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Amb aquesta recopilació d’articles es pretén donar a conèixer els resultats de la investigació 
realitzada durant 3 anys per trobar resposta a l’existència de variables o factors que posin de 
manifest, primer, si hi ha diferència entre les empreses que tenen èxit o no; segon, què fa que una 
empresa entri en procés concursal o pugui arribar a fer fallida, i, finalment, i en tercer lloc, com 
podem prevenir o predir el fracàs empresarial. S’ha buscat demostrar l’existència de mètodes que 
poden permetre donar l’alarma als gestors de les empreses per corregir a temps quan una empresa 
no està obtenint els resultats esperats. 
 
Tenint en compte que el Departament de Gestió d’Empreses de la Facultat d’Economia i Empresa 
de la Universitat Rovira i Virgili té una línia d’investigació centrada en les empreses turístiques, tota 
la investigació s’ha centrat en el sector hoteler. Aquest sector s’ha triat perquè té una importància 
molt alta a Catalunya, principal àrea receptora de turisme estranger a l’Estat espanyol i, en concret, 
a la demarcació de Tarragona, la qual està consolidada com un dels motors econòmics que fan que, 
conjuntament amb el sector químic, tinguem els centres turístics i químics més importants del sud 
d’Europa. 
 
Es pot afegir que la poca homogeneïtat del sector hoteler permet afirmar que la seva anàlisi sigui 
complicada a conseqüència de la seva complexitat. Es fa del tot necessari diferenciar les zones 
turístiques, els hotels ubicats en zones urbanes, zones rurals o a la mateixa costa; així com 
diferenciar els establiments en funció del seu volum determinat per la facturació, el nombre 
d’empleats, d’actius, d’habitacions, etc. 
 
El primer aspecte que s’ha analitzat ha estat la identificació dels factors clau d’èxit en el sector 
hoteler i mitjançant la revisió de la literatura s’han trobat moltes referències a aquest sector i 
diferents factors que hi tenen incidència. D’altra banda, la concreció d’aquests factors ha permès 
fer una relació d’aspectes financers, de sistemes de gestió de la propietat, de la qualitat, del medi 
ambient, etc., que conjuntament amb aspectes més globals com l’antiguitat o la localització, 
afavoreixen que les empreses del sector hoteler puguin tenir èxit.  
 
El segon aspecte que s’aborda són les empreses que entren en procés concursal. En aquest cas, tot 
i que el sector hoteler està inclòs a l’estudi, s’ha fet una visió més àmplia per poder fer la comparació 
amb la resta d’activitats de l’economia. L’objectiu perseguit ha estat fer una descripció de la 
tipologia d’empresa que s’ha vist afectada per la crisi que es va iniciar el 2007, tenint en compte la 
seva forma jurídica, la seva grandària i la seva antiguitat entre altres aspectes. 
 
El tercer punt tractat ha estat la predicció del fracàs empresarial en el sector hoteler. A diferència 
dels dos aspectes anteriors, més teòrics, ja que s’ha hagut de buscar molta literatura i cercar 
informació a diferents bases de dades, aquest tercer aspecte el podem considerar més empíric. 
S’han contrastat diferents fórmules de dos experts i reconeguts acadèmics de l’economia i la gestió 
d’empreses com són Altman i Amat. L’aplicació d’una fórmula dissenyada pels autors ja esmentats, 
ens permet prendre decisions que tenen una afectació bàsicament econòmica i financera en àmbits 
tan diferents com són avaluar els riscos a l’hora de concedir un préstec en una entitat bancària, i 
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ens permet, també, adonar-nos a temps de la gravetat d’una situació, si es fa servir com a control 
intern, evitant situacions de fallida. D’altra banda, i en darrer lloc, pot ser utilitzada, a més a més, 
com una tècnica d’avaluació per detectar inversions que no siguin convenients de realitzar. 
 
L’últim aspecte a mencionar en aquesta introducció és el que fa referència a la revisió de la literatura 
sobre la predicció de la insolvència en el sector hoteler, d’acord amb la literatura acadèmica que 
existeix en l’àmbit de les ciències socials. S’ha verificat si aquesta situació d’insolvència té un 
especial interès en el sector hoteler i si existeixen diferències entre els diferents sectors segons 
l’activitat econòmica, i s’ha pogut constatar que en tractar-se d’una situació especial que no 
distingeix la tipologia de l’empresa afectada, hi ha molt poca literatura que parli de la insolvència en 
el sector hoteler en les últimes dècades. La majoria de treballs trobats fan referència a entitats 
bancàries, relacionats amb les finances i els riscos dels crèdits concedits, a indústries 
manufactureres, a empreses asseguradores, etc.   
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2.1 INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat es descriuen els diferents aspectes sobre com s’ha elaborat aquesta tesi per 
articles, de manera que s’ha descartat la tesi per projectes, la qual cosa comporta avantatges i  
inconvenients que s’han hagut de valorar prèviament abans d’iniciar la  investigació. 

 
Responent al que s’estableix a la Normativa de doctorat de la URV, en concret a la secció 4a, en 
l’article 19 fa referència al contingut de la tesi doctoral: 

 
1. La tesi doctoral consisteix en un treball original de recerca elaborat pel doctorand o 
doctoranda en qualsevol camp del coneixement, que l’ha de capacitar per al treball autònom 
en l’àmbit de l’R+D+I.  
 
2.  La tesi doctoral pot ser redactada i, si escau, defensada, en les llengües habituals 
utilitzades per a la comunicació científica d’acord amb el camp de coneixement.  
 
3. El Llibre d’estil de les tesis doctorals a la URV és un conjunt de requisits de format.  
 
4. També és possible presentar la tesi doctoral com a compendi de publicacions, en el cas  
d’aquelles tesis doctorals que compleixin els criteris acordats per l’Escola de Postgrau i 
Doctorat (EPD) o els que hagi establert la comissió acadèmica del programa de doctorat. En 
tot cas, cal que es compleixin sempre la legislació i les normatives aplicables a la propietat 
intel·lectual i industrial. 

 
En el nostre cas, la tesi doctoral seleccionada està centrada en l’estudi del comportament de les 
empreses hoteleres en el camp de l’economia i la gestió empresarial, sent un treball original. Per 
tant donem acompliment a l’apartat primer. En segon lloc, en aquesta tesi es pot trobar la llengua 
habitual en la comunicació científica, és a dir, l’anglès i, a més a més, també s’han utilitzat les dues 
llengües cooficials a Catalunya: el castellà i el català. 

 
Quant al punt 3, s’ha seguit tal com està definit en el Llibre d’estil i, finalment, s’ha escollit l’opció 
del compendi de publicacions, en concret han estat 3, les quals s’han presentat a revistes indexades 
a SCOPUS i LATINDEX; a continuació, passo a detallar les dades de cadascuna de les publicacions de 
manera resumida. 
 
Article 1: «Identification of the key factors for success in the hotel sector» 

Tipus de publicació: Revista. 
Títol de l’article: «Identification of the key factors for success in the hotel sector». 
Autors: Antonio Álvarez-Ferrer, Fernando Campa-Planas, Juan Pablo Gonzales-Bustos. 
Títol de la publicació: Intangible Capital. 
Editorial: Omnia Publiser, SL 
Referència completa: Vol. 14 – Núm. 1 (2018). 
Enllaç i/o DOI de la publicació: https://doi.org/10.3926/ic.1103 
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Revista indexada: Sí. 
Nom de l’índex: ESCI (Emerging Sources Citation Index) Thomson Reuters. 
Àrea: Business, Management and Accounting (Q4). 
Posició de la revista en l’àrea: - RESH: C (0.192) - Carhus + (2014): B –  
Índex de difusió internacional DICE: 16.5 - Latindex (Catàleg): 36/36 - MIAR 2016 - ICDS: 9.6 - CIRC: 
B - In-Recs (2011): 0.111; Q2 Economia; Q2 Educació; Q3 Psicologia - Index Copernicus: ICV2015: 
98.27 points - AE Global Index (2015).  
Factor d’impacte: - H Google Scholar Metrics: 7 - 9 - SCImago Journal & Country Rank (SJR 2016): 
0.215 - Source Normalized Impact per Paper (SNIP 2016): 0.650.  
Índex de citació: 0.56, CiteScore (Març 2018): 0.46. 

 
Prèviament a la publicació de l’article 1, es va presentar una ponència al VII Congrés Català de 
Comptabilitat i Direcció la informació de la qual s’especifica a continuació: 

 
Títol de la contribució: «Identificació dels factors claus d'èxit en el sector hoteler». 
Nom de l'entitat organitzadora: Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID). 
Ciutat: Barcelona. 
Data: 08/06/2017. 

 

Article 2: «Evolución y análisis de las empresas concursadas en España en el periodo 2009-2016» 
 
Tipus de publicació: Revista. 
Títol del article: «Evolución y análisis de las empresas concursadas en España en el periodo 2009-
2016». 
Autors: Antonio Álvarez-Ferrer i Fernando Campa-Planas. 
Títol de la publicació: Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión. 
Editorial: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), Asociación 
Interamericana de Contabilidad (AIC), Associació Catalana de Comptabilitat de Gestió (ACCID) 
Referència completa: RIGC-Vol. XVI, núm. 31, gener-juny 2018, ISSN de la RICG: 1696-294X 
Enllaç i/o DOI de la publicació: 
http://www.observatorio-iberoamericano.org/RICG/n_31/Sumario_31-2018.htm 
Revista indexada: Sí. 
Nom de l’índex: LATINDEX. 
Àrea: Finances i Comptabilitat - Economia i Empresa. 
Índex de citació: ICDS = 3.7  
CIRC: Classificació Integrada de Revistes Científiques, Ciències Socials D. 
 
De la mateixa manera que prèviament a la publicació de l’article 1 es va presentar una ponència, 
l’article 2 es va presentar al XVIII Encuentro Internacional AECA, celebrat a la ciutat portuguesa de 
Lisboa. A continuació se’n detalla la informació: 
 
Títol de la contribució: «Una revisión de las empresas concursadas en España: 2009-2016». 
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Nom de l'entitat organitzadora: Instituto Universitario de Lisboa i Asociación Española de 
Contabilidad y Admnistración de Empresas (AECA). 
Ciutat: Lisboa. 
Data: 20/09/2018 

 

Article 3: «La predicción del fracaso empresarial en el sector hotelero» 
 
Tipus de publicació: Revista. 
Títol del article: «La predicción del fracaso empresarial en el sector hotelero». 
Autors: Antonio Álvarez-Ferrer i Fernando Campa-Planas. 
Títol de la publicació: Cuadernos de Turismo. 
Editorial: Universidad de Murcia. 
Referència completa: ISSN de la revista Cuadernos de Turismo: 1989-4635,1989-4635,1139-7861. 
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Els avantatges de presentar el format de tesi per articles són el següents: 
 

• Les publicacions ja existeixen i són una realitat. 
• Tenim resultats destacables que justifiquen la publicació d’una comunicació. 
• Els resultats complets de diferents temes amb entitat en permeten la publicació. 
• El treball tracta de diferents aspectes d’un tema amb suficient entitat per a ser publicats 
per separat. 
• Hi ha un interès formatiu en la redacció d’articles de recerca i les seves revisions. 
• Està implícita la garantia de qualitat dels resultats ja revisats pels revisors de les editorials. 
• Afavoreix aspectes pràctics ja que permet aprofitar i avançar el treball de redacció de 
l’article. 

 
Els inconvenients de presentar el format de tesi per articles bàsicament fan referència a evitar la 
fragmentació de la tesi, intentant donar la unitat de contingut mantenint el fil argumental. Un segon 
inconvenient ha estat la incertesa davant l’espera de si les revistes publicaran o no els articles; en 
el nostre cas, sempre hem obtingut una resposta positiva en la publicació i amb només petites 
recomanacions de canvis a fer. 
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2.2 OBJECTIUS 

L’objectiu principal del primer article, publicat amb el títol «Identification of the key factors for 
success in the hotel sector», tal com el mateix títol ens indica, és identificar quins són els factors 
clau d’èxit en el sector hoteler. Mitjançant la relació de variables com la rendibilitat, s’ha buscat 
relacionar indicadors que permetin mostrar la bona situació econòmica d’una empresa i, d’aquesta 
manera, s’han trobat gairebé 160 referències d’autors que descriuen els factors que tenen 
incidència en el bon funcionament d’una empresa del sector hoteler. 
 
