províncies. Any 1994 

la utilització que se'n pot fer. De tota 
manera, hem de reconèixer que la ins
tal·lació, com a suport infraestructural 
del servei, és un aspecte cabdal per 
assolir resultats satisfactoris en la ges
tió del producte esport. 

Per simplificar, tractarem l'esport com 
un sector de mercat. Entenem que per
què hi hagi pràctica esportiva hi ha 
d'haver demandes i ofertes de serveis 
esportius. 

Hi ha d'haver l'equilibri entre deman
da i oferta per tal que sigui un sistema 
eficient. 

Cal considerar que la incidència de la 
cultura social i la importància social de 
l'esport (representació de valors, enal
tament del triomf, salut, benestar) 
transformen la població en potencials 
practicants-usuaris-c1ients de serveis i 
activitats esportives. 

Aquest potencial genera una sèrie de 
demandes que cal cobrir amb la gene
ració d'ofertes mitjançant la gestió dels 

serveis corresponents a 2 pilars bàsics: 
insta¡'¡acions esportives i recursos hu
mans. 

Aquest és un esquema senzill que mos
tra de forma global els elements que 
configuren el sistema i la relació exis
tent entre ells. La relació entre oferta i 
demanda mai és de causa-efecte: unes 
incideixen en les altres creant-se una 
relació de tipus dialèctic. 

La modificació de les cultures incideix 
sobre les demandes i obliga a les ofer
tes a modificar-se i adaptar-se. 

Per finalitzar aquesta introducció no 
ens podem oblidar de dos elements de 
gran importància per a l'èxit de la ges
tió: 

I. La importància de la promoció i el 
màrqueting del nostre producte, com a 
element d'ajust entre l'oferta i la de
manda i com a instrument de generació 
de respostes positives --demandes in
duïdes- a les nostres ofertes de pro
ducte. 
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Figura S. Cultures socials 

2. L'obligació d'establir un pla de 
gestió que marqui les estratègies d'ac
tuació sobre els condicionants de 
l'oferta (per exemple, política de preus, 
estratègies de promoció, normes d'ús i 
funcionament del servei, reglament in
tern de treballadors, mecanismes per 
avaluar de forma permanent el grau de 
satisfacció dels usuaris, etc.) 
Però abans de llançar el producte al 
mercat cal: 

• Conèixer si existeix demanda mani
festa per part de la població o si pot 
existir demanda potencial. 

• Demanda manifesta: fàcil de definir 
les característiques de la oferta. 

• Demanda potencial: el màrqueting i 
la promoció que es faci serà deter
minant per crear la demanda. 

Per crear un producte d'èxit no només 
s'ha de preguntar directament a la gent 
què és el que vol, sinó que s'han d'ana
litzar els seus hàbits i les diferents cul-
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tures socials. Entenem per cultura so
cial aquells hàbits i valors acceptats i 
assumits per la majoria de la població 
que configuren la diferència respecte 
als altres. 
Els mitjans de comunicació són els 
principals divulgadors i creadors de 
cultures. Si hem de fer incidència en 
la promoció del nostre producte, serà 
clau decidir com els utilitzem (veure 
figura 5). 
Per arribar a determinar el nivell de 
demanda d'activitats, sigui de forma 
potencial o manifesta, s'ha d'ana
litzar la població a la qual poden 
adreçar-se les nostres ofertes, per la 
qual cosa s'ha d'estratificar en seg
ments d'edat, i s'ha de fer de manera 
que s'agrupin aquelles edats amb ele
ments comuns pel que respecta a pa
trons de conducta. 
Es presenta una opció d'estratificació 
basada en els nivells d'activitat i temps 
del lleure propis de cada edat. En el 
moment que ens plantegem gestionar 

una instal·lació esportiva cal ser molt 
conscients de quins poden ser els nos
tres possibles clients, quines caracte
rístiques tindran en funció de l'edat, el 
sexe, la procedència, etc. 
Els segments d'edat als quals ens acos
tumem a dirigir són els següents: 

Escolar 1 (fins a 12 anys): 

• Etapa d'ensenyament primari. 

• Major part de la seva activitat a 
l'escola. 

• Lleure: 17-20.30h i molt carregat 
d'activitats extraescolars. 

• Interlocutors: els pares i per tant cal 
pensar en ells quan es llancin ofertes 
per a aquest segment de població. 

Escolar 2 (fins a 16 anys): 

• Ensenyament secundari; coincideix 
amb l'adolescència. 

• No independència econòmica. 

• Depenent dels seus pares, però amb 
un desig de ser més independents. 

• Caràcter inestable, certa rebel.lia 
contra els adults. 

Jove (fins a 25 anys): 

• Estudiant, treballant o l'atur. 

• En alguns casos certa inde
pendència econòmica. 

• Decideixen sols i de forma accepta
da per l'entorn. 

