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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Objecte 

L’objecte principal del present document consistirà en l’estudi de viabilitat de 

la realització de les instal.lacions multitècniques d’una nau industrial (nau 3) que 

inclourà els següents aspectes: 

 Planificació 

 Disseny predefinit 

 Disseny segons necessitats 

 Recerca dels medis i recursos necessaris (materials, processos 

constructius…) 

 Subcontractació (de serveis o industrials en cas necessari) 

 Estudi econòmic 

 Estudi tècnic 

L’objecte del projecte bàsicament anirà des del plantejament de renovació de 

les instal.lacions existents a la nau fins al desenvolupament complet de les noves 

instal.lacions, sempre tenint en compte la viabilitat tant tècnica com econòmica.  

1.2. Objectiu 

L’objectiu principal de l’estudi que a continuació es realitza és la demostració de la 

viabilitat o no viabilitat del projecte que es planteja. Per arribar a aquesta conclusió, es 

realitzaran una sèrie d’estudis que més endavant es detallaran.  

A nivell de projecte l’empresa vetllarà pels següents objectius: 

 Homogeneïtzar i reduir costos. 

 Complir els terminis de lliurament. 

 Assegurar la qualitat final exigida. 

 Implantar l’estratègia de control i gestió òptima per a cada projecte. 
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 Proporcionar i assegurar els beneficis esperats. 

1.3. Situació actual 

 A l’actualitat el sector de construcció està patint una de les pitjors èpoques que es 

recorden en el sector, efecte que està repercutint en menor o major grau al sector de les 

instal.lacions. La crisi econòmica per la que el sistema financer espanyol està passant serà 

un factor determinant a l’hora de desenvolupar el següent estudi de viabilitat. 

 Per tant, per l’estudi de la situació actual serà necessari la següent informació, que 

es podrà extreure de l’INE (Institut Nacional d’Estadística), a la web www.ine.es. 

 
Percentatge atur a Espanya 

 
2008 2007 2006 2005 

Total 11,34 8,26 8,51 9,16 

      Taula 1. Percentatge d’atur a Espanya (www.ine.es) 

 A continuació es mostra l’evolució dels índexs de producció industrial en el que va  

d’any fins a l’agost.  

Índexs generals i classificació per braques d’activitat (CNAE 2009) 

   
Índex 

 
% de variació sobre igual 

     
Període de l’any anterior 

     
Del mes 

 
De la mitja del  

       
que va d’any 

ÍNDEX GENERAL   61,5   -11,0   -20,0 

B. Indústries extractives   
 

56,3 
 

-17,4 
 

-28,2 

Extracció d’antracita, hulla i lignit 
 

60,7 
 

-8,3 
 

-13,6 

Altres indústries extractives 
 

54,7 
 

-21,4 
 

-32,6 

C. Indústria manufacturera   
 

58,1 
 

-12,0 
 

-21,1 

Indústria de l’alimentació 
 

91,0 
 

0,1 
 

-1,7 

Fabricació de begudes 
 

92,0 
 

-7,0 
 

-7,3 

Indústria del tabac 
 

43,2 
 

16,4 
 

-7,9 

Indústria tèxtil 
 

23,1 
 

-9,8 
 

-28,6 

Confecció de prendes de vestir 
 

64,6 
 

-18,9 
 

-22,5 

Indústria del cuir i del calçat 
 

43,4 
 

-21,1 
 

-22,8 

Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles 28,8 
 

-7,1 
 

-28,4 

Indústria del paper 
 

70,4 
 

-8,0 
 

-12,3 

Arts gràfiques i reproducció de suports grabats 
 

63,9 
 

-6,6 
 

-15,1 

Coqueries i refí de petroli 
 

90,8 
 

-12,6 
 

-9,9 

Indústria química 
 

80,0 
 

-0,7 
 

-5,5 

Fabricació de productes farmacèutics 
 

63,0 
 

-2,3 
 

-0,8 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
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Taula 2. Indexs de producció a la indústria espanyola (www.ine.es) 

1.4. Metodologia 

Per a la consecució de dades que atorguin fiabilitat i rigorositat al treball a 

desenvolupar es realitzaran les següents tasques: 

 Estudi de mercat. 

 Consultes a empreses del sector. 

 Enquestes, entrevistes a empresaris (possibles futurs clients).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricació de productes de cautxú i plàstics 
 

58,4 
 

-7,9 
 

-23,9 

Fabricació d’altres productes minerals no metàl.lics 
 

43,4 
 

-21,8 
 

-32,9 

Metal.lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroal.leacions 
 

52,8 
 

-27,5 
 

-33,8 

Fabricació de productes metàl.lics, excepte maquinària i equip 
 

51,3 
 

-14,2 
 

-27,3 

Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 
 

42,2 
 

-38,7 
 

-31,9 

Fabricació de material i equip elèctric 
 

43,7 
 

-34,8 
 

-30,3 

Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p. 
 

45,5 
 

-24,4 
 

-27,1 

Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semirremolcs 
 

34,6 
 

7,8 
 

-39,8 

Fabricació d’atres materials de transport 
 

50,5 
 

-20,6 
 

-10,3 

Fabricació de mobles 
 

30,9 
 

-29,1 
 

-34,4 

Altres indústries manufactureres 
 

43,9 
 

-6,0 
 

-23,3 

Reparació i instal.lació de maquinària i equip 
 

123,5 
 

-16,0 
 

-14,4 

D. Subministre d’energia elèctrica, gas, vapor i aire 
acondicionat 

    95,8   -3,4   -8,0 

http://www.ine.es/
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2. PLA DE RECURSOS HUMANS I ORGANIZACIÓ 

PLÀSTICS GIRONA S.L és una aposta de futur, una empresa consolidada, dinàmica 

i en desenvolupament. Es per això que, en un principi, el seu volum de personal no serà 

gaire extens. Actualment l’empresa compte aproximadament amb unes 18 persones en 

plantilla. 

2.1. Estructura organitzativa 

L’organigrama ha de respondre a les necessitats executives de l’empresa, en funció 

dels seus objectius. Per això aquest haurà de disposar d’una certa flexibilitat però a la 

vegada no deixar de ser estable. 

El director tècnic ha de tenir suficient poder en l’organització com per a poder 

aconseguir els objectius proposats, és per això que controlarà totes les àrees de l’empresa 

després de la direcció general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1. Organigrama PLÀSTICS GIRONA S.L 
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2.1.1. Direcció general 

És el màxim dels càrrecs i correspon als socis o propietaris de l’empresa. Controla la 

part econòmica empresarial (no la del projecte en sí) i decisions transcendentals que puguin 

influir en el futur de l’empresa. 

En el desenvolupament del projecte gairebé no intervé excepte per l’acceptació de 

pressupostos de despeses. 

2.1.2. Direcció Tècnica 

Supervisarà totes les àrees de l’empresa durant la realització del projecte sota la 

supervisió i vist i plau de la direcció. S’encarregarà de que es compleixin els pressupostos i 

temps de projecte preestablerts i pactats amb la direcció general. 

En quant a nivell de subcontractació (matèries primes o subproductes) únicament 

realitzarà la comanda de la necessitat així com el control dels temps. L’empresa 

subcontractada, per la seva part, ja disposa d’una estructura organitzativa pròpia. 

Tindrà l’obligació de fer complir els nivells preestablerts de qualitat al projecte així 

com el compliment de les normes de seguretat mínimes (aconsellades per una entitat en 

prevenció de riscos laborals) dels operaris que treballen a l’empresa. 

S’encarregarà de verificar  tota la documentació necessària per a la realització del 

dossier de projecte que, realitzada per Oficina Tècnica, s’entregarà al client perquè aquest 

doni el seu vist-i-plau per iniciar la producció a taller. 

Perfil de professional: Enginyer en Organització Industrial o Enginyer Industrial 

Superior. 

2.1.3. Departament d’Oficina Tècnica 

Departament destinat a la confecció i desenvolupament dels projectes a presentar al 

client o a concurs. La seva tasca es desenvoluparà principalment a oficina tècnica 

supervisada de ben a prop per la direcció tècnica. 

Per tal de facilitar la gestió dels projectes, a l’hora del seu desenvolupament, existirà 

la figura d’un Coordinador o Cap d’Oficina Tècnica que vetllarà perquè es compleixin els 

terminis de lliurament de la documentació tècnica per a cada projecte. 

Perfil de professional: Dos Enginyers Tècnics i dos Delineants Projectistes. 
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2.1.4. Departament de Producció 

És el personal encarregat de produir els projectes elaborats per Oficina Tècnica i  

aprovats per Direcció Tècnica i el client en qüestió segons les directrius i especificacions 

marcades. 

Existirà la figura d’un Cap de Taller que serà l’encarregat de gestionar la producció 

de les parts integrants de cada projecte així com la delegació de tasques que integren els 

mateixos. 

També serà necessària la implicació d’un equip d’operaris de taller que realitzin les 

tasques escaients per al bon desenvolupament del projecte, sempre sota les pautes 

marcades pel Cap de Taller. 

El Cap de Taller haurà de fer complir les normes de seguretat establertes per la 

Direcció Tècnica (aconsellat per una entitat en prevenció de riscos laborals) 

Perfil de professional: Quatre operaris, amb nocions de mecanització convencional, 

mecanització CNC i soldadura, dels quals un serà Cap de Taller. 