Pel que fa al segon article publicat, amb el títol: «Evolución y análisis de las empresas concursadas 
en España en el periodo 2009-20016», l’objectiu principal perseguit és el de definir la tipologia 
d’empreses que entren en processos concursals i que, finalment, acaben en dissolució per no trobar 
cap solució a temps per evitar-ho. S’ha pretès definir les empreses tenint en compte les diferents 
activitats econòmiques, incloent-hi el sector hoteler, segons quines han patit més les conseqüències 
de la crisi econòmica que va començar l’any 2007, quina és la seva forma jurídica dominant, la seva 
grandària, la seva antiguitat o el nombre de treballadors de què disposen. Totes aquestes dades ens 
permetran fer una diagnosi de l’estructura empresarial i de l’activitat que ha tingut més problemes 
per perviure o de les que han tingut més èxit en períodes de turbulències econòmiques. 
 
Amb referència al tercer article, publicat amb el nom de «La predicción del fracaso empresarial en 
el sector hotelero», l’objectiu ha estat analitzar les empreses concursades del sector hoteler a 
Espanya, des del 2007 fins al 2017, i observar si aplicant-los fórmules de predicció se’n podia haver 
predit, o no, la situació. Per dur a terme aquesta investigació s’han aplicat fórmules de predicció del 
fracàs empresarial, en concret la fórmula Z d’Altman, en les versions del 1968 i del 1983, el qual és 
considerat un dels creadors d’aquest tipus de coneixement, i la fórmula Z d’Amat, Manini i Renart 
del 2017.  
 
Per concloure la presentació dels objectius, el que es pretén és tenir una visió global de per quin 
motiu una empresa té més èxit que d’altres, quines activitats han patit més amb la crisi econòmica 
que es va iniciar el 2007 i si podem predir el fracàs a temps per evitar que una empresa entri en 
crisi, passant des del concurs de creditors a la fallida i la conseqüent dissolució i tancament. El 
denominador comú als 3 temes estudiats el trobem en el sector, ja que es pretén comprovar el 
comportament del sector hoteler i, de pas, poder mostrar característiques que li són pròpies i que 
ens serveixen per a diferenciar-lo d’altres sectors com la construcció, la indústria, el comerç, etc. 

 
 

2.3 METODOLOGIA 

Tal com està descrit en cadascun dels 3 articles, la metodologia emprada per a la seva producció ha 
estat la que s’especifica a continuació. En el primer article, com a base de dades principal SCOPUS, 
la qual ofereix una àmplia visió sobre articles acadèmics internacionals conjuntament amb una gran 
base de resums i cites, la recerca s’ha dut a terme entre els anys 1963 i el 2016, identificant el 
número total d’articles i identificant les revistes en les quals s’han publicat. Les paraules clau per a 
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localitzar la bibliografia en aquest cas han estat: econòmic performance or profitability and hotel or 
lodging or accommodation or hospitality. 
 
Pel que fa al segon article, novament SCOPUS ha estat la base de dades seleccionada i les paraules 
clau que hem utilitzat per fer la recerca han estat: empresa fallida, dissolució i concurs de creditors. 
En aquest cas també s’ha consultat l’Institut Nacional d’Estadística (INE) per a trobar les dades 
quantitatives de les empreses declarades en fallida, dissolució o en concurs de creditors en el 
període 2009 al 2016. Una característica especial de l’INE és que recull la informació de tots els tipus 
d’empreses, és a dir, inclou les empreses considerades microempreses (1-9 treballadors), les petites 
(10-49 treballadors) i les mitjanes i grans (a partir de 50 treballadors). 
 
Finalment, el tercer article també s’ha elaborat consultant SCOPUS, així com l’INE i, pel treball de 
camp de les empreses concursades, la base de dades Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics (SABI) de 
Bureau Van Dijk. Aquesta base de dades conté informació de 2.500.000 milions d’empreses 
espanyoles i de 700.000 de portugueses; la seva principal característica és una recopilació de les 
companyies que tenen l’obligació de presentar la seva comptabilitat oficial al registre mercantil, la 
qual cosa vol dir que, majoritàriament, hi trobarem empreses que tenen com a tipus de societat 
jurídica principal la societat anònima o la societat limitada. Aquesta diferenciació amb l’INE, ja 
explicada al paràgraf anterior, fa que hi hagi una disparitat molt important de dades entre SABI i 
INE. Per finalitzar aquest apartat, els criteris de recerca a SABI han estat empreses en concurs de 
creditors i suspensió de pagaments, que és la denominació anterior a la llei concursal del 2003, 
CNAE 2009: 5510 – Hotels i allotjaments similars, país: Espanya, i el període de recerca és entre el 
2007 i el 2017.  
 
 
2.4 ABAST 

Entenem com a abast l’àmbit d’actuació de la nostra investigació. Queda clarament definit que el 
sector hoteler és l’activitat principal que s’ha analitzat en els articles 1 i 3; en canvi, en el número 2 
s’ha buscat poder comparar amb la resta d’activitats econòmiques el pes que ha tingut cadascuna 
d’elles en el global de l’activitat econòmica del país, però quedant inclòs el sector hoteler, també. 
 
Els orígens dels hotels es remunten a èpoques molt antigues, segons O’Gorman (2010), ja que s’han 
trobat vestigis identificats clarament amb els hotels a Mesopotàmia, Síria i Egipte. Posteriorment, a 
l’antiga Roma, l’hospitium era l’equivalent a l’hotel actual i l’esmentat autor va trobar referències 
que descrivien l’hospitium com un edifici de grans dimensions que oferien habitacions per llogar i, 
sovint, menjar i begudes per als estrangers que feien nit en aquests establiments.  
 
Fent repàs de quina ha estat l’evolució del sector turístic a Espanya, segons el Plan Nacional e 
Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015, del Ministerio de  Industria, Energía y Turismo, el sector 
turístic, el qual inclou l’hoteler, ha estat i continua sent un dels pilars de l’economia que va començar 
de manera incipient l’any 1955 i entre aquest any i el 1969 es produeix un creixement perquè 
apareixen els primers operadors turístics i l’aviació civil es convertirà en el principal mitjà de 
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transport amb el naixement de les primeres companyies xàrter. Entre els anys 1970 i el 1987 s’entra 
en una etapa de prosperitat que es caracteritza per l’expansió dels principals mercats emissors 
mundials i es produeixen altes rendibilitats per a un sector que acompanyava el boom del benestar 
socioeconòmic. 
 
Entre els anys 1998 i el 2009 en el sector turístic es produeix una recessió que tindrà greus 
conseqüències. En els sectors annexos al turístic desapareix la regularització; Internet emergeix i es 
queda per tal de condicionar els hotels i el turisme amb noves formes de gestió; la competència està 
basada amb els preus; sorgeixen nous destins turístics més competitius a banda dels tradicionals; 
es produeix una concentració empresarial, i apareix el problema del turisme de masses.  
 
La següent etapa en la qual s’entra és la de depressió, succeeix entre els anys 2010 i 2015, i es 
caracteritza per baixes taxes d’inflació, la caiguda de preus per l’esgotament del mercat, el declivi 
de les antigues tecnologies i l’increment de la desocupació. Arriba, finalment, l’etapa de recuperació 
entre els anys 2016 i 2020; podem destacar-ne canvis de destins turístics a llocs més segurs. A més 
a més, apareixen nous actors com són els pisos turístics, els quals estan representant un forta 
competència del sector hoteler.  
 
Aquest resum de l’evolució del sector turístic clarifica l’abast del sector triat. 
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3.1 INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat es detalla el que ens diu el marc teòric i quins aspectes més importants es poden 
desprendre de la revisió de la literatura, la qual s’ha fet en un període de temps ampli i que ens ha 
permès observar que el sector hoteler no disposa d’una excessiva bibliografia relacionada amb 
alguns aspectes vinculats amb el tema d’estudi de la present tesi. 
 
 
3.2 MARC CONCEPTUAL 

Continuant amb el que s’ha dit a l’apartat 2.4, en el qual es parla de l’abast de la tesi, cal donar 
algunes xifres macro per a entendre la importància del sector turístic en l’economia mundial. 
L’Organització Mundial del Turisme (OMT, 2017) mostra que el turisme ha experimentat una 
continua expansió i diversificació durant les últimes 6 dècades, la qual cosa l’ha convertit en un del 
sectors econòmics de major creixement a escala mundial. L’arribada de turistes internacionals a tot 
el món ha passat de 25 milions el 1950 a 278 milions el 1980, i de 674 milions el 2000 a 1.235 milions 
el 2016. L’OMT també pronostica que l’arribada de turistes internacionals a tot el món podria 
incrementar-se en el 3,3% a l’any entre el 2010 i el 2030, fins a arribar als 1.800 milions el 2030. 
 
De la mateixa manera, continua dient l’OMT, els ingressos per turisme internacional obtinguts pels 
destins de tot el món han passat de 2.000 milions de dòlars el 1950 a 104.000 milions de dòlars el 
1980, i de 495.000 milions el 2000 de dòlars i a 1.220.000 milions de dòlars el 2016.  
 
D’altra banda, el turisme internacional representa el 7% de les exportacions mundials de béns i 
serveis, això implica que el turisme ha crescut més ràpid que el comerç mundial en els últim anys i 
com a categoria mundial d’exportació, ocupa el tercer lloc. 
 
A més a més, el mateix informe de l’OMT classifica els països per arribades internacionals, sent 
França el primer país; en segon lloc,  els Estats Units d’Amèrica; en tercer lloc, Espanya, i la Xina en 
el quart lloc (OMT, 2017). 
 
Finalment, l’OMT preveu que, entre el 2010 i el 2030, les arribades en els destins emergents (+4,4% 
a l’any) s’incrementaran a un ritme que duplicarà el de les economies avançades (+2,2% a l’any). La 
quota de mercat de les economies emergents va passar del 30% el 1980 al 45% el 2016, i es preveu 
que arribi al 57% el 2030, la qual cosa representa més de 1.000 milions d’arribades de turistes 
internacionals. 
 
Si ens centrem en Espanya, per mostrar la importància del sector turístic podem fer referència a les 
dades recollides per l’INE. Per exemple, els ocupats en el sector turisme són el 12,21% del total 
d’ocupats el 2018; si ho comparem amb l’any 2005 veiem que hi ha un creixement del 27,06%, 
passant del 9,61% al 12,21%. En contrast amb aquestes xifres, el total de la població ocupada de 
tots els sectors, en el mateix període de temps, només es va incrementar en el 6,84%, passant de 
18,3 milions a 19,6 milions. Aquesta dada demostra la transcendència d’aquest sector en la 
recuperació de l’economia després de la crisi del 2007. 
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Un altra dada que reflecteix la importància del sector, la trobem en la creixent participació en el PIB 
nacional. El 2018 arriba a l’11,8% del total amb un volum de 142.000 milions d’euros d’un total de 
1.208.248 milions d’euros. 
 
Per acabar les dades d’aquest primer article, la projecció del turisme es pot observar en el nombre 
de turistes estrangers vinguts a Espanya des de l’any 2005. Si comparem l’any 2005 i el 2018, s’ha 
produït un creixement del 47,8%, passant de 55,9 milions a 82,6 milions, la qual cosa corrobora que 
és un dels sectors considerats com un del pilars que empenyen l’economia i que li fan de motor.  
 
En referència al marc conceptual, podem concloure que les causes que porten a situacions de fracàs 
empresarial poden tenir el seu origen en molts i diversos motius, no existint a hores d’ara una teoria 
general del fracàs empresarial.  
 
Des que es va produir la crisi a finals del 2007, moltes organitzacions han intentat trobar una solució 
als seus problemes mitjançant el concurs de creditors, intentant superar situacions d’insolvència 
abans d’arribar a l’estat de fallida, liquidació i tancament. Des que va ser aprovada a Espanya la Llei 
22/2003, les empreses que fracassen passen primer per un procés concursal o concurs de creditors, 
excepte aquelles que abandonen la seva activitat sense utilitzar aquest recurs legal, sent 
imprescindible trobar-se en estat d’insolvència. La llei concursal defineix l’estat d’insolvència com 
la situació que es produeix quan el deutor no pot complir regularment amb les seves obligacions 
exigibles. 
 
Tot aquest tràmit permet a les empreses que es troben en dificultats poder fer front a les seves 
obligacions i tenir una protecció davant els seus creditors, obtenint un període de temps que els 
permet prioritzar totes les activitats empresarials que els reportin més ingressos per poder 
estabilitzar el compte de resultats. Malgrat aquestes mesures de protecció, aproximadament el 93% 
de les empreses que entren en concurs acaben en liquidació (Registradores de España, 2018), la 
qual cosa ens porta a concloure la poca efectivitat de la llei concursal. 
 
Aprofundint en el marc conceptual, cal assenyalar que existeixen tres estats diferents de fracàs que 
marcaran la situació economicofinancera de les empreses i que ens permetran observar millor les 
diferències existents entre organitzacions sanejades i no sanejades. Ens estem referint a: fracàs 
econòmic, el qual vol dir que l’empresa no és rendible i genera de manera cíclica més despeses que 
ingressos; fracàs financer, és el cas d’una empresa que té tensions de liquidat per desajustos de 
tresoreria, i, en tercer lloc, fracàs jurídic, el qual configura la constatació jurídica de la insolvència, 
que és considerada com la sanció legal del fracàs financer.    
 