A partir d'aquesta etapa, els usuaris ja 
són els receptors directes dels mis
satges de promoció del producte. 

Adults 1 (fins a 40 anys): 

• Adults de primera fase. 

• Acostumen a tenir independència 
econòmica. 

• Parelles joves amb o sense fills pe
tits. 

• Principals afectats per la cultura del 
cos. 

• Atenció pel cos i la imatge. 
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Adults 2 (fins a 55 anys): 

• Etapa de maduresa professional. 

• Si tenen fills, són més independents. 

• Major temps del lleure amb les do
nes que no treballen fora de casa. 

Adults 3: 

• Si han tingut fills s'independitzen i 
pot augmentar el temps del lleure i 
la necessitat de relació social. 

Coneixent el nombre d'habitants que 
configura cada segment sobre el qual 
podem incidir, i analitzant els paràme
tres: disponibilitat de temps del lleure, 
nivell socioeconòmic i nivell de cultu
ra esportiva podem arribar a definir i 
dimensionar el volum i les caracterís
tiques de les demandes a les quals po
dem fer front. Basats amb dades reco
llides durant diferents anys, cal valorar 
els següents aspectes: 

• Les dones prefereixen les activitats 
col· lectives respecte a les indivi
duals. 

• Encara que la seva disponibilitat 
horària varii si treballen fora de casa 
o no, els motius per practicar aquest 
esport són similars: salut, imatge 
corporal i relació social. 

• S'ha d'habilitar sempre que sigui 
possible pàrquing infantil amb acti
vitats de motricitat. 

• comptabilitzar horaris d'activitats 
pels nens i els seus pares. 

• facilitar solucions a les "excuses" o 
problemes que comportin la no 
pràctica esportiva. 

• els homes tendeixen més a la indi
vidualitat i a la competitivitat. 

• les seves motivacions també passen 
per la salut, la imatge corporal, i el 
manteniment de les prestacions físi
ques de quan eren més joves. 
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Mètode del càlcul cie costos 

De cada activitat i unitat esportiva, so
bretot en les instal·lacions polifuncio
naIs, cal arribar a establir el cost fix de 
mantenir en estat d'ús una unitat de 
mesura de superfícies esportives per 
unitat de temps. 
Intentem arribar a distribuir el compte 
de despeses anuals totals de la instal·la
ció per unitats esportives (espais espor
tius més els anexos complementaris 
que li són propis). 
Per això cal determinar quins són els 
costos que considerem: 

• Directes: imputables únicament a 
mantenir en estat d'ús cada unitat 
esportiva. 

• Indirectes: de difícil imputació di
recta. 

Exemples: 

• personal de direcció: indirecte. 

• personal d'administració: indirecte. 

• despeses d'oficina: indirecte. 

• neteja: directe. 

• consums: directe. 

És un dels conceptes de despesa més 
importants en una insta].lació esporti
va. És necessari, per no ocultar resul
tats, fer imputacions directes. Si s'han 
co].locat comptadors diferenciats per 
unitats esportives, com se suggeria en 
les mesures d'economia de costos, la 
imputació és molt simple. Si no s'ha 
pres aquesta precaució, s'hauran de fer 
estimacions en funció d'un estudi de la 
corba de consums (a través d'una en
ginyeria) o de qualsevol altre mètode 
més simple però també menys exacte. 

• Material tècnic: directe. 

• Personal de manteniment: si exis
teix un pla detallat de manteniment 
que marqui quines actuacions i amb 
quina freqüència han de realitzar-se 

per al manteniment de cada unitat 
esportiva serà directe. En cas con
trari indirectes. 

Si totes les despeses es poguessin im
putar de forma directa a cada unitat 
esportiva, el càlcul de costos seria alta
ment fiable. Com que generalment no 
és així, necessitem dotar-lo d'un mèto
de d'imputació de costos indirectes que 
sigui el més exacte possible. 

Mètode cI'i.putació de costos 
inclirectes 

1. Conèixer les superfícies (m2
) de 

cada unitat esportiva, és a dir l'espai 
esportiu més els espais auxiliars que li 
són propis. Si totes les unitats esporti
ves s'utilitzessin en la mateixa mesura 
només hauríem d'imputar els costos 
indirectes de forma proporcional a les 
superfícies que ocupa cadascuna. Però 
normalment no és així, per tant hem 
d'analitzar en quina mesura s'utilitza 
més una unitat esportiva que l'altra. 
Les superfícies destinades a l'ús d'es
pectadors no es comptabilitzaran ex
cepte si igualen o superen les destina
des a l'ús dels esportistes. 

2. Calcular el nombre d'hores anuals 
d'ús òptim de cada unitat esportiva. Per 
això cal diferenciar entre: 

• Hores d'obertura anual: les totals 
possibles. 

• Hores d'ús òptim: les que es preveu 
cobrir (objectiu pressupostari). 

• Hores d'ús real: les usades real
ment. 