2.1.5. Departament Comercial 

S’encarregarà de gestionar tant la cartera de clients com de proveïdors. A més 

s’encarregarà de realitzar les campanyes de marketing adients per a cada projecte. Per 

realitzar aquestes campanyes comptarà amb el suport d’un Tècnic en Marketing que farà les 

corresponents tasques de promoció de l’empresa, donant suport així a la Direcció General. 

Perfil de professional: Un Tècnic Comercial i un Diplomat o Llicenciat en Marketing 

2.1.1. Departament de Finances i RRHH 

S’encarregarà de tots els moviments econòmics que tingui l’empresa en el 

desenvolupament de qualsevol projecte. Estarà al corrent de tots els moviments de capital. 

La Direcció Tècnica informarà dels pressupostos així com de les despeses reals del 

projecte i els seus ”imprevistos” econòmics. 

Aquest departament es trobarà en permanent comunicació amb el departament de 

direcció al qual comunicarà i demanarà l’autorització requerida per a tots els moviments 

econòmics dels projectes.  

Per últim s’encarregarà de realitzar el control de personal a nivell contractual, sindical 

i resolució de nòmines. 

Perfil de professional: Titulat en Administració i Direcció d’Empreses. 
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2.1.2. Departament d’Administració 

Departament que s’encarregarà de la tramitació de factures, comandes a proveïdors, 

actualització de les bases de dades i tot allò relacionat amb tasques d’administració. 

 També vetllarà, en cas que sigui necessari, per la subcontractació d’empreses que 

ofereixin uns serveis i qualitat mínimes exigides per la empresa. Haurà de procurar que els 

pressupostos oferts per les empreses exteriors siguin coherents i no sobrepassin els límits 

de despeses estimats. 

Perfil de professional: Dos Tècnics Superiors Administratius. 

2.1.3. Departament de Logística 

S’encarregarà de tots els moviments logístics a l’empresa ja sigui en quant transport 

de productes o en quant a emmagatzematge de matèries primeres tot controlant la despesa 

econòmica del departament. 

Un aspecte molt important a controlar de l’emmagatzematge serà la rotació i control 

d’estocs. Una mala gestió d’aquesta àrea podria suposar un cost elevat i innecessari per 

l’empresa. 

El Cap de Logística s’encarregarà de controlar l’estoc així com d’avisar a Finances i 

Administració de la falta de recursos per a realitzar la corresponent comanda. A més haurà 

de ser capaç de gestionar l’equip de magatzem així com la subcontractació del transport de 

matèries. 

Perfil de professional: Un Enginyer en Organització Industrial i tres Mossos de 

Magatzem. 
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3. PRODUCTE 

PLÀSTICS GIRONA S.L pretén ser una empresa competitiva i innovadora. Per això 

l’empresa busca que el client s’integri en el desenvolupament del projecte adaptant el 

producte final a les necessitats del client. 

3.1. Descripció  

El projecte a desenvolupar anirà en funció de les necessitats dels client i del producte 

final a realitzar. Per tant, no existeix un producte tipus el qual l’empresa es dedica a produir, 

es a dir, que segons el client es tindrà un producte o altre. 

Pel cas es posarà l’exemple d’un producte, l’actuador pneumàtic, que es podria 

desenvolupar a les instal.lacions de les que es disposa i per tant, a continuació, es realitzarà 

la descripció que sigui escaient.  

Sobre aquest actuador pneumàtic es realitzarà l’estudi de viabilitat tècnic-econòmic 

considerant que l’empresa PLÀSTICS GIRONA S.L es dedica únicament a fabricació 

d’aquest producte durant un període de temps determinat. 

3.1.1. L’actuador pneumàtic 

Els actuadors són dispositius capaços de generar una força a partir de líquids, 

d’energia elèctrica i gasosa. L’actuador rep l’ordre d’un regulador o controlador i dóna una 

sortida necessària per activar un element final de control com són les vàlvules. 

Existeixen tres tipus de actuadors: 

• Hidràulics 

• Pneumàtics 

• Elèctrics 

Els actuadors hidràulics, pneumàtics elèctrics són usats per a manipular aparells 

mecatrònics. Per lo general, els actuadors hidràulics s’utilitzen quan el que es necessita és 

potència, i els pneumàtics són simplement per posicionaments. No obstant, els hidràulics 

requereixen massa equip per al subministrament d’energia, així com un manteniment 
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periòdic. Per altra banda, les aplicacions dels models pneumàtics també són limitades des 

del punt de vista de precisió i manteniment. 

Els actuadors elèctrics també són molt utilitzats en els aparells mecatrònics, com por 

exemple, en els robots. Els servomotors CA sense escombretes s’utilitzaran en el futur com 

actuadors de posicionament precís degut a la demanda de funcionament sense tantes hores 

de manteniment 

Per tot això és necessari conèixer molt bé les característiques de cada actuador per 

utilitzar-los correctament d’acord a la seva aplicació específica 

3.1.1.1. Actuadors Pneumàtics 

Els mecanismes que transformen l’energia de l’aire comprimit en treball mecànic se’ls 

anomena actuadors pneumàtics. Encara que en essència són idèntics als actuadors 

hidràulics, el rang de compressió és major en aquest cas, a més de que existeix una petita 

diferència en quant a l’ús i en el que es refereix a l’estructura, degut a que aquests tenen 

poca viscositat. 

 

               Figura 2. Cilindre de Simple Efecte 

El funcionament del cilindre de simple efecte és el següent:  

Per a fer avançar la tija, l’aire a pressió penetra por l’orifici de la cambra posterior, 

omplint-la i fent avançar la tija. Per a que això sigui possible, l’aire de la cambra davantera 

ha de ser desallotjat a l’exterior mitjançant l’orifici corresponent. En el retrocés de la tija, 

s’inverteix el procés fent que l’aire penetri per l’orifici de la tapa davantera, i sigui evacuat a 

l’exterior mitjançant el conducte que va unit a la tapa posterior. 

Essencialment un cilindre pneumàtic es composa de la tapa posterior 1, tub o camisa 

3, pistó 6, tija 7 i tapa davantera 9. Per aconseguir l’estanquitat és precís que tant les tapes, 

com el pistó i la tija, disposin de les corresponents juntes de tancament. Així, a les tapes es 
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munten juntes estàtiques 2, en el pistó juntes elàstiques 4 i dinàmiques 5, i a la tija la junta 

dinàmica 8.  

La junta 10 és el que s’anomena anell rascador i té com a missió netejar la tija 

d’impureses de pols i brutícia que poden adherir-se a la superfície, cada cop que aquest 

avança i es posa en contacte amb l’aire de l’ambient. 

Característiques i descomposició del producte: 

 Dissenyats especialment per a vàlvules de plàstic.  

 Lleugers de pes i molt resistents a la corrosió. 

 Idonis per a instal.lacions marines i subaquàtiques. 

 Temperatura normal de funcionament:-32 ºC fins a 90 ºC. 

 Poden ser accionats amb aire, aigua o un fluid no agressiu fins a 8 bar de 

pressió. 

 Models: simple i doble efecte amb pars de força des de 17 Nm. fins a 165 Nm. 

Par de força constant. 

 Normes de construcció segons ISO-5211, DIN-3337, VDE-3845, NAMUR. 

 Poden ser equipats amb finals de carrera, electrovàlvules, posicionadors, 

accionaments manuals per volant o reductor desembragable. 

 D’aplicació preferent en Plantes Depuradores, Tractament d’Aigües, Indústria 

Agroquímica, Tèxtil, Enològica, Pasta i Paper, Refineries, Automatització de 

riscos, etc 

 Ampla gama de suports i connexions per a acoblar l’actuador a la majoria de 

vàlvules de bola i papallona.  

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 3. Elements d’un actuador pneumàtic 
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      Figura 4. Especificacions tècniques d’un actuador pneumàtic 
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Figura 5. Especificacions tècniques d’un actuador pneumàtic 

3.2. Materials utilitzats 

El material utilitzat per a la construcció del projecte tipus es constitueix 

majoritàriament per plàstic compost per poliamida amb fibra de vidre. Aquest material 

es compra en format granular, llest per ser fos i modelat en el procés d’injecció. La 

resta de materials que no siguin fabricats a PLÀSTICS GIRONA S.L seran metàl.lics 

o altre tipus de plàstic, com ara les juntes tòriques. 