Arribat a aquest punt, l’última aportació d’aquest apartat fa referència a les propostes que fan 
Altman (1968, 1983) i Amat et al. (2017) per a poder predir si una empresa entrarà o no en situació 
de fallida i si es pot detectar abans no es produeixi. Aquests autors desenvolupen les anomenades 
fórmules Z, mitjançant complexos estudis estadístics, els quals han permès obtenir unes fórmules 
que, utilitzant informació dels comptes anuals de les empreses, ens permeten concloure si una 
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empresa està en fallida, està en procés d’entrar-hi o, en cas contrari, es troba fora de perill i la 
podem considerar-la com a sanejada.  
 
 
3.3 REVISIÓ DE LA LITERATURA 

Autors com Jesson et al. (2011) indiquen que una revisió de la literatura és un mètode d’investigació 
basat en la cerca de documentació existent per tal que l’investigador pugui descriure críticament i 
avaluar el que ja es coneix sobre un tema utilitzant fonts secundàries. D’altra banda, la Systematic 
Literature Review (en endavant SLR) es defineix com una sistemàtica d’investigació en la qual 
s’identifiquen els estudis més rellevants, se’n valora la qualitat i se’n sintetitzen els resultats 
utilitzant una metodologia científica. És prioritari que el mètode utilitzat pugui ser replicat per a 
verificar que el rigor seguit en la investigació no doni lloc a dubtes sobre la veracitat de les dades 
aportades. En resum, la revisió tradicional explora temes, desenvolupa idees i identifica llacunes per 
a investigar, mentre que les revisions sistemàtiques, utilitzant un protocol establert, fan una 
compilació d’evidències per donar resposta a una investigació específica. S’ha d’afegir que és una 
eina molt útil per a l’avaluació i l’anàlisi de la informació disponible i la seva posterior interpretació; 
de manera que es converteix en un aspecte fonamental que fa necessària la SLR, com ho demostra 
la identificació de forats (gaps) per a proposar futures línies d’investigació (Kitchenham, 2004). 
 
La SLR té el seu origen en la investigació clínica i biomèdica (Jesson et al., 2011), però en tractar-se 
d’una metodologia científica, el seu ús s’ha estès a escala mundial a altres camps de la investigació 
ja que la combinació d’informació des de diferents fonts permet disposar de més dades per a 
respondre una pregunta concreta d’investigació en qualsevol  àmbit del coneixement. 
 
La SLR, com ja s’ha mencionat abans, ha estat utilitzada en el camp de la salut i s’ha estès a altres 
múltiples branques de la ciència. Per exemple, Maestrini et al. (2017) estudia la SLR relacionada amb 
les cadenes de subministrament industrial o, en el sector de transport aeri, Ginieis et al. (2012) o 
Kalemba i Campa-Planas (2017).  
 
Les etapes més importants que conté la SLR són les que hi ha recollides en la taula 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 1: Etapes de la revisió sistemàtica de la literatura. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Abans d’entrar en la SLR de la predicció de la insolvència en el sector hoteler, hem realitzat una 
cerca sobre la mateixa SLR en el sector hoteler en general. Per a això s’han utilitzat les següents 
paraules clau: Systematic and Literature and Review and Hospitality or Lodging or Accommodation 

ÍTEM ETAPES 
1 Planificació de la revisió 
2 Identificació de les paraules clau 
3 Selecció de la base de dades  
4 Selecció del període de cerca 
5 Selecció dels documents d’estudi, extracció de les dades i síntesi 
6 Obtenció d’evidències sobre els resultats i les recomanacions 
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or Hotel. La intenció d’aquesta cerca prèvia és conèixer si existeixen revisions sistemàtiques de la 
literatura relacionades amb el sector hoteler. Els resultats obtinguts han estat els següents: 
 

• 35 documents trobats en el període 2007-2018, dels quals el 71% han estat escrits en els 
darrers 3 anys, fet que demostra que l’ús de la metodologia de la SLR en el sector hoteler és 
molt recent. 
• No hi ha cap referència que enllaci la SLR amb el sector hoteler i la predicció de la 
insolvència o la fallida amb la cerca realitzada. 
• La SLR en el sector hoteler està relacionada amb temes tan diferents com els que es 
detallen a continuació sense ser una relació exhaustiva: la gestió de la diversitat en el sector 
hoteler (Manoharan i Singal, 2017), l’exploració de la resiliència davant de desastres en el 
sector hoteler (Brown et al., 2017), la investigació de la força de treball hotelera (Baum et 
al., 2016), la investigació sobre la innovació en hotels (Gomezelj, 2016), la diversitat de la mà 
d’obra i el rendiment de l’hotel (Sourouklis i Tsagdis, 2013). 
 

Una vegada hem comprovat que no existeix una SLR relacionada amb el nostre treball, procedirem 
a una ampliació de la cerca d’articles relacionats amb el tema de la investigació amb les següents 
paraules clau primàries: Prediciton, Bankruptcy, Insolvency i Firm Failure. Com és lògic, aquesta 
cerca no distingeix cap sector concret, així que afegirem a les quatre key words anteriors les 
següents paraules secundàries: Hospitality, Accommodation, Lodging i Hotel Industry. Per millorar 
els resultats de la nostra cerca s’han utilitzat els següents operadors booleans: and, or, not.  
 
La base de dades seleccionada per a la revisió sistemàtica de la literatura ha estat Scopus, 
considerada com la base de dades més gran de resums i cites de literatura revisada que provenen 
de revistes científiques, llibres i actes de congressos. Ofereix una visió global dels resultats de la 
investigació del món en els camps de ciència, tecnologia, medicina, ciències socials i arts i 
humanitats (Elsevier, 2018). 
 
La SLR del present estudi s’inicia l’any 1968, any de la primera referència en la base de dades, fins a 
finals de l’any 2017. Aquest ampli període de temps ens permetrà aconseguir una visió extensa 
sobre l’evolució de la predicció de la insolvència en general i, especialment, en el sector hoteler. 
  
Amb les paraules clau: Prediction, Bankruptcy, Insolvency i Firm Failure s’identifiquen un total de 
1.314 referències que inclouen documents de conferències, informes, articles, capítols de llibres, 
articles en premsa, llibres, editorials, notes i enquestes breus.  
 
A la taula 2 poden observar-se les diferents combinacions de paraules clau que han servit per dur a 
terme la cerca ja descrita anteriorment i els resultats obtinguts. 
 
 
 
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
Anàlisi de les empreses hoteleres en concurs de creditors i la predicció 
de la fallida empresarial 
Antonio Álvarez Ferrer 



Marc conceptual i revisió de la literatura 3 
 

17 Anàlisi de les empreses hoteleres en concurs de creditors i la predicció de la fallida empresarial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 2: Combinacions de paraules clau utilitzades en la cerca de literatura i nombre d’articles trobats. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
A continuació, es limita per àrea temàtica deixant només Business, Management and Accounting, 
Economics, Econometrics and Finance i Social Sciences, i s’obtenen 762 referències. Finalment, es fa 
un altre filtre i aconseguim un total de 634 documents referits a la predicció de la insolvència o 
fallida empresarial. 
 
A la taula 3 observem que del total d’articles trobats a la base de dades Scopus en una primera 
cerca, que ha estat de 1.314 (vegeu taula 2 i figura 1), en una posterior revisió són eliminats els que 
no estan relacionats directament amb el tema de l’estudi, que són la majoria, ja que no estan 
relacionats amb el sector hoteler. El criteri seguit per a l’eliminació de duplicats es basa en el fet que 
com a mínim una de les paraules clau ha d’aparèixer en el títol de l’article, en l’abstract o resum i/o 
en les paraules clau del mateix escrit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Articles publicats entre 1968 i 2017. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Scopus. 

 
 
 
 
 

 
 
Taula 3: Resultats d’articles trobats en base de dades amb els criteris de selecció. 
Font: elaboració pròpia. 

 

COMBINACIÓ PARAULES CLAU PRIMÀRIES I SECUNDÀRIES NOMBRE 
D’ARTICLES 

Prediciton or Bankruptcy and Insolvency or Firm Failure 1.314 
Prediciton or Bankruptcy and Insolvency or Firm Failure and Hospitality 4 
Prediciton or Bankruptcy and Insolvency or Firm Failure and Accommodation 0 
Prediciton or Bankruptcy and Insolvency or Firm Failure and Lodging 1 
Prediciton or Bankruptcy and Insolvency or Firm Failure and Hotel Industry 3 

CRITERI FILTRAT ARTICLES ARTICLES DESCARTATS ARTICLES ACCEPTATS 
Mostra inicial (1.314) 552 762 
Articles no relacionats descartats 128 634 
Articles segons criteri de cerca descartats 626 5 
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Seguint el criteri establert en el paràgraf anterior, hem obtingut unes dades bibliogràfiques 
compostes per 8 articles acadèmics, dels quals 2 es repeteixen en 2 de les 4 cerques i 1 es descarta 
perquè fa referència al segle XIX. Els esmentats articles són la base per completar el relat del present 
estudi tal com queda reflectit a la taula 3. 
 
La majoria dels articles trobats fan referència al sector bancari, estan relacionades amb les finances 
i els riscos dels crèdits concedits, les indústries manufactureres o industrials en general, empreses 
asseguradores, la fallida corporativa, empreses cotitzades, etc. Un altre grup d’articles només 
teoritzen sobre els diferents models de situació de solvència o models predictius d’insolvència o 
fallida sense especificar el sector. Per fer-ho, utilitzen diferents models estadístics, intel·ligència 
artificial o la combinació entre ells.  
 
Els articles trobats en relació amb el nostre tema d’estudi els hem detallat a la taula 4, en la qual es 
pot llegir el títol, el resum de l’article, els autors que els han escrit i l’any de la publicació. D’altra 
banda, dels 5 articles, 2 fan referència als EUA, 1 a UK, 1 a Korea i, l’últim, al mercat xinès. En tots 5 
es fa referència a alguna de les paraules clau descrites. 

Document title 1 Authors Year Source 

Hospitality Bankruptcy in United States of 
America: A Multiple Discriminant Analysis-
Logit Model Comparison 

Barreda, A.A., Kageyama, Y., 
Singh, D., Zubieta, S. 

2017 Journal of Quality Assurance in 
Hospitality and Tourism18(1), 
pp. 86-106 

Abstract 
This study examines bankruptcy prediction of hospitality firms within U.S. equity markets. The article investigates 
whether the Logit model or the Multiple Discriminant Analysis (MDA) accurately predict bankruptcy, specifically it 
attempts to investigate how accurate Logit and MDA models are. Various key financial variables were utilized as 
predictors and contrasting samples of both bankrupt and non-bankrupt firms for the period 1992–2010 were used. 
In this analysis Statistical software SPSS 20 was utilized for the analysis. Results show that for the period 1992–
2010, the MDA model outperformed the Logit model for overall bankruptcy prediction. Theoretical and practical 
implications were offered based on the results. The study is critical given the significant number of hospitality 
enterprises being intensely impacted by the recent economic downturn. Consequently, the hospitality industry in 
United States demands higher degree of accuracy from bankruptcy prediction models to forecast economic failure. 
Document title 2 Authors Year Source 

Predicting hospitality firm 
failure: mixed sample 
modelling 

Li, H., Xu, Y.-H., Yu, L. 2017 International Journal of 
Contemporary Hospitality 
Management 
29(7), pp. 1770-1792 

Abstract 
Purpose: Available information for evaluating the possibility of hospitality firm failure in emerging countries is 
often deficient. Oversampling can compensate for this but can also yield mixed samples, which limit prediction 
models’ effectiveness. This research aims to provide a feasible approach to handle possible mixed information 
caused by oversampling. Design/methodology/approach: This paper uses mixed sample modelling (MSM) when 
evaluating the possibility of firm failure on enlarged hospitality firms. The mixed sample is filtered out with a mixed 
sample index through control of the noisy parameter and outliner parameter and meta-models are used to build 
MSM models for hospitality firm failure prediction, with performances compared to traditional models. Findings: 
The proposed models are helpful in predicting hospitality firm failure in the mixed information situation caused by 
oversampling, whereas MSM significantly improves the performance of traditional models. Meanwhile, only 
partial mixed hospitality samples matter in predicting firm failure in both rich- and poor-information situations. 
Practical implications: This research is helpful for managers, investors, employees and customers to reduce their 
hospitality-related risk in the emerging Chinese market. The two-dimensional sample collection strategies, three-
step prediction process and five MSM modelling principles are helpful for practice of hospitality firm failure 
prediction. Originality/value: This research provides a means of processing mixed hospitality firm samples through 
the early definition and proposal of MSM, which addresses the ranking information within samples in deficient 
information environments and improves forecasting accuracy of traditional models. Moreover, it provides 
empirical evidence for the validation of sample selection and sample pairing strategy in evaluating the possibility 
of hospitality firm failure. 
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Taula 4: Articles trobats relacionats amb les paraules de la cerca. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
 