3. Calcular la mitjana ponderada 
d'hores d'ús de cada unitat esportiva. 

4. Calcular el factor de correcció. 

FC= 

Nombre d'hores d'ús òptim 
de la unitat esportiva 

Mitjana d'hores d'ús òptim 
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< 

11pus abonats Total Homes Dones 

Infantils 47 I 94% 6% 

Adults 1.052 I 83% 15% 

Tercera edat 56 I 100% 

Gimnàs 215 I 25% 75% 

El nombre total d'abonats és de 1.370 

Taulo 1. Abonats i persones participants de les diferents activitats (desembre 1995) 

11pusescola Nombre de partidpants 

Esoolanens 600 persones/curs 9 mesos 

E~joves 190 parsones/curs 9 mesos 

Escola adults 720 persones/3cx3m 

Particulars 60 persones/mes 

Curset estiu adults •• ,. 165 persones 

Curset estiu nens 737 persones 

Cadila rodes 12 persones/curs 

Grups de competició 13 persones/curs 

Taulo 2. Programes federatius 

on FC és el factor de correcció a aplicar 
a les superfícies de cada unitat esporti
va< 

5. Aplicar el factor de correcclO, 
multiplicant les superfícies totals de 
cada unitat esportiva pel seu factor de 
correcció i transformar els resultats en 
percentatges (percentatge de consum 
de despeses indirectes en funció de la 
superfície total de cada unitat esporti va 
i del seu temps d'ús). 

6. Distribució del total de costos in
directes entre cada unitat esportiva, en 
funció del percentatge obtingut en apli
car el factor de correcció. 

Un cop conegudes les despeses di
rectes i la imputació de les indirec
tes a cada unitat esportiva, coneixe
rem el seu cost anual d'ús. Si divi
dim el cost anual d'ús pel nombre 
d'hores d'ús òptim, tindrem el cost 
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d 'úsdetot l'espai esportiu durant una 
hora. 
D'aquesta manera podrem saber el cost 
per utilitzar la instal·lació que té cada 
activitat, i si li afegim el cost/hora de 
monitor o docent, podrem tenir el 
costJhora total d'activitat. 
En funció del nombre total d'hores que 
programem per a l'activitat i de la ca
pacitat d'usuaris establirem el cost del 
programa: 

• Si valorem un cost assumible, 
aquest serà el preu. 

• Si valorem que el cost és superior al 
que es preveu pagar pel servei els 
usuaris;s'haurà d'establir una polí
tica de preus que permeti obtenir 
beneficis d'activitats rendibles que 
es programin per pal·liar els dèficits 
ocasionats< 

I no podem oblidar el pla de màrque
ting per "vendre els nostres serveis". 

InstaHació municipal de la Vall 
d'Hebron 

De les instal·lacions que actualment 
gestiona la FCT, s'ha escollit com 
exemple la del Centre Municipal de la 
Vall d'Hebron perquè és la instal·lació 
on es poden programar el màxim nom
bre d'activitats. 
A la taula I i 2 es presenten algunes 
dades resumides d'abonats i persones 
participants en les diferents activitats: 
El nombre total d'abonats fou de 1.370. 
Els programes federatius són aproxi
madament un 35% de la utilització 
total. 
La utilització d'instal·lacions es troba 
al voltant del 65% la qual cosa suposa 
unes 245 hores/dia (taula 3). 
El lloguer d'instal·lacions es troba al 
voltant del 22% de la pràctica no diri
gida. 
De forma aproximada podem parlar de: 

• 110.000 utilitzacions persona/hora/ 
any 

• 305 utilitzacions persona/hora/dia 

D'aquests participants un 38% són de 
sexe femení mentre que un 62% són de 
sexe masculí. 
De forma resumida podríem dir que el 
perfil de l'abonat d'aquesta instal·lació 
és majoritàriament homes d'entre 18 i 
50 anys que viuen a Barcelona en zones 
properes a la instal·lació. 

Conclusions 

Gestionar instal·lacions dóna la pos
sibilitat de realitzar la promoció i di
fusió del tennis en àmbits diferents i 
nous, permet que un nou públic que 
no havia pensat iniciar-se en aquest 
esport ho faci pel fet de tenir una 
instal·lació a prop del lloc on viu o 
treballa. 
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Grups Edats (anys) 

Minitennis 5-7 

Iniciació 7-14 

Joves 14-17 

Segon nivell 10-14 

Perfeccionament 3 8-9 
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La gestió d'instal-lacions ens dóna, 
sens dubte, una consolidació econòmi
ca que queda reflectida en diferents 
aspectes, entre d'altres, un increment 
del pressupost i una independència 
econòmica. 
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En resum, la Federació Catalana de 
Tennis, gràcies a aquestes iniciatives 
de professionalització i de gestió d'ins
tal·lacions, ha esdevingut una empresa 
privada basada en la direcció per ob
jectius. 
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