3.3. Costos producció del projecte 

Els costos de fabricació de l’actuador pneumàtic (projecte tipus) seran aquells 

resultants de la suma dels costos del material, maquinària i personal necessari per a la 
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producció del projecte en qüestió. Aquests costos es detallen en dos taules que a 

continuació es mostren: 

a) Taula de costos atribuïbles a la injecció dels components de l’actuador 

pneumàtic: 

COST INJECCIÓ DEL PRODUCTE 

Peça Operació 
Temps 

op. (seg.) 
Temps 
op. (h) 

Cost 
màq. (€) 

Cost 
operari(€) 

Cost(€) 

Tapa 
 

 

Verificació i neteja motlle 85 0,024   0,590 0,590 

Preparació màquina injecció 90 0,025   0,625 0,625 

Injecció plàstic 105 0,029 2,625 0,729 3,354 

Extracció peça 32 0,009   0,222 0,222 

Verificació peça 25 0,007   0,174 0,174 

Èmbol 
 

 

Verificació i neteja motlle 90 0,025   0,625 0,625 

Preparació màquina injecció 90 0,025   0,625 0,625 

Injecció plàstic 115 0,032 2,875 0,799 3,674 

Extracció peça 32 0,009   0,222 0,222 

Verificació peça 25 0,007   0,174 0,174 

Cilindre 
  
  
  

Verificació i neteja motlle 90 0,025   0,625 0,625 

Preparació màquina injecció 90 0,025   0,625 0,625 

Injecció plàstic 135 0,038 3,375 0,938 4,313 

Extracció peça 32 0,009   0,222 0,222 

Verificació peça 25 0,007   0,174 0,174 

Eix 
  
  
 

Verificació i neteja motlle 80 0,022   0,556 0,556 

Preparació màquina injecció 90 0,025   0,625 0,625 

Injecció plàstic 120 0,033 3,000 0,833 3,833 

Extracció peça 32 0,009   0,222 0,222 

Verificació peça 25 0,007   0,174 0,174 

Bandes de 
 fricció 
  
  

Verificació i neteja motlle 75 0,021   0,521 0,521 

Preparació màquina injecció 90 0,025   0,625 0,625 

Injecció plàstic 95 0,026 2,375 0,660 3,035 

Extracció peça 32 0,009   0,222 0,222 

Verificació peça 25 0,007   0,174 0,174 

          
TOTAL 

COST(€) 
26,229 

Taula 3. Costos atribuïbles a la injecció d’un actuador pneumàtic 
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b) Taula de costos atribuïbles a la mecanització i muntatge de cada actuador: 

COST MECANITZACIÓ I ACABAT DEL PRODUCTE 

Peça Operació 
Temps op. 

(seg.) 
Temps 
op. (h) 

Cost 
màq. (€) 

Cost 
operari 

(€) 
Cost(€) 

Tapa 
  

Refrentat 7,25 0,002 0,201 0,050 0,252 

Ranurat 7,68 0,002 0,213 0,053 0,267 

Verificació 25,2 0,007   0,175 0,175 

Èmbol 

Retallar colada (sobrant) 35,7 0,010   0,248 0,248 

Tornejat 10,3 0,003 0,286 0,072 0,358 

Estacat 55,6 0,015 1,544 0,386 1,931 

Ranurat 31,7 0,009 0,881 0,220 1,101 

Rebaves 58,6 0,016   0,407 0,407 

Verificació 25,2 0,007   0,175 0,175 

Cilindre 

Mecanitzat interior 45,7 0,013 1,269 0,317 1,587 

Refrentat 27,3 0,008 0,758 0,190 0,948 

Trepat 49,2 0,014 1,367 0,342 1,708 

Bany de resines 22,5 0,006   0,156 0,156 

Verificació 25,2 0,007   0,175 0,175 

Eix 

Tornejat 42,3 0,012 1,175 0,294 1,469 

Regates 19,6 0,005 0,544 0,136 0,681 

Verificació 25,2 0,007   0,175 0,175 

Bandes de 
 fricció 

Retallar colada (sobrant) 35,7 0,010   0,248 0,248 

Rebaves 58,6 0,016   0,407 0,407 

Verificació 25,2 0,007   0,175 0,175 

Producte  
 final 

Verificació de totes les peces 120 0,033   0,833 0,833 

Muntatge actuador 600 0,167   4,167 4,167 

Verificació 120 0,033   0,833 0,833 

          
TOTAL 

COST(€) 
18,474 

Taula 4. Costos atribuïbles a la mecanització d’un actuador pneumàtic 

3.4. Preu de venda 

El preu de venda del producte final serà la suma resultant del costos de producció i 

del benefici net final que vol obtenir l’empresa (un 15% aproximadament). Per tant, no 

existirà un preu únic ja que en funció del tipus de projecte el preu final serà diferent. Ara bé, 

pel cas que es tracta, l’actuador pneumàtic, tindrà un preu final de 88,8 € / peça, que es 

reflecteix a la següent taula: 



Estudi de viabilitat tècnic-econòmic                                                                                                                         15 

PFC (EPSEB): 2009 - 2010                                                                                                                             

COSTOS ATRIBUIBLES A LA FABRICACIÓ DE CADA ACTUADOR PNEUMÀTIC 

Concepte Cost  Marge (15%) Preu client (€) 

Materia prima  10,5 1,6 12,1 

Subproductes  7,5 1,1 8,6 

Disseny motlle  4,0 0,6 4,6 

Fabricació motlle  4,0 0,6 4,6 

Manteniment motlle  2,0 0,3 2,3 

Desgast i manteniment d'eines  1,5 0,2 1,7 

Desgast i manteniment de màquines  3,0 0,5 3,5 

Injecció dels components 26,2 3,9 30,2 

Mecanització i muntatge del producte 18,5 2,8 21,2 

COST TOTAL(€) 77,2 Preu total / peça(€) 88,8 

Taula 5. Costos atribuïbles a la fabricació d’un actuador pneumàtic 

3.5. Públic objectiu 

Els clients potencials de PLÀSTICS GIRONA S.L seran totes aquelles empreses que 

requereixin el disseny i execució de projectes d’injecció de plàstic de petita i mitjana mida. 

Es a dir, l’empresa funcionarà a mode de proveïdor de petits projectes que integraran 

projectes més grans realitzats per empreses externes.  

3.6. Fluxograma 

En el següent apartat es detallarà el procés d’execució d’un projecte qualsevol que 

arriba d’un client o empresa exterior fins que aquest lliura el productes acabat a aquest últim.  

 

 

 Presa contacte amb el client 

 

       El projecte que planteja és pot executar?   no 

            sí 

 

 

 

           El projecte és viable?  no 

            sí 

INICI 

Anàlisi viabilitat  

tècnica-econòmica 
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           Elaboració d’oferta tècnica?                                          Negociar 

 

                 El client està conforme?                         no 

                                                                 sí                 

Anàlisi i elaboració de documentació 

tècnica (plànols, especificacions,etc) 

 

 

 

          La documentació és correcte?                      no 

                                                                 sí 

 

                       Enviar plànols a taller 

 

 

        Hi ha matèries primes en estoc?                  no 

                                                           sí 

           Comprar material 

 

 

         Procés mecanització del motlle 

 

 

 

 

 

          La mecanització és correcte?                     no 

                                                                 sí 

 

 

 

Verificar 

documentació 

Verificar  

acabat 
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     Procés injecció dels components 

 

 

 

 

 

                     La injecció és correcte?                   no 

                                                                sí 

Procés mecanització dels components 

 

 

 

 

 

            La mecanització és correcte?                   no 

                                                               sí 

 

                         Muntatge del projecte 

 

                    Desmuntar 

 

 

              El muntatge és correcte?                      no 

                                                               sí 

 

 

 

 El número de productes és correcte?                  no 

                                                              sí 

 

      Entregar producte acabat i cobrar 

 

Verificar  

acabat 

Verificar  

acabat 

Verificar 

muntatge 

Verificar nº de 

productes 

FI 
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4. ESTUDI DE VIABILITAT TÈCNICA 

4.1. Possibles escenaris 

En aquest apartat es farà una breu i aproximada descripció dels possibles escenaris 

que es preveuen trobar a l’hora de que PLÀSTICS GIRONA S.L ofereixi els seus serveis en 

el mercat. Els possibles escenaris que s’estimen són tres i aquests són: 

 Òptim 

 Normal 

 Pessimista 

El que es pretén és analitzar en quins escenaris serà possible realitzar la implantació 

de les instal.lacions multitècniques. Més endavant es determinarà la viabilitat econòmica de 

cada opció en funció dels costos i dels beneficis obtinguts. 

4.1.1. Òptim 

En aquesta situació es considera que es tenen més comandes, de projectes, 

de les que l’empresa pot atendre. Per tant, en aquest cas es tindran projectes en cua 

obtenint d’aquesta manera uns alts ingressos i així el màxim benefici possible.  

Aquesta situació és la desitjada per l’empresa ja que és aquella en la que 

més beneficis s’obté, més creixement experimenta, i on pot aplicar els seus marges 

de benefici. 

Per tant, és obvi pensar que la implantació de les noves instal.lacions 

multitècniques serà viable a falta de l’anàlisi econòmic que posteriorment es 

realitzarà. 

4.1.2. Normal 

Situació en la que el nivell de comandes no és elevat i aquestes es poden 

atendre sense necessitat de tenir projectes en cua, es a dir, no hi ha saturació de 

treball però si un bon nivell d’ocupació, suficient per cobrir despeses i obtindre un 

benefici corrent.  
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En aquest cas es desconeix si la implantació de les noves instal.lacions 

multitècniques serà viable ja que anirà en funció dels beneficis obtinguts en l’activitat 

industrial. Tot això es detallarà a l’anàlisi econòmic que posteriorment es realitzarà. 

4.1.3. Pessimista 

Situació en la que les comandes entrants únicament serveixen per cobrir 

despeses i el benefici que aquestes generen serà nul o fins i tot negatiu. Si aquesta 

situació es prolonga l’empresa s’haurà de plantejar mesures per tal de garantir la 

seva existència.  

Aquestes mesures repercutiran directament en el personal ja que s’optarà per 

fer reducció de jornada, amb la conseqüent reducció de salari, o en última instància 

l’empresa s’inclinarà per fer una reducció de l’equip empresarial per tal de reduir 

despeses. 