 

Document title 3 Authors Year Source 

Predicting Korean lodging 
firm failures: An artificial 
neural network model along 
with a logistic regression 
model 

Youn, H., Gu, Z. 2010 International Journal of 
Hospitality Management 
29 (1), pp. 120-127 

Abstract 
Using financial variables as predictors, this study developed logistic regression and artificial neural network 
(ANN) models to predict business failures for Korean lodging firms. While both models demonstrated 
comparable Type I errors, the ANN model showed considerably lower Type II errors for both in-sample and hold-
out sample predictions. This study also found that interest coverage is the most important signal of business 
failure for the Korean hotel industry. This ratio is directly related to the hotel's solvency, ability to service debts 
and productivity of profits and can thus be regarded as a survival indicator of Korean hotel firms. 
Document title 4 Authors Year Source 

Operational analysis: a case 
study of two hotels in 
financial distress 

Moncarz, E.S., Kron, R.N. 1993 International Journal of 
Hospitality Management 
12(2), pp. 175-196 

Abstract 
The U.S. hospitality industry has recently experienced the highest rate of business failures since the 'Great 
Depression'. Hundreds of businesses have declared bankruptcy. Even more have gotten into financial distress such 
as earnings slumps, cash flow deficiencies and mismanagement of resources that could lead to bankruptcy. These 
problems will not go away. They must be managed away. This article examines the major contributing factors to 
the declining performance of lodging firms in the recent past, explores the current economic environment in the 
industry and addresses the challenges that it will most likely continue to face in the future. The focus of the article 
will be on the importance of operational analysis as a management tool to identify problem areas that need 
corrective action thereby leading to a business turnaround. Using a case study of two hotels in financial distress, 
the authors demonstrate the use of operational analysis. 
Document title 5 Authors Year Source 

The Banking Sector and 
Small Firm Failure in the UK 
Hotel and Catering Industry 

Boer, A. 1992 International Journal of 
Contemporary Hospitality 
Management 
4(2), pp. 13-16 

Abstract 
The high rates of bankruptcies in the hotel and catering industry has not been helped by the banking sector. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
Anàlisi de les empreses hoteleres en concurs de creditors i la predicció 
de la fallida empresarial 
Antonio Álvarez Ferrer 



 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
Anàlisi de les empreses hoteleres en concurs de creditors i la predicció 
de la fallida empresarial 
Antonio Álvarez Ferrer 



4 
 

 

IDENTIFICACIÓ DELS FACTORS CLAU D’ÈXIT 

EN EL SECTOR HOTELER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
Anàlisi de les empreses hoteleres en concurs de creditors i la predicció 
de la fallida empresarial 
Antonio Álvarez Ferrer 



Identificació dels factors clau d’èxit en el sector hoteler 4 
 

21 Anàlisi de les empreses hoteleres en concurs de creditors i la predicció de la fallida empresarial  

4.1 DESCRIPCIÓ, OBJECTIUS I METODOLOGIA 

L’objectiu d’aquest treball ha estat identificar quins són els factors clau d’èxit en el sector hoteler, 
tenint en compte la importància del turisme en l’economia espanyola, en el seu PIB i la seva 
aportació a l’ocupació total dels llocs de treball de tot el país. 
 
S’ha fet una revisió de la literatura que ens ha permès trobar referències relacionades amb el sector 
hoteler i diferents factors que hi tenen incidència. Els coneixements aportats per la comunitat 
científica mitjançant els articles i els textos consultats queden reflectits en aquest document i 
permeten determinar l’existència dels esmentats factors clau d’èxit.  
 
Com a conseqüència de la transcendència del sector hoteler en l’economia espanyola, el present 
estudi dona resposta a quins són els factors clau en els diferents establiments hotelers. Tanmateix, 
la concreció d’aquests factors proporciona i ens mostra quins aspectes financers, quins sistemes 
de gestió i quins aspectes més globals com l’antiguitat o la localització fan que les empreses puguin 
tenir èxit en el sector hoteler. 
 
El valor afegit d’aquest treball rau en el fet que d’acord amb la literatura revisada s’ha fet una 
relació de factors clau d’èxit en el sector hoteler, la qual cosa evidencia, també, que hi ha una falta 
d’estudis similars en aquest tema. 
 
 
4.2 GAPS IDENTIFICATS I FUTURES LÍNIES D’INVESTIGACIÓ 

Falten estudis sobre la incidència d’inversions importants en temes de qualitat i de medi ambient 
en els resultats amb dades reals d’empreses del sector hoteler. S’han pogut constatar alguns 
exemples, però considerem que són pocs tenint en compte la importància d’aquests factors en els 
resultats de les empreses hoteleres (Pereira et al., 2011; Segarra et al., 2012). 
 
Tampoc s’han trobat estudis relacionats amb el sistema de gestió dels hotels, cal quantificar la 
incidència que té en els resultats el tipus de propietat (gestió, arrendament, franquícia, etc.) que 
l’empresa està utilitzant per a l’explotació del negoci en la rendibilitat de l’hotel (Amat i Campa, 
2011). 
 
Tanmateix no s’han trobat estudis per valorar l’impacte de la responsabilitat social corporativa en 
cadenes hoteleres ni en pimes, així com la influència de la grandària, el nivell d’endeutament, el 
cost del deute sobre la rendibilitat dels hotels.  
 
La variable ubicació i localització en el sector hoteler és una de les variables específiques del mateix 
sector. Aquesta especificat fa que no s’hagi trobat literatura relacionada amb l’anàlisi del seu 
impacte en els resultats de les empreses hoteleres. 
 
No s’ha trobat cap menció sobre com s’ha de determinar l’antiguitat d’una empresa en el sector 
hoteler, però sí que s’ha trobat en altres sectors (Sánchez i García, 2003; Taymaz i Köksal, 2006). 
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Com a futures línies d’investigació es proposa estudiar com incideix l’antiguitat dels hotels i quina 
és l’afectació del tipus de propietat hotelera en la rendibilitat. També s’ha de determinar si 
l’aplicació de sistemes de gestió de qualitat i mediambientals està relacionada amb la millora de la 
rendibilitat econòmica. Es proposa fer un estudi empíric per valorar la incidència en la rendibilitat 
de la responsabilitat social corporativa en les cadenes hoteleres, fent estudis sectorials per a 
comprovar en profunditat la relació entre estratègies socials i estratègies econòmiques. 
 
Una altra línia d’investigació s’ha de centrar a estudiar el grau d’aplicació del Yield Management 
amb l’objectiu de verificar empíricament que el sector hoteler aprofita aquest sistema de gestió 
per a millorar resultats. Segons Talón et al. (2012), amb el Yield Management es millora la gestió 
dels clients i es permet incrementar els ingressos per client, però haurien de tenir una perspectiva 
financera d’augment de valor preferiblement basada en l’anàlisi de rendibilitat per client a mitjà i 
llarg termini. La selecció dels clients més rendibles ha de passar pel davant del benefici d’un 
departament. És més important el màxim benefici per client que la maximització de les vendes a 
aquests clients. 
 
També s’ha d’analitzar la relació entre la mida de l'empresa (Monterrey i Sánchez, 2011) i la seva 
rendibilitat, així com hi influeix la localització i la ubicació tenint en compte els hotels urbans, de 
platja i rurals (Pereira et al., 2011; Hernández et al., 2012). 
 
 
4.3 RESULTATS OBTINGUTS I CONCLUSIONS 

La metodologia seguida en el present estudi ha consistit a realitzar una revisió sistemàtica de la 
literatura (Systematic Literature Review) fent ús de la base de dades bibliogràfica Scopus entre els 
anys 1963 i 2016. La recerca s’ha dut a terme amb les paraules clau que s’han seleccionat per a 
localitzar la bibliografia i han estat: econòmic performance or profitability and hotel or lodging or 
accommodation or hospitability. Els factors clau que s’han localitzat en la revisió de la literatura 
s’han classificat en tres grups per facilitar-ne l’estudi. A continuació els passem a descriure: 
 
• Grup 1. Els factors financers, entenent-los com tots aquells aspectes que s’associen a l’anàlisi 

financera d’una empresa i que tenen a veure amb les inversions, la seva estructura financera i 
els seus resultats. 
 

• Grup 2. Els factors de gestió, que fan referència a tots els sistemes que les empreses tenen a la 
seva disposició per gestionar-les de la manera més eficient possible i que permetin obtenir-ne 
el màxim rendiment; en el nostre cas, hi incloem aspectes característics, encara que no 
exclusius, del sector hoteler com el Yield Management.  

 
• Grup 3. Finalment, els aspectes genèrics, que també hi tenen certa incidència; encara que per 

si sols no són determinants, sí que ho són conjuntament amb la resta de factors i sí que les 
condicionen. 
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Una vegada definits els grups vegem-ne ara els elements: 
 
Factors financers (grup 1): Endeutament, grandària (actius, vendes, empleats), marge i  rotacions 
d’actius i palanquejament operatiu. 
 
Factors de gestió (grup 2): Sistema de gestió de la propietat, sistema de gestió de la qualitat, 
sistema de gestió medi ambiental, responsabilitat social corporativa i Yield Management. 
 
Aspectes genèrics (grup 3): Antiguitat i ubicació o localització. 
 
En el grup 1 tenim els factors financers, que són factors que es poden aplicar a qualsevol tipus 
d’organització empresarial; és a dir, que no són exclusius del sector hoteler, i dependrà dels gestors 
de les mateixes empreses que es mantinguin dins d’uns marges que no posin en risc la viabilitat de 
l’entitat.  
 
Passem a analitzar el grup 2, anomenat factors de gestió per la seva importància en el sector 
hoteler i per mostrar alguns exemples de la incidència que han tingut en les empreses hoteleres 
que els han implantat. 
 
Existeixen diferents tipus de gestió dels establiments hotelers en funció del tipus de propietat, així 
trobarem diferències en els resultats si l’hotel es dirigeix mitjançant un contracte de gestió amb la 
propietat o si fem un contracte d’arrendament entre la propietat i una entitat gestora per llogar el 
negoci hoteler i no de l’establiment amb totes les instal·lacions, pertinences i estris. Una tercera 
opció, la trobem amb el contracte de franquícia, en el qual la propietat cedeix el dret a 
comercialitzar determinats serveis i productes a canvi d’una compensació econòmica. La quarta 
opció s’anomena afiliació a una agrupació hotelera, la qual cosa suposa un acord per l’accés a una 
central de reserves i a una estructura comercial; determinats hotels independents i d’una 
determinada dimensió no tenen la possibilitat de disposar d’una estructura equivalent a costos 
raonables. La cinquena opció és la de la gestió pròpia, que és el cas de l’empresa propietària de 
l’hotel que decideix gestionar-lo directament sense operadors o gestors. 
 
La rellevància en l’elecció d’una forma organitzativa adequada contribueix a la millora dels 
resultats econòmics de l’empresa. Els hotels més grans tendeixen a ser propis, totalment o 
parcialment, mentre que els més petits solen ser llogats, en gestió o franquiciats. Les 
organitzacions de més grandària solen ser explotades directament (en propietat) per les marques, 
la qual cosa es justifica bé per la importància que aquests establiments més emblemàtics ofereixin 
una bona imatge, o bé per la dificultat per trobar al mercat propietaris o explotadors amb els 
coneixements necessaris per a gestionar amb èxit aquest tipus d’empreses o, fins i tot, per a 
realitzar la inversió que requereixen. 
  
Pel que fa al sistema de gestió de la qualitat per a desenvolupar la cultura de la qualitat mitjançant 
la norma ISO 9001 o la norma UNE 182001, cal tenir en compte que el sistema de gestió de la 
qualitat és aquella part del sistema de gestió enfocada a dirigir i controlar una organització en 
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relació amb la qualitat i, en el cas del sector hoteler, tot i que la qualitat del servei és un aspecte 
clau per als hotels, els efectes positius de la certificació en qualitat en aquest sector poden tenir 
efectes positius en els treballadors (per exemple, en la rotació de personal, l’entusiasme, la 
cooperació i la comunicació), en els factors operatius, la qualitat del servei i la satisfacció del client, 
la millora de la imatge de l’hotel, la millora del resultat financer... Tots aquests aspectes indiquen 
que la certificació pot millorar els resultats, incloent-hi els financers, en les empreses hoteleres. A 
més a més, les empreses que tenen la certificació de qualitat són més eficients en percentatges 
significativament superiors a la mitjana dels seus respectius sectors, de manera que es pot afirmar 
que tenir l’esmentada certificació explica la major eficiència de les empreses. 
 