En aquest cas el més probable és que la implantació de les noves 

instal.lacions multitècniques no sigui viable. Per tant, per a realitzar les noves 

instal.lacions l’empresa haurà d’esperar a que l’activitat empresarial es reactivi 

obtenint un marge de benefici suficient.  

4.2. Localització òptima de les naus industrials 

La ubicació de les naus industrials que en el seu dia es va escollir per a la 

implantació de PLÀSTICS GIRONA S.L es va fer tenint en compte les següents 

poblacions: 

 Sant Andreu de la Barca (A) 

 Sant Vicents dels Horts (B) 

 Molins de Rei (C) 

 Pallejà (D) 

Totes aquestes ubicacions disposen de polígons industrials adequats per al 

desenvolupament de l’activitat de l’empresa que es tracta, es a dir, que el polígon 

compleix amb totes les normatives vigents per a l’execució de l’activitat industrial.  

Després de fer un estudi qualitatiu de les anteriors ubicacions (com es detalla 

en l’apartat 4.3) s’arriba a la conclusió de que la localització òptima per a 

desenvolupar l’activitat industrial és Pallejà. 



20                                          Estudi de viabilitat tècnic-econòmic 

                                                                                                                                   PFC (EPSEB): 2009 - 2010  

4.3. Mètode qualitatiu per punts 

En aquest apartat es justifica l’elecció de la població escollida en el seu dia 

com a ubicació òptima per a la implantació de PLÀSTICS GIRONA S.L.. 

 

Taula 6. Taula de les ubicacions A i B pel Mètode qualitatiu per punts  

 

Taula 7. Taula de les ubicacions C i D pel Mètode qualitatiu per punts  

Després d’aplicar el mètode dels punts a les possibles ubicacions de l’empresa, es 

pot observar com l’opció D, la població de Pallejà, és la que obté una millor nota entre les 

opcions proposades, per tant la ubicació escollida és la correcta. 
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5. PLA DE MARKETING 

5.1. Empresa, marca i posició 

PLÀSTICS GIRONA S.L. és una empresa emergent formada per un grup de 

persones especialitzades amb experiència en diferents sectors industrials i de serveis 

relacionats amb la planificació logística i industrial així com l’enginyeria, que ofereix serveis 

integrals de planificació, disseny i producció de projectes d’injecció de plàstic. 

 

               Figura 6. Logo de l’empresa 

Aquesta és una empresa emergent en el sector industrial, que malgrat la crisi 

econòmica que pateix el país comença a tirar endavant gràcies a la qualitat dels seus 

productes, a la seva professionalitat i al bon tracte amb el client.  

Amb això s’aconsegueix que els clients tinguin els nivells de serveis esperats, 

optimitzant els recursos disponibles i facilitant així l’expansió del negoci. A més amb el 

projecte que es presenta, de remodelació de les instal.lacions, es vol obtenir una major 

eficiència energètica de les instal.lacions, reduint les despeses energètiques, a més de 

donar una millor imatge a futurs clients que vulguin visitar l’empresa. 

L’organització interna, la relació amb el client, el disseny personalitzat per cada tipus 

de projecte, l’agilitat d’execució del projecte i el compliment dels terminis de lliurament 

preestablerts constitueixen el nucli de l’actiu intangible de PLÀSTICS GIRONA S.L. 
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Els projectes, que l’empresa realitza, no es limiten tan sols a aportar la millor solució 

tècnica d’acord amb la demanda del client, sinó a satisfer també les seves necessitats en 

quant a disseny i cost del projecte.  

Aquest efecte, anomenat com know how empresarial, permet fidelitzar els clients que 

han confiat en l’empresa i provoca que any rere any el número de clients augmenti, sent un 

factor clau en el creixement i desenvolupament empresarial. 

PLÀSTICS GIRONA S.L. es pretén centrar en el desenvolupament de projectes 

d’injecció de plàstic de petita i mitjana mida optimitzant els costos de producció i obtenint un 

preu de producte o projecte acabat competitiu dins del mercat que l’envolta, promovent així 

la satisfacció del client. 

5.2. Mercat 

Espanya ha estat sempre un país basat en el sector dels serveis, ja que es tracta 

d’un país amb un clima excepcional pel sector del turisme, però no es pot oblidar que el 

sector industrial també ha jugat un important paper per l’economia espanyola durant els 

últims deu anys, encara que des de l’any 2007 es comencen a enregistrar dades sobre una 

davallada del ritme de producció industrial.  

El sector industrial comprèn un gran nombre d’activitats econòmiques, des de la 

fabricació de matèries primeres fins a l’elaboració de grans projectes d’enginyeria. L’activitat 

industrial es divideix en diverses branques, com es pot observar en el punt 1.3 d’aquest 

estudi, de les quals PLÀSTICS GIRONA S.L pertany a la branca de fabricació de productes 

de plàstic. 

S’ha de tenir present que el país està travessant un moment de crisi econòmica i el 

sector industrial s’ha vist molt afectat per aquesta situació. Com es remarcava en el punt 1.3 

el sector de la producció de plàstic ha patit una disminució del 23,9 % a la seva activitat 

respecte al mateix període de l’any passat (agost de 2008)  

Al següent gràfic es poden veure les dades absolutes del sector industrial: 
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            Gràfic 1. Variació en el sector industrial 

Es pot veure com el sector augmenta des de l’any 1998 fins arribar al màxim a inicis 

de l’any 2007 i la caiguda posterior, molt intensa, des de finals del mateix any fins a 

l’actualitat. 

5.3. Característiques 

Característiques singularitzen el sector de la indústria respecte a la resta de sectors: 

En primer lloc, cada producte és diferent, per tant cada producte tindrà el seu propi 

procés de fabricació, amb les seves característiques tècniques i sempre complint, en tot 

moment, les normatives vigents que afecten al producte i a l’activitat que es desenvolupa.  

En segon lloc, s’ha de tenir en compte el tipus de producte que es vulgui fabricar ja 

que això implicarà uns costos que aniran en funció dels paràmetres que a continuació 

s’esmenten: 

 Mida del projecte 

 Abast del projecte (quina part del procés de fabricació del producte es 

realitzarà o es realitzarà tot el procés integrament a l’empresa) 

 Maquinària necessària 

 Capacitat de producció 

 Temps de fabricació 

 Personal necessari 

Per altra banda, el tipus de servei que es vol oferir és molt important, es a dir, si 

només es produeix o es dissenya el producte o totes dues coses sota la mateixa 

infraestructura. Oferir un servei d’enginyeria significa obtenir un valor afegit respecte la 

competència però també comporta la necessitat d’un espai més gran on poder ubicar les 

oficines adients com és el cas de PLÀSTICS GIRONA S.L. 
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Per últim, la logística de productes i matèries comporta una infraestructura a part de 

tota la de disseny i producció. Per tant, disposar d’aquest servei suposa un major espai i 

repercuteix en els costos de fabricació.  

5.3.1. Necessitats 

El sector industrial, per al desenvolupament de la seva activitat, requereix d’espais 

físics on realitzar les seves tasques. Depenent del tipus d’empresa i de l’activitat a realitzar 

les empreses necessitaran estar situades a zones urbanes o bé a zones industrials.  

PLÀSTICS GIRONA S.L es tracta d’una empresa d’injecció de plàstics que cobreix 

les necessitats d’altres empreses en la producció de nous productes o elements que 

integren altres projectes aliens a la pròpia empresa. 

Es pot dir que PLÀSTICS GIRONA S.L funciona a mode de proveïdor de peces per a 

aquelles empreses que no disposen ni dels mitjans ni de la infraestructura necessària per 

produir aquestes peces.  

Per aquestes empreses això implica una menor inversió i l’avantatge de poder 

delegar tasques i així poder centrar-se en altres aspectes dels seus projectes, aconseguint 

així un termini de lliurament més reduït i un estalvi en infraestructures i personal.  

5.3.2. Evolució prevista  

PLÀSTICS GIRONA S.L. és una societat conscient de la crisi econòmica que pateix 

el país, de manera que es preveu una evolució lenta durant els pròxims dos anys. Passat 

aquest temps, sota un escenari normal-pessimista, s’estima que l’economia comenci a 

remuntar (segons els estudis econòmics realitzats darrerament), situant-se així en un 

escenari normal-optimista. 

Durant els pròxims dos anys es preveu que la majoria dels ingressos vindran donats 

per petits projectes de complexitat moderada i, per tant, provocant uns ingressos no elevats. 

5.4. Competència 

En el sector de la indústria del plàstic existeixen diferents empreses competidores 

arreu de tota Catalunya. Per tal d’estudiar el cas del projecte que es tracta s’observaran les 

principals empreses que es troben a la ciutat de Barcelona i a les seves rodalies. 
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5.4.1. Principals competidors 

PLÀSTICS GIRONA S.L. troba empreses de competència en el sector de la indústria 

del plàstic. Entre la multitud d’empreses existents es troba que les més importants i que 

suposen una major competència són: 

 TERPRESA 

Ubicació: Terrassa 

Descripció:  Fundada en 1982, Termoplàstics del Peral, S.A. es dedica a 

la fabricació de peces de materials plàstics. Amb una experiència de més 

de 20 anys, ha anat incorporant recursos fins a arribar a disposar d’un 

parc de màquines amb capacitats que van des de les 40 Tn fins a les 550 

Tn. 

Disposen de personal altament qualificat per tal d’assesorar i guiar al 

client en el desenvolupament del seu projecte. 

La producció es realitza sota comanda treballant per a sectors tan 

diversos com: telecomunicacions, electrònica, educació, construcció, 

òptica, defensa, etc.   

 

               Figura 7. Logo de TERPE S.A 

 INLAVI, S.A  

Ubicació: Barcelona 

Descripció:  Amb més de 40 anys d’experiència en el sector del plàstic, 

ofereix solucions en termoplàstics. Són especialistes en fabricació de 

petits i mitjans motlles així com en tirades curtes. 

Disposen d’un servei de reenginyeria per ajudar als seus clients en la 

funcionalitat dels seus projectes reduint els seus costos. 

 

     Figura 8. Logo d’INLAVI S.A 

 aiTIIP  
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Ubicació: Saragossa 

Descripció: Ofereix serveis de proves de motlles i enginyeria de plàstics, 

en els quals s’engloben les següents línies d’actuació:             

- Assaig diagnòstic del motlle 

- Disseny, desenvolupament i fabricació de presèries de peces 

plàstiques amb noves tecnologies 

Disposa de les últimes tecnologies existents referides a la transformació 

de plàstics per injecció. 

També disposa de tallers i aules per oferir un servei de formació tant 

interna com per aquelles empreses que vulguin formar als seus empleats 

en un dels cursos oferts per aiTIIP. 

 

                       Figura 9. Logo d’aiTIIP 

 PLÀSTIC 85  

Ubicació: Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) 

Descripció: Plàstic 85, s.a. és una companyia amb una experiència de 

més 30 anys de servei, especialitzada a la injecció de plàstics per 

encàrrec. La seva aposta per la qualitat a la producció i el servei 

constitueixen una garantia en múltiples sectors i empreses a les que 

ofereix els seus recursos. Els treballs i compromisos que executa es 

basen a la eficàcia, la qualitat i la satisfacció del client. 

 

                 Figura 10. Logo de PLASTIC 85 S.A 

 ANGEL MADRONA SCP  

Ubicació: Badalona (Barcelona) 



Estudi de viabilitat tècnic-econòmic                                                                                                                         27 

PFC (EPSEB): 2009 - 2010                                                                                                                             

Descripció: Empresa dedicada des de fa més de 30 anys a la injecció de 

plàstics, elastòmers i compostos de PVC. Disposen de premses injectores 

d’última generació. 

Té experiència en diversos sectors com són el sanitari, l’elèctric, oficina, 

etiquetatge, indústria, etc. També ofereix un servei de manteniment de 

motlles. 

 

                                Figura 11. Logo d’ANGEL MADRONA SCP 

 BDN INJECT S.L.L  

Ubicació: Badalona (Barcelona) 

Descripció: BDNInject S.L.L. s’ha consolidat any rere any donant servrei 

en els més diversos sectors industrials. 

La dedicació que té a la injecció del termoplàstic té com a principal 

objectiu el de superar les expectatives i necessitats dels seus clients. 

 

                             Figura 12. Logo de BDN INJECT S.L.L 

 PROTORAPID.COM  

Ubicació: Barcelona 

Descripció: Disposa de dotze anys d’experiència en el sector de 

l’enginyeria i la fabricació. Compte amb un equip experimentat de 

professionals de l’enginyeria, el disseny, el marketing i tècniques de 

fabricació ràpida. 

 

                             Figura 13. Logo de PROTORAPID 
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5.4.2. Posicionament i situació 

Com s’ha pogut observar PLÀSTICS GIRONA S.L té una sèrie de competidors molt a 

prop de la seva zona treball, concretament la majoria d’empreses de la competència del 

sector se situen a la població de Barcelona o rodalies, que es troba a 20 minuts de Pallejà. 

De manera que l’empresa en qüestió haurà de lluitar oferint un bon servei i una bona qualitat 

en el producte ofert, tot aplicant una bona estratègia de venda oferint un valor afegit sobre la 

competència. 

5.5. Anàlisi D.A.F.O 

DEBILITATS 

Són els elements que l’organització ha de modificar o eliminar per a la consecució 

dels seus objectius. 

• Empresa jove, la qual cosa pot fer que la competència, amb més experiència, ja 

disposi de clients fidelitzats. Per tant, l’empresa haurà d’oferir un valor afegit per 

guanyar la confiança de nous clients. 

• Saturació del polígon de Pallejà on es treballa actualment, no serà possible una 

futura expansió de les infraestructures. 

• Al no fabricar un sol producte el terminis de lliurament del producte acabat són més 

elevats 

• La situació econòmica actual. La crisi és un factor negatiu en el desenvolupament de 

l’activitat industrial. 

AMENACES 

Són escenaris que es desenvolupen a l’entorn de l’empresa i poden dificultar la 

consecució dels objectius. 

• La competència d’altres empreses similars, ofereixen serveis similars que pot 

provocar la disminució del marge de benefici per poder oferir preus més competitius i 

així captar més clients. 

• Possible falta de demanda 

• La crisis econòmica de la zona Euro. 

FORTALESA 

Són els aspectes de l’organització que faciliten la consecució dels objectius i 

proporcionen a l’empresa una superioritat sobre la competència.  



Estudi de viabilitat tècnic-econòmic                                                                                                                         29 

PFC (EPSEB): 2009 - 2010                                                                                                                             

• Empresa dinàmica, jove i treballadora que pretén obtenir resultats finals òptims i 

crear un vincle de confiança amb el client. 

• Equip humà multitècnic amb experiència contrastada. 

• Emplaçament proper a un gran nucli urbà i industrial com és Barcelona  

• Creació d’un producte en funció de les necessitats del client. 

• Facilitat i capacitat per desenvolupar diferents tipologies de projectes. 

• Flexibilitat d’horaris, la qual cosa permet que el client pugui estar en constant 

contacte amb l’empresa. 

• Possibilitat de finançament dels projectes. 

OPORTUNITATS 

Són situacions d’ocasió que es presenten a l’entorn de l’empresa. 

• Obrir noves vies de promoció. 

• La qualitat del servei ha de suposar una oportunitat d’atraure nous clients. 

• Oferir un servei personalitzat i pròxim al client. 
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6. ESTRATÈGIA DE MARKETING 

6.1. Línies estratègiques 

L’estratègia a seguir consisteix en el desenvolupament d’un conjunt d’actuacions que 

permeten a l’empresa assolir els objectius preestablerts a llarg termini. 

6.1.1. Valor diferencial 

PLÀSTICS GIRONA S.L en la consecució de tots els projectes que se li encarreguin 

seguirà sempre el mateix mètode de treball intern, un mètode que s’anomena internament el 

triangle dels projectes, que correspon a la següent figura: 

  

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 14. Representació del valor diferencial de PLÀSTICS GIRONA S.L 

La tasca principal de PLÀSTICS GIRONA S.L consistirà en respondre a les següents 

preguntes: 

 Organització de les tasques: Qui les fa i quan les ha de fer? 

Determinar les persones que intervenen en el projecte i els terminis de 

realització que tenen aquests últims per a realitzar el servei contractat. 

 Qui ha de participar en el projecte?  

En cas d’haver de treballar amb d’altres enginyeries, empreses (degut a les 

característiques del projecte), coordinar totes les operacions pròpies amb les 

de les altres empreses per tal d’afavorir el bon desenvolupament del projecte. 
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 Com minimitzar el temps?  

Establir una política de desenvolupament òptima per a cada cas per tal de 

reduir el temps de realització del projecte. 

 Que s’ha de fer en cada moment?  

Establir el “tempo” del projecte d’acord amb l’ordre de seqüènciació i 

realització de totes i cadascuna de les activitats.  

 Com controlar l’evolució correcta del projecte? 

Trobar la manera òptima d’encadenació d’activitats per tal de que el projecte 

arribi a bon fi. 

 És rendible el projecte? 

Analitzar les inversions realitzades així com el benefici esperat després de la 

seva consecució (Analitzar: TIR, VAN, Payback). 

 Com controlar les despeses econòmiques? 

Realitzar un control pressupostari exhaustiu, controlant tots i cadascun dels 

moviments monetaris que ha de realitzar l’empresa durant el transcurs del 

projecte. 

PLÀSTICS GIRONA S.L a més de trobar resposta a les anteriors preguntes, ha de 

donar una imatge de professionalitat enfront el client que ha de mantenir abans, durant i 

després de la realització del projecte.  

6.1.2. La idea a la ment del consumidor 

Del que l’empresa ha d’estar segura és de que el client busca un producte amb unes 

característiques de qualitat, preu i temps de realització determinades. Evidentment, la 

qualitat del producte vindrà donada, en gran mesura, pel preu o pressupost marcat en 

primera instància pel client. 

Es tracta de trobar una o diverses combinacions dels elements esmentats 

anteriorment perquè així el client pugui escollir l’opció que cregui que més s’adapti a les 

seves necessitats i al seu pressupost. 