Quant al sistema de gestió mediambiental, una correcta gestió mediambiental s’ha convertit 
pràcticament obligatòria en qualsevol organització que vol obtenir excel·lents resultats econòmics. 
Per a aconseguir-ho cal estar en possessió de certificacions que acrediten bones pràctiques 
mediambientals seguint normes internacionals com l’ISO 14001 o l’EMAS. En general, la disminució 
del consum de recursos o de les deixalles i les emissions contaminants pot reduir l’impacte sobre 
el medi ambient. També resulta avantatjós per a l’empresa reduir les seves despeses energètiques 
i l’eliminació de residus, fet que disminueix les entrades i les despeses de descontaminació. 
Diferents empreses han determinat que un menor consum de matèries primeres pot redundar en 
un augment de la rendibilitat i la competitivitat. Per exemple, les cadenes d’hoteleres poden reduir 
les despeses i millorar el BAII; per tant, incrementà la rendibilitat econòmica de l’exercici, si es fan 
reduccions de consum energètic, de consum d’aigua, d’emissions de CO2 o en la producció de 
residus. 
 
La certificació en qualitat i medi ambient permet a les empreses millorar la seva eficiència i els seus 
resultats, i si, a més, s’aconsegueixen els dos certificats, s’obtenen sinergies derivades de les 
similituds i els paral·lelismes entre ambdós sistemes de gestió. S’ha demostrat que si hi ha una 
preocupació per la qualitat i per la gestió ambiental es millora el rendiment empresarial ja que 
aquests sistemes de gestió permeten disminuir costos i millorar la imatge de l’hotel, la qual cosa, 
de ben segur, influirà sobre el rendiment operatiu i financer, ja que s’ha comprovat que els hotels 
certificats obtenen majors nivells de rendiment segons alguns autors, tal com es descriu en aquest 
mateix capítol.  
 
La responsabilitat social corporativa és un factor que es caracteritza per tenir en compte els 
impactes que tots els aspectes de les seves activitats generen sobre els seus clients, empleats, 
accionistes, comunitats locals, medi ambient i sobre la societat en general. És difícil avaluar de 
manera precisa quins factors determinen la rendibilitat d'una empresa socialment responsable, 
però les empreses socialment responsables poden tenir beneficis superiors a la mitjana, ja que la 
capacitat d’una empresa per a abordar amb èxit els problemes mediambientals i socials pot ser 
una mesura creïble de la qualitat de la gestió i en farà augmentar la rendibilitat.  
 
El Yield Management (en endavant YM) aplicat al sector hoteler consisteix a vendre l’habitació 
adequada al client adequat al preu adequat i en el moment adequat. Es tracta d’una filosofia o 
cultura d’empresa, on els clients i els empleats han de comprendre que les pràctiques que es 
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deriven de l’aplicació del YM permeten obtenir el màxim benefici tant per a l’empresa com per al 
client. Per a aconseguir-ho es requereix analitzar de manera simultània diferents variables i 
paràmetres aplicant diferents models matemàtics i estadístics. El rendiment d’un hotel es mesura 
pels ingressos per habitació disponible, la qual cosa significa que es comercialitza un servei que té 
data de caducitat i una habitació no ocupada significa ingressos perduts que no es poden 
recuperar. El risc de vendre a un preu excessivament elevat pot significar no obtenir el nivell 
d'ocupació desitjat. Per això, s’ha de realitzar un control permanent de l’estat d’ocupació de 
l’hotel, de la previsió de reserves, de la competència, de l’antelació amb què es compta, etc. per a 
poder fixar, en cada moment, el preu de venda correcte. 
 
La gestió d’ingressos consisteix en la seva maximització mitjançant la gestió eficient d’un actiu 
perible a través de la determinació del seu preu i del control d’inventari. En aquest sentit, cal definir 
les habitacions com un servei o producte perible: avui es disposa únicament de l’oportunitat de 
vendre cada habitació; passada la mitjanit, l’oportunitat s’ha perdut per sempre.  
 
Les característiques per l’aplicació del Yield Managemet són, tenir una capacitat fixa, disposar d’un 
inventari perible, alts costos fixos i baixos costos variables, possibilitat de segmentar el sector i 
diferenciar preus, disposar de demanda variable i la possibilitat de vendre el producte 
anticipadament. Totes aquestes característiques tenen una aplicació directa en el sector hoteler 
perquè defineixen els aspectes intrínsecs del mateix sector.  
 
Quant als beneficis de la implantació del Yield Management en els hotels, es produeix un augment 
de la tarifa mitjana, dels ingressos i dels beneficis, segons les experiències contrastades en països 
com els Estats Units d’Amèrica. Exemples d’empreses que han obtingut beneficis i que van aplicar 
de manera pionera el Yield Management als anys 90 del segle passat són American Airlines (Smith 
et al., 1992; Cook, 1998) o la cadena d’hotels Marriot International (Liberman, 1993). 
 
Finalment, analitzant el tercer grup de factors, ens trobem, primerament, amb l’antiguitat, que 
podem definir com un període de temps continuat durant el qual una empresa porta fent una 
activitat econòmica; si aquest període supera el cinc anys de vida, possiblement l’empresa s’haurà 
consolidat i haurà madurat prou per a mantenir-se activa en el mercat. La probabilitat de fracàs no 
arriba als seus valors màxims a l’inici de la vida de l’empresa, ja que aquesta pot sobreviure durant 
algun temps utilitzant els actius fundacionals. És a partir dels 5 anys que les empreses que no 
fracassen poden sobreviure. La incidència de l’antiguitat es produeix en els grups de les petites i 
molt petites empreses, més que en les mitjanes i les grans. 
 
El segon factor d’aquest tercer grup és la ubicació o la localització. Aquest factor, que té una alta 
incidència en el sector hoteler perquè requereix de certs recursos turístics propers per decidir on 
construïm un hotel, serà l’estratègia definida per l’empresa que farà que ens ubiquem a la platja, 
a zones de muntanya per a aprofitar la neu, a ciutats amb recursos històrics com monuments, a 
ciutats importants a prop d’aeroports, ports, etc. Les economies de localització sorgeixen quan les 
empreses es concentren geogràficament perquè requereixen d’un factor específic localitzat en una 
àrea geogràfica concreta o perquè comparteixen proveïdors i mercats.  
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Per fer qualsevol tipus d’estudi d’aquest factor cal tenir en compte que la millor classificació per 
fer una segmentació del sector hoteler a Espanya és classificar els hotels en tres grups: els urbans, 
els de platja i els rurals. Això ens permetrà poder diferenciar les tres destinacions més habituals al 
nostre país: turisme urbà, de plaer o d’empresa i més estable durant tot l’any; turisme de platja, 
bàsicament de plaer i més estacional; i, finalment, el rural, també estacional, però molt sensible a 
la situació econòmica del moment. 
 
La primera conclusió és que podem afirmar que existeixen factors que són clau per tenir èxit en el 
sector hoteler, tenint en compte la bibliografia consultada i exposada en el present treball. Alguns 
d’aquests factors són comuns a totes les organitzacions empresarials, però alguns, com el Yield 
Management o el tipus de sistema de gestió de la propietat, són característics del sector hoteler i, 
de la mateixa manera que la ubicació i la localització dels hotels, són determinants en la consecució 
de bons resultats economicofinancers. 
 
És del tot necessari fer una investigació longitudinal dels factors més representatius del sector 
hoteler com són la propietat, el Yield Management, la seva ubicació i localització, així com els 
sistemes de gestió de la propietat, de la qualitat i el medi ambient. Aquesta anàlisi ens permetrà 
definir un perfil i una categorització de grups d’empreses hoteleres en funció de la seva rendibilitat. 
Finalment, si som capaços d’identificar aquelles propietats que permetin pronosticar la seva 
evolució futura amb el propòsit de valorar la capacitat financera, podrem definir en quina mesura 
el nivell actual de rendibilitat podrà reproduir-se en el següent o els següents períodes i ser 
recurrent. Aquesta persistència assegurarà la supervivència de l’empresa hotelera en el futur.  
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5.1 DESCRIPCIÓ, OBJECTIUS I METODOLOGIA 

L’objecte principal d’aquesta part de l’estudi és fer una revisió de les empreses concursades a 
Espanya en el període que va des de l’any 2009 fins a l’any 2016. La crisi econòmica que hem patit 
des de l’any 2007 ha marcat clarament la tendència creixent del nombre d’empreses concursades, 
de les quals, un gran percentatge ha acabat per dissoldre’s perquè no van ser capaces de redreçar 
les situacions economicofinanceres per les quals travessaven. 
 
Gran part de les dades obtingudes provenen de l’Instituto Nacional de Estadística (en endavant 
INE) i ens han permès establir els diferents perfils d’empresa que s’han vist abocats al concurs de 
creditors. Aquesta informació ha definit aspectes tan variats com la forma jurídica, la grandària de 
l’empresa, l’antiguitat o el nombre de treballadors. En les conclusions es presenta un resum de les 
troballes més importants obtingudes com pot ser, entre d’altres, quina és la relació entre 
empreses concursades i les dissoltes respecte a les que es mantenen en situació activa. 
 
Les causes que poden portar una empresa a una situació de fracàs empresarial poden tenir el seu 
origen en diversos motius i, malgrat les moltes investigacions realitzades, no s’ha aconseguit 
formular una teoria general sobre el fracàs empresarial. Hi ha autors que estudien com detectar el 
fracàs a partir d’una sèrie de variables que actuen d’una manera similar en totes les empreses, 
estem parlant de variables econòmiques i financeres com la rendibilitat, la solvència, la liquiditat, 
la rotació, l’estructura econòmica i la seva activitat. D’altra banda, també tenim un grup de 
variables no financeres que també hi incideixen; per exemple, la grandària, l’antiguitat, el sector i 
la localització.  
 
Les empreses que fracassen a Espanya passen, primer, per un procés concursal o un concurs de 
creditors, excepte aquelles que abandonen la seva activitat sense fer la liquidació voluntària, el 
que suposa un percentatge residual. Aquest concurs de creditors és una figura recollida per la 
normativa concursal, segons la Llei 22/2003, de 9 de juliol, i que serveix tant per a les antigues 
fallides com per a les situacions de suspensió de pagaments, que s’agrupen per reflectir un estat 
d’insolvència dins de l’empresa. Aquesta mateixa llei defineix l’estat d’insolvència com la situació 
que es produeix quan el deutor no pot complir regularment les obligacions que li són exigibles en 
un període mínim de 3 mesos. Per tant, la llei no va ser dissenyada per a anticipar-se a la situació 
de fallida, sinó que es pot fer servir, voluntàriament o a instància de la part afectada, com a 
resultat dels impagaments consecutius d’una empresa i per a protegir els interessos dels 
col·lectius afectats. 
 
Finalment, el mètode de treball seguit per a l’obtenció de la informació necessària per a elaborar 
el treball ha estat realitzant una cerca d’articles relacionats amb el tema de discussió a Scopus i 
una altra cerca de dades quantitatives a l’INE. El període analitzat va des de l’any 2009 fins a l’any 
2016  i les paraules clau han estat: empresa fallida, dissolució i concurs de creditors.   
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5.2 GAPS IDENTIFICATS I FUTURES LÍNIES D’INVESTIGACIÓ 

Pel que fa als gaps detectats podem destacar com a principal limitació a l’estudi del concurs de 
creditors a Espanya, la falta de bases de dades que proporcionin informació fiable sobre aquest 
fet, la qual cosa no resulta molt comprensible tenint en compte la importància que el concurs de 
creditors té en l’economia. S’ha contrastat l’existència de disparitat de xifres tenint en compte que 
existeixen diversos estadis abans que una empresa arribi al final del procés de concurs. Tot plegat 
dificulta la localització de dades perquè ens trobem amb empreses en preconcurs de creditors, 
d’altres en concurs, d’altres en dissolució, d’altres dissoltes, etc. Tanmateix les xifres que, 
obtingudes per l’Institut Nacional d’Estadística, s’han de contrastar amb altres bases de dades com 
la de SABI, per exemple, s’ha pogut constatar que no coincideixen. També podem trobar 
informació al respecte al Registre Públic Concursal o al mateix Ministeri de Justícia. 
 