L’empresa ofereix un producte segons les necessitats del client. Entre les diverses 

opcions per dur a terme el projecte que l’empresa planteja el client sempre ha de sentir una 

sensació de tranqui.litat i seguretat que PLÀSTICS GIRONA S.L li ha de transmetre, d’aquí 

l’eslògan que a continuació es presenta: 
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                Figura 15. Eslògan de PLÀSTICS GIRONA S.L 

6.1.3. Estratègia del producte 

Per poder tenir un producte amb un valor afegit sobre els productes de la 

competència, s’ha de destacar tot allò que sigui positiu de l’empresa en qüestió i del servei 

que aquesta ofereix. Així doncs es destacaran els següents punts: 

 Emplaçament: Pallejà  La ubicació de l’empresa és propera a la ciutat 

comtal de Barcelona, fet que no suposarà un problema per captar clients de la 

mateixa. A la vegada aquesta ubicació també és favorable de cara a 

l’empresa a l’hora de trobar proveïdors que cobreixin les seves necessitats. 

 L’empresa disposarà d’una pàgina web on es podrà anunciar, oferint i 

mostrant els seus serveis a futurs clients.  

 Tracte personalitzat:El client podrà visitar les instal.lacions empresarials quan 

així ho desitgi així com posar-se en contacte amb l’empresa per qualsevol 

tipus de dubte.  

 Es farà veure al client que la seva intervenció és crucial en el 

desenvolupament del projecte, fent així que aquest s’integri i aconseguint un 

nivell de satisfacció òptim en el mateix. 

 Enginyeria del producte: aplicar un tipus de solució en funció de les 

necessitats del client. Per tant, es buscaran processos de fabricació que 

estalviïn temps de producció i costos tant a l’empresa com al client. 

 Cada projecte es tractarà com si fos únic donant-li així un caire distintiu. 
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 Es disposarà del personal suficient i qualificat per respondre de manera 

eficient a les comandes. 

 Es signaran convenis de col.laboració amb universitats per formar a nous 

professionals i que aquests treballin en I+D dins d’oficina tècnica. 

 Es realitzarà formació contínua i especialitzada a cada departament de 

l’empresa. 

6.1.4. Estratègia de clients 

Per a establir una estratègia entorn als clients, s’hauran de tenir present dos tipus de 

clients: 

 Clients 

 Clients potencials 

Un cop els clients han estat captats, els s’hauran de fidelitzar, creant un vincle client-

empresa on hagi una interrelació creant un feedback de necessitats – solució tècnica. 

Per captar els clients potencials, primerament, l’empresa s’haurà de donar a conèixer 

mitjançant internet, publicitat en revistes tècniques, etc. En aquesta publicitat s’hauran de 

reflectir els productes i serveis oferts,aconseguint que el client confiï en les possibilitats d’èxit 

de desenvolupament del seu projecte a l’empresa en qüestió. 

6.1.5. Estratègia de desenvolupament 

És necessari establir un pla anual que detalli les activitats a realitzar durant el 

transcurs del mateix, de forma que s’adquireixi un compromís de realització de les accions 

d’aquest pla, determinant les persones responsables per al seu desenvolupament i 

execució.  

Una bona organització és necessària per assolir els objectius que l’empresa es 

marca. Una bona pràctica consisteix en establir grups de treball que serveixin per a 

l’actuació a realitzar en cada període de l’any.  

Temes a tenir presents: 

 Medi ambient. La prioritat és establir i conèixer el marc legal que va canviant i 

endurint-se. L’empresa ha d’estar sempre atenta a tots els canvis de 

normativa que es puguin produir. 

 Normativa: conèixer el marc legal i mecanismes de control en quant a 

l’activitat industrial respecte. 
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 Manteniment: establir un encarregat o encarregats de dur a terme el 

manteniment de maquinària, instal.lacions i infraestructura. 

 Seguretat. Establir un grup de treball que busqui solucions pels problemes 

que puguin sorgir entorn a la seguretat dels projectes realitzats. 

6.2. Marketing Mix 

En marketing s’utilitzen una sèrie d’eines per tal d’assolir uns objectius fixats 

mitjançant la seva combinació o mix. Per això, es pot definir com l’ús selectiu de diverses 

variables de marketing per assolir els objectius empresarials de PLÀSTICS GIRONA S.L.  

Així doncs, s’aplicarà la teoria de les “4 pes”: 

 Product  Producte  

 Place  Distribució - Venta  

 Promotion  Promoció  

 Price  Preu  

Sobre la combinació i classificació d’aquestes quatre variables en la decisió 

comercial giren les estratègies de marketing dins de l’empresa. Segons el criteri de 

PLÀSTICS GIRONA S.L existeixen altres variables que marcaran l’activitat del marketing 

dins de l’empresa.  

La fixació del preu en un producte tipus (que tingui una forta demanda per diferents 

clients), tenint en consideració els estudis i anàlisi de la competència, el tipus de mercat que 

es trobarà i també l’entorn socioeconòmic. Es pot dir que l’èxit de l’empresa vindrà donat pel 

perfecte coneixement i anàlisi dels diferents elements que incideixen a la seva activitat. 

6.2.1. Política de producte i servei 

La política empresarial en aquest aspecte vol obrir quatre nous fronts en quant a 

serveis i productes respecte. Aquests fronts seran: 

 Manteniment de maquinària i motlles d’empreses externes 

 Fabricació de motlles per empreses alienes 

 Introducció al servei de prototipatge 

 Crear un espai (aula) de formació tècnica on impartir cursos referits al sector 
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PLÀSTICS GIRONA S.L és conscient de la necessitat de la implantació de noves 

polítiques de serveis i productes i, per això, ho farà sempre sota la ISO 9001 garantint uns 

paràmetres de qualitat adequats en dites polítiques. 

6.2.2. Política de preus, descomptes i condicions 

Actualment, la situació actual de crisi requereix una acurada política de preus per tal 

de captar i fidelitzar clients. La política de preus que es pretén aplicar es centrarà en els 

següents punts: 

 Manteniment de preus, ja que un descens notable pot conduir a un excés de 

demanda que l’empresa no seria capaç d’absorbir. A més un descens en els 

preus provocaria un descens en el marge de benefici fent perillar l’estabilitat 

econòmica empresarial. 

 Augment de la qualitat dels productes i serveis oferts. 

 Trobar noves formes de negoci oferint nous productes i serveis i comunicant-

ho als clients. 

En quant a la política de descomptes s’aplicaran en funció de la mida de les tirades 

seguint els següents patrons: 

 En tirades petites: no s’aplicarà cap tipus de descompte (x<1000 productes) 

 En tirades mitjanes: s’aplicarà un 5% de descompte sobre el preu final 

(1000<x<5000 productes) 

 En tirades grans: s’aplicarà un 10% de descompte sobre el preu final (x>5000 

productes) 

Amb aquesta política de descomptes PLÀSTICS GIRONA S.L vol premiar als clients 

fidels oferint les promocions que anteriorment s’han detallat.  

En les qüestions relacionades amb les condicions, la política empresarial es basa en 

unes condicions favorables pel client, amb una financiació personalitzada a cada cas. Un 

estudi personalitzat del cas ajudarà a decidir la millor opció. A més, PLÀSTICS GIRONA S.L 

tindrà pactades amb entitats bancàries condicions favorables de finançament pels seus 

clients. 

6.2.3. Política de promoció 

Consisteix en una política basada en un programa de relacions dirigit als clients i 

clients potencials. Els objectius d’aquesta política són: 
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 Reconeixement de l’empresa 

 Fomentar la demanda de projectes 

 Fomentar el fenomen del boca-boca entre clients 

Per poder assolir els objectius establerts la política de promoció a dur a terme 

consistirà en emprendre una sèrie d’accions: 

 Elaboració d’una base de dades dels clients actuals i clients potencials, tot 

indicant quines són les seves necessitats. 

 Selecció de medis pels quals l’empresa es promocionarà 

 Disseny d’estratègies i tàctiques per les relacions amb els medis de 

comunicació pels que PLÀSTICS GIRONA S.L escull per donar-se a conèixer. 

 Elaboració de plans trimestrals 

 Execució d’activitats 

 Servei d’atenció tècnica al client amb una resposta ràpida i personalitzada a 

peticions d’informació que els clients puguin requerir. 

 Estar present en fires i exposicions del sector mitjançant estand on 

s’informarà i captarà clients potencials. 
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7. PLANIFICACIÓ FINANCERA  

7.1. Determinació de costos propis d’un projecte a realitzar 

Per a la determinació dels costos totals anuals s’hauran de tenir en compte els 

següents aspectes: 

 Salaris del personal  

 Lloguer de la nau 

 Costos d’aigua, electricitat i telèfon. 

 Costos de matèries primeres 

 Costos instal.lació addicionals 

7.1.1. Resum de costos per un projecte tipus 

A continuació es mostren els costos totals de cadascuna de les partides necessàries 

per a la realització d’un projecte tipus que, en aquest cas, es tracta d’un actuador pneumàtic. 

Conepte Cost  Marge (15%) Preu client (€) 

Materia prima  10,5 1,6 12,1 

Subproductes  7,5 1,1 8,6 

Disseny motlle  4,0 0,6 4,6 

Fabricació motlle  4,0 0,6 4,6 

Manteniment motlle  2,0 0,3 2,3 

Desgast i manteniment d'eines  1,5 0,2 1,7 

Desgast i manteniment de màquines  3,0 0,5 3,5 

Injecció dels components 26,2 3,9 30,2 

Mecanització i muntatge del producte 18,5 2,8 21,2 

COST TOTAL(€) 77,2 Preu total / peça(€) 88,8 

Taula 8. Costos atribuïbles a un projecte tipus 

Per tant, per a que el projecte o projectes a realitzar (al mateix temps) a l’empresa 

siguin viables hauran de garantir com a mínim el cobriment total de les despeses, reflectides 

a la taula anterior, i generar un benefici mínim per a garantir la subsistència empresarial. 
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7.1.2. Costos de personal 

A la següent taula es mostren els costos del personal necessari per a dur a terme 

l’activitat empresarial amb normalitat. 