Quant a les futures línies d’investigació, la primera que es proposa és per a estudiar l’efecte que 
ha tingut en les empreses sanejades el contagi d’empreses que han entrat en procés concursal. 
Aquesta afirmació es desprèn dels autors analitzats a l’article i que manifesten que en la crisi 
econòmica moltes empreses viables econòmicament han hagut d’entrar en un procés concursal 
per l’efecte dominó. És a dir, empreses que tot i que obtenien beneficis han tingut problemes de 
liquiditat perquè altres empreses de les quals eren creditores no els podien pagar els seus crèdits 
pendents. Aquest contagi ja esmentat, es dona principalment en el sector industrial (García-Marí 
et al., 2016), el que ens fa pensar que una futura línia d’investigació per fer un estudi més analític i 
que examini les causes de l’existència d’aquest contagi, sembla que sigui del tot necessari 
realitzar. 
 
Una altra línia d’investigació s’hauria de centrar en la importància que té la duració del procés 
concursal per a la salvació o no de l’empresa. Un dels aspectes més rellevants és el temps de 
resolució, ja que la ràpida resolució dels processos també és un indicador de l’efectivitat del 
sistema legal, afectat per l’eficiència dels administradors concursals, així que el coneixement dels 
factors que hi incideixen té importants implicacions per als legisladors.  
 
Per concloure aquest apartat, l’última línia d’investigació la podem trobar relacionada amb 
l’informe d’auditoria anual que han de passar les empreses que en tenen l’obligació per 
requeriment legal. Després de comprovar que, de la revisió de la literatura realitzada, en podem 
concloure la importància de l’informe d’auditoria i la seva relació en la detecció de la insolvència 
empresarial, tenint en compte l’anàlisi de l’informe d’auditoria en un horitzó de temps més llarg al 
de l’any obligatori; si tinguéssim les dades recopilades de diferents exercicis, es podrien observar 
millor les dades negatives, i es podria contribuir de manera clara a la detecció de problemes 
d’insolvències que permetin als interessats d’una empresa actuar amb rapidesa per a revertir 
situacions que poden comprometre la companyia. 
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5.3 RESULTATS OBTINGUTS I CONCLUSIONS 

En el període analitzat (2009-2016) les comunitats que tenen una major activitat empresarial a 
Espanya són per ordre d’importància numèrica: Catalunya, Madrid, Andalusia i la Comunitat 
Valenciana. Quant a les empreses dissoltes, les regions que encapçalen el llistat són: Madrid, 
Andalusia, Catalunya i la Comunitat Valenciana.  
 
Si tenim en compte el percentatge d’empreses actives versus les empreses dissoltes, els resultats 
mostren que les comunitats més afectades són: Madrid, el País Basc i les Illes Balears. Les 
comunitats menys afectades són: Castella-La Manxa, Catalunya, Múrcia i Navarra. El percentatge 
de les empreses que es dissolen 1 any abans de la crisi, és a dir, l’any 2006, és  del 0,33% de les 
empreses actives; si ho comparem amb l’any 2016, últim de la sèrie analitzada, veiem que el 
percentatge ha arribat fins al 0,65%. Per tant, en 10 anys s’ha incrementat en el 97% les empreses 
que s’han dissolt. 
 
Per tenir una visió més àmplia de la situació econòmica analitzem l’evolució de la població de les 
empreses en el període 2006-2016. S’hi inclouen els 2 anys anteriors al període analitzat amb 
l’objectiu de poder destacar que el 2007 va ser l’any amb més activitat econòmica a Espanya, amb 
un total de 3,42 milions d’empreses actives, tenint en compte el nombre total d’empreses, i que, 
tot i la recuperació econòmica del 2016, encara no s’han arribat a les xifres d’empreses de l’any 
2009, que va ser de 3,29 milions, quedant molt lluny el rècord batut l’any 2007. 
 
Amb totes aquestes dades, sembla pertinent  investigar sobre quins han estat els motius que 
porten les empreses a dissoldre’s o a desaparèixer, així que la seva detecció i la possible 
anticipació per posar mesures correctores que evitin o minimitzin els seus efectes per prevenir la 
seva desaparició són motius suficients per ser analitzats. 
 
Dels primers resultats de les dades de l’INE analitzant les societats mercantils per la seva 
naturalesa jurídica en procediment concursal a Espanya entre 2009 i 2016, es desprèn que les 
societats de responsabilitat limitada són les que es veuen més afectades pels processos 
concursals, amb un pes en percentatge del total que varia entre el 73,93% i el 79,61% entre els 
anys 2009 i 2016, respectivament. Li segueixen les societats anònimes amb un pes, en percentatge 
del total, que varia entre el 19,25% i l’11,42% en el mateix període de temps. 
 
Ara passem a detallar les societats mercantils en procediment concursal i per comunitat autònoma 
actives a Espanya l’any 2016. Catalunya encapçala la llista amb 608.981 empreses actives; per tant, 
és la regió amb més activitat empresarial d’Espanya, que representa el 18,6% del total. La 
segueixen Madrid amb 526.156 empreses i el 16%; Andalusia, amb 501.745 empreses i el 15,3% ; i, 
a més distancia, la Comunitat Valenciana amb 350.065 i 10,7%. En relació amb les empreses en 
procés concursal, Catalunya torna a encapçalar el llistat amb 1.076 empreses i el 22,6%. El segon 
lloc és per a la Comunitat Valenciana amb 709 empreses i el 14,9%. En tercer lloc tenim Madrid 
amb 693 empreses i el 14,6%. Finalment, en quarta posició, hi ha Andalusia amb 487 empreses 
que representen el 10,2% del total. Per mostrar millor les dades anteriors es pot veure la següent 
taula resum. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
Anàlisi de les empreses hoteleres en concurs de creditors i la predicció 
de la fallida empresarial 
Antonio Álvarez Ferrer 



Evolució i anàlisi de les empreses concursades a espanya 2009-2016 5 
 

56 Anàlisi de les empreses hoteleres en concurs de creditors i la predicció de la fallida empresarial 

 

 
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’INE.  
 

Si relacionem les empreses concursades amb les empreses actives de cada comunitat autònoma 
obtenim els següents resultats: la Comunitat Valenciana i el País Basc encapçalen la classificació 
amb el 0,20%, les segueixen Catalunya i Aragó amb el 0,18% i, en tercer lloc, Castella i Lleó, Galicia 
i la Comunitat Foral de Navarra amb el 0,15%. La Comunitat de Madrid amb el 0,13% es queda per 
sota de la mitjana nacional que és el 0,14%. 
 
Si analitzem la informació recollida sobre les societats mercantils en procediment concursal i per 
activitat econòmica a Espanya, les que tenen el major pes l’any 2009 són indústria i energia 
seguides per la construcció, representant entre les dues activitats el 57% del total. En canvi, l’any 
2016 cauen al percentatge del 30%, amb 1.235 del total de les empreses en procés concursal, 
ocupant el segon i tercer lloc per ordre d’importància darrere del comerç. L’any 2009 l’activitat del 
comerç representava el 17,22% del total; 7 any després, el 2016, ocupa el primer lloc amb el 
20,98% del total de les empreses concursades. 
 
Si tenim en compte les societats mercantils concursades per tram d’assalariats, les dades 
aportades per l’INE ens descriuen el tipus d’empresa que tanca les portes segons el nombre 
d’empleats l’any 2009: el 85,24% van ser microempreses (1-9 empleats) i petites (10-49 empleats). 
L’any 2016, la situació es manté molt similar, en concret el 86,52% de microempreses i petites, i, la 
resta, fins a arribar al 100%, correspon a les mitjanes i grans empreses (3,68%) i les anomenades 
sense classificar (9,80%).   
 
Finalment, analitzem les empreses actives segons el sector econòmic per interval d’edat a Espanya 
l’any 2016. La distribució d’edats no és homogènia pels diferents sectors considerats; així, en el 
sector industrial trobem la major proporció d’empreses veteranes, el 28,8% té 20 anys o més; 
d’altra banda, en les empreses joves les activitats vinculades al sector serveis, especialment 
l’hoteleria, el 26,8% no ha aconseguit complir el seu segon any de vida. Cal destacar que el sector 
hoteler és el que té menys solidesa en les seves empreses per a superar el període inicial de vida 
empresarial. En la mateixa línia, els sectors amb empreses més longeves són l’industrial, el 
transport/emmagatzemament i la construcció, amb el 28,8%, el 25,9% i el 20,4% del total 
d’empreses, respectivament.  
 
Per finalitzar aquest apartat passem a relacionar les conclusions a les quals s’ha arribat: 

SOCIETATS MERCANTILS PER COMUNITATS AUTÒNOMES (CA) A ESPANYA 2016 

CA 

ACTIVES PROCÉS CONCURSAL 
Nombre 

de 
societats 

Percentatge del total 
Nombre 

de 
societats 

Percentatge del total 

Catalunya 608.981 18,6 1.076 22,6 
Madrid 526.156 16,0 693 14,6 

Andalusia 501.745 15,3 487 10,2 
Comunitat Valenciana 350.065 10,7 709 14,9 
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• L’empresa tipus que està afectada per la insolvència a Espanya i que acaba en dissolució és, 
majoritàriament, una microempresa (1-9 assalariats) o una empresa petita (10-49 
assalariats), que ha adoptat la forma jurídica de societat limitada i que entre el 20% i el 
26% segueixen actives en el mercat menys de 2 anys. Per la seva ubicació la majoria de 
societats dissoltes es troben a la comunitat de Madrid i les societats mercantils en procés 
concursal es localitzen, majoritàriament, a Catalunya. 

• De les dades analitzades, queda palès que les empreses que és dissolen són 5,2 vegades 
més que les que entren en procés concursal. Això posa de manifest que les empreses que 
fan fallida sense solució són moltes més que les que presenten concurs de creditors. 
Seguint el criteri de proporció veiem que les empreses del sector hoteler es dissolen i 
entren en fase de concurs menys que la resta dels sectors empresarials en el seu conjunt. 

• Es produeix un fenomen de contagi del fracàs empresarial i es dona principalment en el 
sector industrial, aquest contagi és a conseqüència de les interrelacions que mantenen les 
diferents empreses entre si, unes són clients o proveïdores de les altres.  

• La detecció anticipada de problemes financers i econòmics són bàsics per a evitar que una 
empresa acabi en fallida o que es dissolgui. 
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6.1 DESCRIPCIÓ, OBJECTIUS I METODOLOGIA 

L’objectiu d’aquest tercer article és analitzar les empreses concursades a Espanya del sector hoteler, 
des del 2007 fins al 2017, aplicant fórmules de predicció del fracàs empresarial d’Altman (1968 i 
1983) (Z1, Z2 i Z3) i Amat et al. (2017) (la fórmula dels quals denominarem a partir d’ara com a fórmula 
ZAMR, per l’abreviació d’Amat, Manini i Renart). Amb el present treball es pretén establir quina és la 
incidència de les empreses concursades respecte a la mitjana en el sector hoteler. 
 
També analitzarem quins aspectes condueixen a una empresa a sortir de l’estat en què es troba 
quan està immersa en un procés concursal o, al contrari, quins factors faciliten que una empresa en 
concurs acabi en liquidació, sent aquesta afirmació la que engloba un major nombre de situacions, 
segons s’ha pogut comprovar amb les dades treballades en aquest estudi. 
 
Per a poder desenvolupar la present anàlisi, s’analitzen conceptes com el fracàs econòmic, el fracàs 
financer i la inviabilitat jurídica, una revisió de literatura sobre propostes de fórmules Z per a predir 
el fracàs empresarial i les propostes metodològiques prèvies per a l’avaluació de la predicció del 
fracàs empresarial en el sector hoteler.  
 
Una altra consideració molt important són els concursos de creditors que són considerats, 
d’entrada, com a econòmicament inviables i representen, aproximadament, el 18% del total 
declarats. A priori aquesta dada ens hauria de fer creure que la resta d’empreses concursades 
haurien d’acabar el procés de manera positiva i reconduir la seva situació economicofinancera. La 
realitat és que, segons els autors consultats, només el 7,48% de les empreses concursades 
conclouen amb èxit el seu procés i, la resta, el 92,52% d’empreses acaben en liquidació després de 
passar entre 1 i 6 anys. Aquesta consideració ens ha permès analitzar amb més profunditat la 
quantitat d’empreses que finalitzen en liquidació i quines n’han estat les causes. 
 
Quant a la metodologia emprada per a l’obtenció de la informació necessària per a elaborar aquest 
estudi s’ha realitzat una cerca d’articles relacionats amb el tema objecte de discussió a SCOPUS, la 
cerca de dades quantitatives s’ha fet a l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i les dades del treball de 
camp amb les empreses concursades s’han obtingut mitjançant la base de dades SABI. 
 
Les paraules clau introduïdes a SCOPUS per a la cerca en la revisió de la literatura relacionada han 
estat les següents: fracàs empresarial, concurs de creditors, fórmula Z, sector hoteler i predicció del 
fracàs empresarial. En relació amb la identificació dels criteris de cerca a SABI, es van sol·licitar les 
empreses que es troben en concurs de creditors o en suspensió de pagaments, les empreses del 
CNAE 2009: 5510 (Hotels i allotjaments similars), país: Espanya, des del 2007 fins el 2017. 
 
La fórmula Z d’Altman (1968), considerat el precursor d’aquestes tècniques predictives, aporta 
informació sobre la predicció per a evitar les fallides empresarials valorant la qualitat de l’anàlisi de 
ràtios mitjançant una tècnica analítica aplicada. Va utilitzar dades d’empreses manufactureres i que, 
oficialment, es trobaven en una situació de fallida legal als EUA. La tècnica estadística que Altman 
va fer servir és l’anàlisi discriminant múltiple (MDA) perquè permet classificar una observació 
realitzada en un grup definit a priori, per exemple: empresa fallida o empresa no fallida. 
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Posteriorment, el mateix autor, l’any 1983 va fer noves actualitzacions de la seva fórmula inicial per 
a intentar adaptar-la a sectors no manufacturers i de serveis, com és el cas del sector hoteler. 
 
La segona fórmula Z, és la ZAMR  que Oriol Amat et al. (2017) defineixen com una nova fórmula Z i, al 
mateix temps, conclouen que amb menys ràtios és possible realitzar una predicció de la fallida 
empresarial de manera apropiada. Aquests autors efectuen un estudi en el qual mostren el 
desenvolupament i l’examen d’un model de classificació per a ajudar a les entitats financeres en la 
valoració de les peticions de crèdit. A través de l’aplicació de tècniques estadístiques, el model de 
valoració de crèdit ha estat provat amb efectivitat ja que discrimina les empreses que 
previsiblement podran fer front als deutes contrets i les que no en seran capaces. 
 
La revisió de la literatura ens revela que poca investigació en el camp de la fallida ha estat feta en el 
sector hoteler i, si busquem entre el vast nombre d’estudis des de l’any 1965, molt pocs han estat 
aplicats a aquest sector concret. Existeixen alguns autors que han fet investigacions sobre com es 
pot predir en el sector hoteler la situació de la fallida. Als EUA Gu and Gao (2000) porten a terme un 
estudi per a detectar el potencial de fallida en el sector hoteler mitjançant l’anàlisi discriminant 
múltiple (MDA) com a tècnica estadística. Un altre autor que ha analitzat la validació del mètode 
d’Altman en la predicció de la fallida empresarial en el sector hoteler a Grècia, és Diakomihalis 
(2012). Finalment, Vargas (2015) realitza un estudi per a valorar la capacitat de predir la fallida en 
el sector empresarial a Costa Rica comparant els models de Beaver (1966), Ohlson (1980) i Altman 
(1968, 1983). 
 
Seguint la línia de treballs relacionats amb el sector hoteler, es troba l’estudi realitzat  per Vivel-Búa 
et al. (2015), els quals posen de manifest la no existència d’estudis de la fallida hotelera en el context 
espanyol. Un altre país en el qual s’ha realitzat un estudi recent sobre el tema analitzat és Jordània, 
on els autors Jawabrech et al. (2017) van utilitzar el mètode d’Altman per a predir les situacions 
d’insolvència en les companyies del sector hoteler jordà. 
 
 
6.2 GAPS IDENTIFICATS I FUTURES LÍNIES D’INVESTIGACIÓ 

Pel que fa als gaps detectats, se’n poden destacar 3. El primer fa referència a la quantitat de temps 
de resolució dels processos concursals. És un del aspectes més rellevants en la resolució dels 
processos concursals, ja que el pas del temps va en contra de la mateixa empresa que es troba en 
concurs. Si el procés s’allarga molt en el temps la probabilitat de concloure en liquidació també 
s’incrementa. 
 
El segon ens relata la diferència en el nombre d’empreses concursades i les empreses dissoltes. És 
del tot necessari que les autoritats facin una reflexió de l’actual llei concursal i n’avaluïn la utilitat, 
bàsicament pel desfasament existent entre el nombre total d’empreses que accedeixen al procés 
concursal i les que directament entren en dissolució. El 85% de les empreses dissoltes corresponen 
a microempreses i petites empreses que, normalment, són les que tenen més dificultats per a 
obtenir recursos financers en el cas de trobar-se amb problemes de viabilitat. 
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El tercer té relació amb l’increment de les empreses dissoltes l’any previ a l’inici de la crisi. S’ha 
constatat un increment molt alt l’any anterior a l’any de declaració oficial de crisi, la qual cosa ens 
fa pensar que podria ser considerat com un factor de predicció de la mateixa crisi, fet que seria 
necessari corroborar mitjançant un estudi concret sobre aquest factor de predicció.  
 
Quant a les futures línies d’investigació. Una primera línia d’investigació hauria d’orientar-se a 
analitzar la duració dels processos concursals i el seu impacte en la continuïtat o no d’una empresa 
concursada. Cal tenir en compte que, a més temps transcorregut des de l’inici del concurs, més 
probabilitats de concloure en dissolució existeixen. 
 
La segona línia d’investigació podria centrar-se a trobar una explicació sobre el motiu pel qual les 
empreses dissoltes són entre 4 i 5 vegades més que les concursades. És possible que la mateixa llei 
concursal no estigui preparada per a la microempresa i la petita empresa, que són les que 
majoritàriament acaben desapareixent. 
 
Una tercera línia d’investigació la proposem en l’anàlisi de l’increment d’empreses dissoltes que es 
produeix l’any anterior a la declaració oficial de la crisi per si es pot considerar com a predictor de 
futures crisis. 
 
 
6.3 RESULTATS OBTINGUTS I CONCLUSIONS 

Entre els anys 2007 i 2017, podem observar que les activitats econòmiques que tenen més empreses 
concursades són, en primer lloc, la indústria i energia, en segon lloc, la construcció i, en tercer lloc, 
el comerç. Pel que fa a l’evolució de la població d’empreses concursades de l’activitat d’hoteleria a 
Espanya en el període analitzat, podem veure que es produeix un increment espectacular de més 
del 1.000% l’any 2013 respecte al 2007, arribant a les 400 empreses concursades que representaven 
el 4,37% del total d’empreses.  
 
Una altra dada important ens mostra com les empreses totals actives marquen clarament el descens 
de l’activitat econòmica que s’inicia l’any 2007 i finalitza el 2013, de manera que es destrueixen 
302.929 empreses. El mateix any 2013 és el punt d’inflexió en el qual es produeix l’inici de la 
recuperació econòmica i, fins al 2017, s’havien constituït un total de 218.336 noves empreses. Tot i 
aquest increment, la població empresarial, passada ja una dècada, no arriba al nivell d’empreses 
actives d’abans de la crisi. 
 
Els resultats de l’aplicació de les fórmules Z1, Z2, Z3 i ZAMR a les 45 empreses seleccionades de les 56 
concursades del sector hoteler que es trobaven en concurs de creditors a Espanya en el període 
2000 i 2017 les passem a descriure a continuació. Cal tenir en compte que les 11 empreses 
descartades ho han estat com a conseqüència de no disposar de les dades suficients per fer els 
càlculs necessaris. 
 
De les empreses hoteleres concursades a Espanya el percentatge d’aproximació de les 4 fórmules 
és a l’any-1 del 91% de Z1 i Z2, del 82% de la Z3 d’Altman i del 78% de ZAMR, la qual cosa ens permet 
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manifestar que, en aquest cas, s’aproximen més per al sector hoteler les fórmules d’Altman en les 
seves 3 versions. Per tant, la que té un major percentatge d’encert és la fórmula Z d’Altman de 1968 
(Z1), en relació amb la resta de les fórmules del mateix autor o que la fórmula ZAMR de 2017 en els 5 
exercicis analitzats de les empreses en concurs.  
 
Fitó et al. (2018) fan una comparació de la fórmula d’Altman (1983) i d’Amat et al. (2017) aplicada 
a les empreses que es trobaven en fallida en el període 2005-2015 i agafant totes les empreses de 
tots els sectors sense separar el sector hoteler, objecte del present estudi. Doncs bé, els resultats 
obtinguts per Fitó et al. (2018) permeten afirmar que els dos mètodes són bons predictors per a 
detectar situacions de fallida empresarial. La fórmula que obté una millor aproximació és la d’Amat 
et al., en el 95,8%, mentre que la fórmula d’Altman ho fa en el 86,5%.  També conclouen que tant 
el sector com la grandària de l’empresa no aporten resultats concloents,  un aspecte que coincideix 
amb Altman et al. (2017) que també fa la mateixa afirmació. 
 
Per concloure aquest apartat, cal remarcar que una de les prioritats del present treball s’ha basat a 
fer una aportació a la comunitat científica sobre la predicció del fracàs empresarial en el sector 
hoteler. Així mateix, s’ha pogut demostrar la poca existència de literatura prèvia sobre la fallida 
hotelera en el context espanyol, sent aquest un dels motius que justifiquen la realització del present 
treball. 
  
Com han conclòs alguns autors analitzats com Vivel-Búa et al. (2015), les empreses en fallida són de 
petites dimensions, tenen una menor mida i poca antiguitat, valors més baixos de rendibilitat, 
liquiditat, activitat i percentatge de fons propis sobre actiu corrent. A més, tenen valors més alts en 
les variables d’endeutament i percentatge d’actiu corrent sobre l’actiu total. La probabilitat de 
fallida en les pimes hoteleres manté una relació positiva amb l’endeutament i l’estructura 
econòmica, i negativa amb la rendibilitat, l’activitat, l’antiguitat i la mida de l’empresa. Les 
organitzacions que obtenen una major rendibilitat no estan tan exposades davant d’una possible 
situació concursal; en canvi, elevats endeutaments incrementen la possibilitat de fer fallida en no 
ser capaços de fer front a les obligacions de pagament. En resum, les variables que tenen una major 
incidència en la fallida són una escassa o negativa rendibilitat, un alt nivell d’endeutament, poca 
capacitat d’autofinançament i escassa o nul·la generació de recursos. 
 
La duració dels processos concursals té una importància rellevant. Ha quedat contrastat mitjançant 
SABI i les dades aportades a l’Anuari Concursal 2017 del Col·legi de Registradors de la Propietat i 
Mercantils d’Espanya que la duració dels esmentats processos concursals poden arribar a durar fins 
a 7 anys. D’altra banda, el 18% dels concursos són considerats econòmicament inviables. Només el 
7,48% de les empreses concursades conclouen amb èxit el seu procés i el 92,52% d’empreses acaben 
en liquidació després de passar entre 1 i 7 anys. Si ens atenem a l’estudi realitzat de les 56 empreses 
hoteleres en concurs a Espanya, només 4 continuen actives, la qual cosa significa que tan sols el 
7,14% del total de les empreses concursades del sector hoteler han aconseguit redreçar el rumb de 
l’empresa i, possiblement, gràcies al concurs de creditors, han pogut continuar la seva activitat 
econòmica i empresarial.  
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L’objectiu principal d’aquest estudi ha estat comprovar si les fórmules dels autors per a predir la 
insolvència són capaces de detectar les empreses del sector hoteler d’Espanya que, segons SABI, 
estaven en concurs de creditors. Doncs bé, la conclusió és que les fórmules Z1 i Z2 d’Altman tenen 
un major alt poder predictiu per detectar la situació de fallida de manera anticipada que les fórmules 
Z3 d’Altman i la fórmula ZAMR d’Amat et al. La fórmula Z1 d’Altman permet predir entre 1 i 5 anys 
previs a la situació concursal, de manera que es pot afirmar que és una bona eina de gestió 
econòmica i financera per a les empreses del sector hoteler tal com s’ha analitzat amb les 45 
empreses hoteleres.  
 
L’aplicació de la fórmula Z1 d’Altman en el sector hoteler, des del punt de vista pràctic, pot ajudar a 
la presa de decisions empresarials perquè davant de situacions en les quals són necessàries anàlisis 
prèvies per a afrontar-les, pot permetre a una empresa hotelera adonar-se a temps de situacions i 
problemes rellevants i actuar de manera anticipada. 
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7.1 CONCLUSIONS GENERALS 

Es comença fent esment a les conclusions de l’article relacionat amb els factors clau d’èxit en el 
sector hoteler. La primera conclusió de l’estudi presentat és que, segons la bibliografia consultada i 
el treball realitzat, podem afirmar que existeixen factors que són clau per a tenir èxit en el sector 
hoteler. Molts d’aquests factors són comuns a totes les organitzacions empresarials, però alguns, 
com el Yield Management o el tipus de sistema de gestió de la propietat, són representatius del 
sector hoteler i, de la mateixa manera que la ubicació i localització dels hotels, són determinants en 
la consecució de bons resultats economicofinancers. 
 