COSTOS  DE PERSONAL 

Nº Personal Departament Salari mensual (€) Salari Anual (€) 

1 Director General Direcció Gen. 4500 63000 

2 Enginyer en Organització Industrial Direcció Tèc. 3200 44800 

3 Enginyer Tècnic Mecànic 

Oficina Tèc. 

2000 28000 

4 Enginyer Tècnic Mecànic 2000 28000 

5 Delineant / Projectista 1 1300 18200 

6 Delineant / Projectista 2 1300 18200 

7 Cap de Taller 

Producció 

1200 16800 

8 Operari de Taller 1 1000 14000 

9 Operari de Taller 2 1000 14000 

10 Operari de Taller 3 1000 14000 

11 Tècnic Comercial 

Marketing i 
Comercial  

1700 23800 

12 Diplomat en Marketing 2000 28000 

13 Llicenciat ADE Finances i RRHH 2400 33600 

14 Tècnic Administratiu 1 
Administració 

1200 16800 

15 Tècnic Administratiu 2 1200 16800 

16 Enginyer en Organització Industrial 

Logística 

2400 33600 

17 Operari de Magatzem 1 1000 14000 

18 Operari de Magatzem 2 1000 14000 

- Seguretat Social - 4216 59024 

- IRPF (20%) - 14555 203770 

 

 
TOTAL(€) 50171 702394 

Taula 9. Costos de personal 
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7.2. Determinació de costos de la implantació de noves instal.lacions 

Una vegada estudiats els costos propis generats pels possibles projectes que es 

poden realitzar a l’empresa s’estudiaran els costos del projecte de renovació de les 

instal.lacions de la nau industrial que inclou el present document. 

A continuació es mostren els costos que suposen la implantació de cadascuna de les 

noves instal.lacions: 

INSTAL.LACIÓ TOTAL (€) 

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 152.270,15 

INSTAL.LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 183.768,31 

INSTAL.LACIÓ SOLAR TÈRMICA 13.428,10 

INSTAL.LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA 831.106,22 

INSTAL.LACIÓ D'AIRE COMPRIMIT 33.086,07 

INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 70.325,60 

INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA 12.014,76 

INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT 18.467,65 

TOTAL PRESSUPOST 1.314.466,86 € 

Taula 10. Total pressupost d’execució de les instal.lacions multitècniques 

A l’annex de pressupost es poden veure amb detall cadascuna de les partides que 

integren les diferents instal.lacions, justificant així el preu que es reflexa a la taula anterior. 

7.3. Determinació de la inversió 

Determinats els costos de realització del projecte de renovació de les instal.lacions 

multitècniques de la nau industrial així com els costos propis de l’activitat empresarial es pot 

determinar la inversió necessària per a poder dur a terme la renovació integra de les 

instal.lacions.  

Primer de tot es determinarà el possible benefici, que anirà en funció del tipus 

d’escenari actual en el que es trobi l’empresa i del líquid disponible, el qual s’ha considerat 

normal-pesimista. En aquest escenari es disposarà d’un líquid no gaire elevat (produït pels 

beneficis d’anys anteriors), tot tenint en compte la possible autofinanciació d’una part del 

projecte. 

A continuació es mostren els beneficis obtinguts per la producció industrial 

d’actuadors pneumàtics, partint del preu de venda mostrat al punt 3.4, tenint en compte una 

producció mitjana de 55 projectes / dia. 
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COSTOS ATRIBUÏBLES A LA FABRICACIÓ DE CADA ACTUADOR PNEUMÀTIC 

Conepte Cost  Marge (15%) Preu client (€) 

Materia prima  10,5 1,6 12,1 

Subproductes  7,5 1,1 8,6 

Disseny motlle  4,0 0,6 4,6 

Fabricació motlle  4,0 0,6 4,6 

Manteniment motlle  2,0 0,3 2,3 

Desgast i manteniment d'eines  1,5 0,2 1,7 

Desgast i manteniment de màquines  3,0 0,5 3,5 

Injecció dels components 26,2 3,9 30,2 

Mecanització i muntatge del producte 18,5 2,8 21,2 

COST TOTAL(€) 77,2 Preu total / peça(€) 88,8 

BENEFICI NET PER PROJECTE (€) 11,6 

PREVISIÓ DE PROJECTES PRODUÏTS/DIA 55 

BENEFICI NET ANUAL (€) 168.148,1 

  Taula 11. Costos  i beneficis atribuïbles a la fabricació d’un actuador pneumàtic 

La renovació de les instal.lacions es realitzarà de tal manera que s’entorpeixi el 

menys possible l’activitat industrial per tal d’aconseguir autofinançar el projecte i, així, obtenir 

uns menors costos d’interessos deguts al corresponent préstec que es demani al banc. Com 

menor sigui el préstec menors seran els costos d’interessos i menor el període de retorn del 

mateix. 

La inversió quedarà determinada pels següents termes amb una previsió d’un any, es 

a dir, iniciar el projecte a mitjans-finals del 2010: 

Concepte TOTAL 

Costos implantació de noves instal.lacions 1.314.466,86 € 

Costos de projecte tipus (veure apartat 3.3) 991.594,00 € 

Benefici brut mig obtingut per l'activitat empresarial 1.230.538,61 € 

Previsió de CASH (per invertir) 25.000,00 € 

TOTAL INVERSIÓ 1.050.522,24 € 

       Taula 12. Total inversió a realitzar 

Llavors es troba que la inversió necessària per a dur a terme el projecte serà de 

1.050.522,24 €, a l’any 2010 que serà quan s’executi el mateix projecte. 

7.4. VAN i TIR en funció del tipus d’escenari 

En aquest apartat es determinarà la viabilitat del projecte en funció del tipus de 

situació amb que es trobi l’empresa en el mercat, es a dir, la producció i beneficis esperats 

en funció dels tres escenaris possibles (optimista, normal i pessimista).
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7.4.1. Escenari optimista 

En aquest escenari s’espera no arribar a cobrir la demanda, arribant així a l’ocupació màxima i tenint projectes en llista d’espera per a 

ser executats. El número de projectes que s’esperaria produir seria de 70 unitats al dia de mitjana aproximadament. 

En aquesta situació el benefici obtingut serà elevat i, per tant, la recuperació de la inversió, el payback, correspondrà a un període de 

temps curt (el payback es faria efectiu al final del segon any després d’haver realitzat la inversió). 
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7.4.2. Escenari normal 

En aquest escenari s’espera cobrir la demanda sense problemes de recursos, el que implicarà no arribar a nivells d’ocupació màxima 

de la indústria. El número de projectes que s’esperaria produir seria de 55 unitats al dia de mitjana aproximadament. 

En aquesta situació el benefici obtingut serà moderat i, per tant, la recuperació de la inversió, el payback, correspondrà a un període de 

temps més extens que en el cas anterior (el payback es faria efectiu al final del sisè any després d’haver realitzat la inversió). 
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7.4.3. Escenari pessimista 

En aquest escenari es cobrirà la demanada i existirà una manca d’ocupació ja que no es disposarà de demanda suficient de projectes. 

El número de projectes que s’esperaria produir seria de 23 unitats al dia de mitjana aproximadament. 

En aquesta situació no és recomanable realitzar una inversió d’aquest tipus, ja que el període retorn es massa extens el que implicaria 

una elevada despesa bancària (el payback es faria efectiu en període superior als 9 anys després d’haver realitzat la inversió). 
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7.5. Punt d’equilibri 

Aquest punt és aquell en el que la suma dels ingressos i dels costos és igual a 

zero. Per tant, és el punt on l’empresa no obtindrà beneficis però tampoc augmentarà les 

seves despeses. 

Aquest punt es podria determinar en un número de vendes (en un escenari 

normal) que es situaria aproximadament al voltant dels 35 projectes diaris. Es a dir, que 

s’haurien de fabricar un total de 8.820 projectes per any per tal de poder cobrir les 

despeses atribuïbles a l’activitat industrial desenvolupada. 

 

  Gràfic 2. Punt d’equilibri 

7.6. Rendiment mínim acceptable 

Per a que l’empresa funcioni econòmicament de forma correcta s’ha de complir un 

número de vendes mínim per any per a que aquesta no es declari insolvent. El número de 

projectes necessaris a realitzar per a considerar un rendiment empresarial acceptable 

seria de 35 projectes diaris o 8.820 projectes realitzats anualment. 

7.7. Previsió de vendes i resultats previstos 

La previsió de vendes anirà en funció del tipus d’escenari que es plantegi en 

l’estimació d’ingressos previstos en un futur pròxim. Per tant per a cada escenari es 

determinaran un número de vendes aproximat, que s’estimen a la taula següent: 

Tipus d'escenari 
Nº projectes 

realitzats /any 
Ingressos bruts 

anuals 

Òptim 17640 1.566.432,00 € 

Normal 13860 1.230.768,00 € 

Pesimista 5976 530.668,80 € 

                 Taula 13. Previsió de resultats en cada tipus d’escenari 



Estudi de viabilitat tècnic-econòmic                                                                                      45 

PFC(EPSEB): 2009 – 2010   

Si més no, el possible escenari esperat, a la situació econòmica actual, es troba 

entre els escenaris normal i pessimista. Per tant, existirà un cert grau d’incertesa per a 

poder arribar al mínim d’ingressos per cobrir despeses ja que els beneficis es trobaran 

entre els marges d’ingressos, dels dos escenaris esmentats anteriorment, reflectits a la 

taula anterior.  

7.8. Finançament  

Per poder cobrir les despeses generades en el desenvolupament del projecte de 

realització de les instal.lacions multitècniques de la nau industrial en qüestió, l’empresa 

PLÀSTICS GIRONA S.L es planteja el següent finançament amb la distribució percentual 

que es reflexa: 

 Total inversió: 1.050.522,24 €, 

 Finançament bancari (80%) = 840.417,79€ 

 Finançament propi (mitjançant activitat industrial) (20%)= 210.104,45 € 
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8. POSTA EN MARXA DEL PROJECTE 

8.1. Control 

Una vegada es dóna el vist-i-plau al projecte de realització de les instal.lacions 

s’ha de dur a terme el control del correcte desenvolupament del mateix. El personal de 

TOTENGINY S.L (Cap d’Oficina Tècnica, el Cap d’Obra i, per sobre d’aquests, el Director 

Tècnic) i el personal cada instal.ladora (Cap d’Oficina tècnica, Cap d’Obra i instal.ladors) 

vetllaran perquè es compleixin els terminis de lliurament preestablerts amb PLASTICS 

GIRONA S.L. 

Per tal destorbar el mínim possible en l’activitat industrial de PLÀSTICS GIRONA 

S.L, TOT ENGINY S.L s’ha compromès amb l’empresa contractista a desenvolupar el 

projecte en qüestió per fases. Es a dir, en funció del tipus d’instal.lació que es tracti i de la 

seva intervenció sobre zones de treball (durant el seu muntatge) aquesta es realitzarà per 

parts o no. Més endavant s’indica un diagrama de Gant on pot observar la seqüència de 

desenvolupament de cada tipus d’instal.lació. 

Per a poder obtenir un major control sobre el desenvolupament del projecte 

s’utilitzaran eines de programari com ara Project Manager o manuals com ara el mètode 

Pert. Amb aquestes eines s’aconseguirà extreure les dates d’inici i de finalització de cada 

activitat, el tipus d’activitat del que es tracta (crítica o no) així com la folgança disponible 

en activitats no crítiques. 

En cas que hi hagués una demora en la realització d’una activitat, ja sigui per 

complicacions en la instal.lació o per ser iniciada en una data posterior a la corresponent 

podria arribar a comportar els següents símptomes en el projecte: 

 Retard en la finalització del projecte 

 Augment dels costos pressupostats 

 Disminució de la qualitat enfront al client 

 Pèrdues de beneficis per part del client 

 Possibles sancions (per demora en l’entrega) 

Segons els punts esmentats, es donarà una folgança addicional d’un 10% 

(aproximadament) de la seva duració a aquelles instal.lacions que siguin susceptibles a 
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patir canvis durant el transcurs del projecte, obtenint així un marge de seguretat per 

entrar sempre dins els terminis de lliurament del projecte.  

Per instal.lacions interiors alguns d’aquest canvis podrien ser: 

 No poder intervenir sobre una zona de treball degut a una activitat 

industrial elevada. 

 No poder desplaçar immobles o màquines degut a la seva demanda en 

l’activitat empresarial. 

 No poder instal.lar andamis o elements d’elevació per a poder realitzar la 

instal.lació d’elements de sostres o parets. 

 Incompliment de terminis per part dels proveïdors de materials o matèria 

prima. 

 Problemes de transport 

Per instal.lacions exteriors alguns d’aquest canvis podrien ser: 

 Climatologia (pluja, neu, vent) 

 Absència d’elements elevadors (grues)  

 Incompliment de terminis per part dels proveïdors de materials o matèria 

prima. 

 Problemes de transport 

8.2. Organització 

Per a poder realitzar aquest tipus de projecte l’organització i coordinació de tots 

els aspectes que envolten al mateix són claus. Es per això que s’ha de realitzar una 

estructura organitzativa, “provisional”, on es combinin les estructures organitzatives de 

TOTENGINY S.L amb les de les corresponents empreses instal.ladores sempre tenint en 

compte també l’estructura de PLÀSTICS GIRONA S.L, per tal d’atendre a les necessitats 

del client. 

Per tant l’estructura organitzativa que es planteja serà la següent: 
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  INSTAL.LADORA        TOTENGINY S.L             PLÀSTICS GIRONA S.L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 16. Estructura organitzativa provisional durant l’execució del projecte 

Independentment de l’estructura organitzativa mostrada, cada empresa disposarà 

interiorment de la seva pròpia estructura empresarial (per veure l’estructura de PLÀSTICS 

GIRONA S.L veure apartat 2.1) atenent a les necessitats de l’activitat a la qual es dediqui. 

L’estructura anterior es considera que és la més adient per a la realització d’un 

projecte d’instal.lacions multitècniques on l’empresa que ho coordina tot, TOTENGINY 

S.L, ha de fer de mediador entre el client i l’empresa instal.ladora.  

Per això es considera que el més adequat és que TOTENGINY S.L porti el control 

absolut delegant responsabilitats a les instal.ladores ja que de no ser així el projecte es 

podria descontrolar i ser molt perjudicial pel client ocasionant pèrdues importants de 

beneficis.  
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8.3. Planificació 

A continuació és plantejarà, mitjançant el mètode de Gant, la successió d’activitats previstes que es duran a terme durant en la 

realització del projecte. El projecte tindrà una duració total aproximada de 26 setmanes. 
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9.  CONCLUSIÓ 

El projecte de disseny i execució de les instal.lacions multitècniques de la nau 3 

del complex industrial de l’empresa PLÀSTICS GIRONA S.L que s’ha presentat en el 

present dossier es considera com una aposta incerta. Una aposta que podria arribar a ser 

arriscada i perillosa pels interessos del client que així ho requereix. 

La situació econòmica per la qual s’està travessant fa que el risc i possibilitats de 

no vendre projectes d’injecció per part del client s’elevin de forma exponencial. És per 

això que si PLÀSTICS GIRONA S.L finalment aprova el projecte haurà d’assumir els 

possibles riscos que això comporta. 

La situació actual que el sector industrial està travessant, degut a la falta de 

concessions de crèdits per part dels bancs a les empreses, fan que el possible escenari 

esperat en un futur pròxim, per PLÀSTICS GIRONA S.L, es trobi entre els escenaris 

normal i pessimista (més a prop del pessimista que del normal). 

Per aquestes raons, les perspectives de futur una vegada s’acabi el projecte, 

iniciat a dia d’avui, no són les esperades, ja que existirà un alt risc de no arribar al mínim 

de producció esperat provocant que l’empresa es declarés insolvent per no poder fer front 

a les despeses pròpies i de la inversió que es proposa amb el present projecte. 

Per tant, es presenten diverses alternatives a l’hora de realitzar el projecte que a 

continuació es detallen: 

a) Retardar l’inici del projecte dos anys: Consisteix en esperar dos anys, que es 

quan s’espera que previsiblement el país surti de la crisi econòmica en la que 

es troba immers en l’actualitat.  

D’aquesta manera l’escenari esperat serà possiblement òptim-normal, podent 

PLÀSTICS GIRONA S.L assumir les despeses generades pel projecte en 

qüestió.  

b) Executar les diferents instal.lacions per separat: Consisteix en realitzar cada 

instal.lació amb un temps preventiu de separació entre l’execució de 

cadascuna d’elles, per tal d’afavorir l’autofinançament de l’empresa amb els 

ingressos que es vagin generant per l’activitat industrial. 
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És provable que aquesta opció impliqui un lleuger increment de costos pel 

client, ja que la gestió del projecte per part de TOTENGINY S.L serà més 

extensa. 

c) Execució de la instal.lació solar fotovoltaica per fases: Degut a que és la 

instal.lació que requereix una major inversió es proposa realitzar per fases per 

tal de que una vegada una fase estigui instal.lada s’obtingui els beneficis 

necessaris de la mateixa per autofinançar part de la següent fase (mitjançant 

la venda de l’electricitat a la companyia elèctrica). 

Actualment, l’empresa es troba en una situació difícil ja que haurà de suportar la 

crisi econòmica sense obtindre grans beneficis degut a que la producció realitzada 

provablement estigui propera al número mínim d’unitats per cobrir despeses. 

Per tant, segons l’estudi realitzat es conclou que la millor opció seria la combinació 

de les tres alternatives plantejades anteriorment. Es a dir, per tal de disminuir les 

despeses generades per l’execució del projecte d’instal.lacions multitècniques es planteja 

adoptar les següents mesures: 

 Iniciar el projecte d’aquí dos anys vista (sempre tenint en compte la 

situació econòmica) 

 Executar les instal.lacions per separat 

 Execució de la instal.lació solar fotovoltaica per fases 

Seguint aquestes recomanacions plantejades, l’empresa PLASTICS GIRONA S.L 

hauria de ser capaç de realitzar el projecte que s’estudia sense posar en perill la seva 

solvència. Per tant, segons l’estudi presentat finalment es conclou que el projecte 

d’instal.lacions multitècniques és viable tant tècnica com econòmicament. 