La segona conclusió és que cal aprofundir més en aquests factors per conèixer quina relació poden 
tenir amb la rendibilitat en el sector hoteler. Es fa imprescindible poder evidenciar que una empresa 
hotelera té una rendibilitat econòmica més alta que una altra pel fet de complir amb una sèrie de 
requisits (factors) que d’altres no tenen, la qual cosa ens obliga a demostrar que la combinació 
d’aquests onze factors clau d’èxit tenen una incidència directa amb l’esmentada rendibilitat de les 
empreses hoteleres. Si som capaços d’evidenciar aquesta relació estarem aportant a la comunitat 
científica i als gestors de les empreses un major coneixement economicofinancer del sector hoteler. 
 
La tercera conclusió és que aquest estudi obre la porta a diferents línies d’investigació com s’ha 
descrit anteriorment, però cal destacar que fer una investigació longitudinal dels factors més 
representatius del sector hoteler com són la propietat, el Yield Management, la seva ubicació i 
localització, així com els sistemes de gestió de la propietat, de la qualitat i el medi ambient, 
permetran determinar un perfil i una categorització de grups d’empreses hoteleres en funció de la 
seva rendibilitat.  
 
Finalment, i per acabar, identificar aquelles característiques que han de permetre pronosticar-ne 
l‘evolució futura amb el propòsit de valorar-ne la capacitat financera és fonamental per definir com 
a mesura en la qual el nivell actual de rendibilitat podrà reproduir-se en el següent o els següents 
períodes i ser recurrent. Aquesta recurrència assegurarà la supervivència de l’empresa hotelera en 
el futur. 
 
En relació amb l’article que fa referència a les empreses concursades a Espanya entre el 2009 i el 
2016, cal destacar les següents conclusions. La primera defineix l’empresa tipus que està afectada 
per la insolvència a Espanya i que acaba en dissolució, es tracta, majoritàriament, d’una 
microempresa que té entre 1 i 9 assalariats, o d’una empresa petita de 10 fins a 49 assalariats, que 
té la forma jurídica de societat limitada i que entre el 20% i el 26% es mantenen actives en el mercat 
menys de 2 anys. Per la seva ubicació, la majoria de societats dissoltes es troben a la comunitat de 
Madrid i les societats mercantils en procés concursal es troben en major nombre a Catalunya. 
 
Amb dades de l’any 2016 es pot afirmar que es dissol 1 empresa de cada 155 i entra en fase de 
concurs 1 empresa de cada 805, és a dir, les que es dissolen són 5,2 vegades més que les que entren 
en concurs de creditors. Aquesta informació posa de manifest que les empreses que fan fallida de 
manera irremeiable són moltes més que les que presenten concurs de creditors. Seguint el criteri 
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de proporció veiem que les empreses del sector hoteler es dissolen i entren en fase de concurs en 
menys quantitat que la resta dels sectors empresarials en el seu conjunt. 
 
El fenomen del contagi del fracàs empresarial existeix i es dona principalment en el sector industrial. 
Aquest contagi es produeix per les interrelacions que mantenen les diferents empreses entre si, 
unes són clients o proveïdores d’altres, i com que es produeix un falta inesperada de liquiditat i es 
deixa de pagar; aquest efecte es propaga a les empreses que han concedit crèdits a les empreses ja 
esmentades. 
 
Una altra dada important és que des que esclatà la crisi econòmica el 2007, el nombre de concursos 
no ha fet més que créixer encara que a partir del 2015 i, sobretot, el 2016 la tendència hagi estat a 
la baixa. Aquest augment ha estat desigual en el repartiment geogràfic i les províncies amb major 
nombre de concursos en relació amb el nombre d’empreses són aquelles que més contribueixen al 
PIB nacional. 
 
La darrera conclusió s’ha de fer sota el prisma de la importància de la detecció anticipada dels 
problemes econòmics, financers i d’organització, el qual és bàsic per a evitar que una empresa acabi 
en fallida o que es dissolgui. Seria molt útil trobar sistemes senzills per a detectar i actuar a temps 
abans no sigui massa tard. Sistemes de valoració de la solvència, auditories internes o externes 
obligatòries més àmplies i sistemes d’alarma que detectin anomalies i mals funcionaments de les 
empreses haurien de poder-se implementar en qualsevol organització. 
 
Per finalitzar aquest apartat de les conclusions generals, s’exposen els principals resultats de l’article 
de la predicció del fracàs empresarial en el sector hoteler. El primer fa referència al fet que s’ha 
pogut comprovar la poca existència de literatura prèvia sobre la fallida empresarial hotelera en el 
context espanyol, aquesta falta de literatura també es produeix fora de les nostres fronteres ja que 
tampoc se n’han trobat molts casos. Aquest ha estat un del motius que justifiquen la realització de 
l’article exposat per fer una aportació a la comunitat científica sobre la predicció del fracàs 
empresarial en el sector hoteler. 
 
Calen destacar les conclusions d’alguns dels autors analitzats i que s’han de tenir en compte a l’hora 
de definir la tipologia de les organitzacions com les que s’analitzen en aquest treball. Les empreses 
en fallida presenten una menor grandària, poca antiguitat, valors més baixos de rendibilitat, 
liquiditat, activitat i percentatge de fons propis sobre l’actiu corrent. A més, tenen valors més alts 
en les variables d’endeutament i percentatge d’actiu corrent sobre l’actiu total. La probabilitat de 
fallida en les petites i mitjanes empreses hoteleres manté una relació positiva amb l’endeutament i 
l’estructura econòmica, i negativa amb la rendibilitat, l’activitat, l’antiguitat i la grandària de 
l’empresa. Les empreses que obtenen una major rendibilitat no estan tan exposades a una possible 
situació concursal; d’altra banda, elevats endeutaments n’incrementen la possibilitat de fallida en 
no ser capaces de fer front a les obligacions de pagament.  
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En resum, les variables que tenen una major incidència en les empreses hoteleres en la fallida 
empresarial són una escassa o negativa rendibilitat, un alt nivell d’endeutament, poca capacitat 
d’autofinançament i escassa o nul·la generació de recursos. 
 
Una altra conclusió destacable és la durada dels processos concursals perquè tenen una importància 
rellevant. La durada dels esmentats processos concursals pot arribar a durar fins a 7 anys. Aquest 
període de temps pot ser letal per a la continuïtat de les empreses i si, a més, tenim en compte que 
la seva longevitat té una relació directa amb la seva supervivència, aproximadament el 50% de les 
empreses actives tenen una antiguitat de 5 anys o menys, de manera que si s'acullen al procés 
concursal i s’allarga massa en el temps no serà possible corregir els problemes que l’han portat al 
concurs.  
 
La següent conclusió fa referència a la quantitat d’empreses en concurs que, d’entrada, són 
considerades econòmicament inviables, les que acaben en liquidació i les que, estant en procés 
concursal, conclouen amb èxit. Només el 18% dels concursos són considerats, d’entrada, 
econòmicament inviables. Només el 7,48% de les empreses concursades conclouen amb èxit el seu 
procés i, a més, el 92,52% de les empreses acaben en liquidació després de passar entre 1 i 7 anys. 
Cal afegir que de les 56 empreses hoteleres en concurs a Espanya analitzades entre el 2006 i fins al 
2017, només 4 continuen actives, fet que significa que tan sols el 7,14% del total de les empreses 
concursades del sector hoteler han aconseguit redreçar el rumb de l’empresa i, de ben segur, gràcies 
al concurs de creditors han pogut continuar la seva activitat econòmica i empresarial.  
 
L’objectiu principal de l’article de la predicció del fracàs empresarial en el sector hoteler ha estat 
comprovar si les fórmules de valoració de solvència que es proposen per a predir la insolvència són 
capaces de detectar-la en les empreses del sector hoteler a Espanya que, oficialment, estaven en 
concurs de creditors. Doncs bé, la conclusió és que les fórmules Z1 i Z2 d’Altman tenen un major alt 
poder predictiu per a detectar la situació de fallida de manera anticipada que les fórmules Z3 
d’Altman i ZAMR d’Amat et al. 
 
La fórmula Z1 d’Altman permet predir entre 1 i 5 anys previs a la situació concursal, de manera que 
es pot afirmar que és una bona eina de predicció per a les empreses del sector hoteler tal com s'ha 
analitzat amb les 45 empreses hoteleres. L'aplicació de la fórmula Z1 d’Altman en el sector hoteler 
pot ajudar a la presa de decisions empresarials perquè, davant de situacions en les quals són 
necessàries anàlisis prèvies per a afrontar-s’hi, pot permetre a una empresa hotelera millorar els 
seus processos de presa de decisions. 
 
 
7.2 FUTURES LÍNIES D’INVESTIGACIÓ 

Com a primera futura línia d’investigació es proposa estudiar com incideix l’antiguitat dels hotels, la 
mida de l’empresa hotelera, quina és l’afectació del tipus de propietat hotelera i l’aplicació de 
sistemes de gestió de qualitat i medi ambient si tenen relació amb la millora de la rendibilitat 
econòmica. D’altra banda, es planteja comparar els resultats obtinguts, com el volum de beneficis 
o la rendibilitat per a empreses que tinguin sistemes de qualitat certificats confrontant empreses 
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que, o bé no tinguin aquests sistemes de qualitat, o bé no certifiquin els seus sistemes de qualitat. 
Tanmateix també es proposa una investigació centrada a realitzar una anàlisi a llarg termini per a 
mesurar l’impacte d’aquests factors sobre els resultats econòmics. 
 
En un altre sentit, una nova línia d’investigació es podria dirigir a fer un estudi empíric per a valorar 
la incidència en la rendibilitat de la responsabilitat social corporativa en les cadenes hoteleres, fent 
estudis sectorials per a comprovar en profunditat la relació entre estratègies socials i estratègies 
econòmiques. 
 
Una altra investigació podria centrar-se en el grau d’aplicació del Yield Management en el teixit 
empresarial espanyol en aquells sectors en els quals ja se n’ha demostrat la rendibilitat a escala 
internacional com, per exemple, el sector hoteler o el del transport aeri, amb l’objectiu de verificar 
empíricament que el sector hoteler aprofita aquest sistema de gestió per a millorar resultats. 
 
També seria molt important estudiar de quina manera influeix la localització i la seva ubicació tenint 
en compte els hotels urbans, de platja i rurals. Es proposa un estudi per a calcular l’efecte localització 
utilitzant diferents nivells d’agregació territorial o variables de localització com les CA, províncies o 
destins turístics rellevants. 
 
Una altra futura línia d’investigació podria ser analitzar per què empreses econòmicament viables 
han hagut d’entrar en procés concursal pel contagi d’altres empreses que, prèviament, havien 
entrat en concurs de creditors. Empreses que obtenen beneficis poden tenir problemes de liquiditat 
perquè altres empreses que eren creditores no els podien pagar els seus crèdits pendents. Una línia 
d’investigació versaria sobre l’efecte que ha tingut en les empreses sanes el contagi d’empreses que 
entren en procés concursal. Per tant, s’hauria d’estudiar de manera analítica les causes de 
l’existència del contagi en empreses i si en el sector hoteler té més incidència o no. 
 
Una nova línia d’investigació s’hauria de centrar en la importància que té la durada del procés 
concursal per la salvació o no de l’empresa. Un dels aspectes més rellevants és el temps de resolució, 
en la mesura en què això determina els costos del procés tant directes com indirectes. En aquest 
sentit, és de destacar que la ràpida resolució dels processos és, també, un indicador de l’eficiència 
del sistema legal. 
 
A més, es podria iniciar una línia d’investigació basada en la importància de l’informe d’auditoria i 
la seva relació en la detecció de la insolvència empresarial. S’hauria de considerar que l’anàlisi de 
l’informe d’auditoria en un horitzó més gran de temps, tenint en compte més d’un exercici, 
contribuiria enormement en la detecció de problemes d’insolvències que permetin als responsables 
d’una companyia actuar amb celeritat. 
 
Quant a la predicció del fracàs empresarial en el sector hoteler, una primera línia d’investigació 
podria orientar-se a analitzar la duració dels processos concursals de les empreses hoteleres i el seu 
impacte davant la continuïtat o no d’una empresa concursada, tenint en compte que, com més 
temps transcorri, més probabilitats existeixen de concloure en dissolució. 
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La segona línia d’investigació podria centrar-se a trobar una explicació del motiu pel qual les 
empreses dissoltes són moltes més que les concursades i, a més a més, comprovar si el sector 
hoteler segueix la mateixa proporció que la resta de sectors empresarials. 
 
Una tercera línia d’investigació podria considerar l’anàlisi de l’increment d’empreses dissoltes que 
es produeix l’any anterior a la declaració oficial de la crisi i analitzar si es pot considerar com a 
predictor de noves situacions de crisis econòmiques. Plantejar-se un futur estudi del comportament 
que es produeix en les empreses a la vigília de les crisis ajudaria a confirmar, o no, les sospites d’estar 
davant una nova crisi econòmica. 
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