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Resum 

L’empresa catalana LS fabrica i comercialitza emulsionants per a la indústria alimentaria 

des de fa més de 30 anys. Va començar amb una mida molt petita i ha anat creixent durant 

aquests anys, ocupant actualment a uns 50 treballadors i assolint una xifra de vendes 

anuals de 25 milions d’euros. 

Els seus clients son de tot el mon, principalment d’Europa i els seus proveïdors son, també, 

d’àmbit mundial, principalment d’Argentina, Índia, Rússia, Ucraïna, Malàisia, etc. 

Produeix molts i molt diversos productes, però tots ells els podem qualificar d’emulsionants i 

additius per a la indústria alimentaria i els podem agrupar dintre de dos grans famílies: 

Èsters de mono-glicèrids i lecitines. 

Les lecitines son compostos naturals amb un gran contingut de fosfolípids que els hi 

proporcionen un gran poder emulsionant. Industrialment s’extrauen de la soja i el gira-sol. 

Els principals països productors de soja son els EE UU, Brasil, Argentina, i Índia i de gira-

sol, Rússia i Ucraïna. Actualment la producció de soja es majoritàriament transgènica i 

quasi no més l’Índia produeix soja no transgènica (Non GMO, no modificada genèticament). 

El mercat europeu demanda lecitina no transgènica i per aquest motiu LS es proveeix 

d’aquest producte a l’Índia. 

Arribats a aquest punt, LS es planteja la possibilitat de processar la lecitina non GMO a 

l’Índia i enviar-la directament als seus clients europeus i al mateix temps, aprofitar aquesta 

circumstància per a obrir un nou mercat al sud-est asiàtic. 

I aquest es l’objecte que es proposa aquest projecte. En ell es planteja la viabilitat, tècnica i 

econòmica, de constituir una empesa a l’Índia i posar en marxa una planta industrial per a 

processar lecitina de soja comprada als productors locals i vendre els productes elaborats 

als clients que ja tenim a Europa i obrir un nou mercat en aquell país i en el sud-est asiàtic. 

Per aconseguir aquest objectiu ens serà de gran utilitat l’experiència que ja tenim, d’uns 

quants anys, amb un proveïdor indi. Fins el moment, li hem comprat lecitina que hem 

processat a Catalunya i hem venut després a Europa. 
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Ara projectem processar aquesta lecitina allà i vendre-la directament als nostres clients 

europeus. I al mateix temps, tractarem d’obrir un nou mercat en aquella zona per als 

nostres productes. 

En aquest projecte es justifica la proposta de la constitució d’aquesta nova societat i el 

perquè de fer-ho en aquest lloc i es detalla l’estudi tècnic i econòmic de la planta i l’obra civil 

i els equipaments necessaris per els processos productius previstos. 
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Introducció 

L’objectiu que es proposa aquest projecte es el de estudiar la viabilitat tècnica i econòmica 

de constituir uns nova societat catalana-índia i de construir una planta industrial en aquell 

país per a processar lecitina de soja comprada en el mercat local i obtenir emulsionants per 

a la industria alimentaria i vendre’ls a Europa, mercat que ja coneixem i al Sud-est asiàtic, 

mercat que volem obrir. 

No es tracta d’innovar nous productes ni nous processos productius. Uns i altres ja els 

coneixem. Es tacta de produir-los en origen. Fins ara portem més de 10 anys comprat 

lecitina de soja no transgènica a l’Índia que importem i després elaborem aquí, a Catalunya, 

per a vendre tot seguit els productes elaborats a Europa i a tot el mon. 

Ara volem assegurar aquest subministre, reduir costos i obrir un nou mercat. I això es el 

que estudiem en aquest projecte. I per a fer-ho, ens recolzem en la nostra Oficina Tècnica i 

en enginyers i arquitectes indis que coneixen millor les normatives i els proveïdors locals. 

L’abast del projecte no es limita, però, en l’estudi de la viabilitat tècnica i econòmica, sinó 

que es complementa amb el de planificar la construcció de la nova planta industrial i els 

processos productius per a obtenir els productes elaborats propostos. En una primera fase 

aquests processos son la estandardització i la hidrolització de la lecitina de soja. Ja queda 

fora de l’abast d’aquest projecte la possible ampliació futura. 
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1  Antecedents   

1.1  Breu historia de LS 

LS es una empresa catalana, constituïda amb capital familiar i que des de fa mes de 30 

anys, fabrica i ven emulsionants. 

Un emulsionant és una substància que ajuda en la formació d'una emulsió. I una emulsió 

és una mescla estable i homogènia de dos líquids que tendeixen a separar-se i que sovint 

no poden mesclar-se, o sigui són immiscibles entre ells, com l'oli d'oliva i l'aigua. Una 

substància, la fase dispersa, és dispersada en l'altra, la fase contínua. 

La major part de les emulsions consten d'un líquid polar, com l'aigua i un altre apolar, com 

l'oli i la majoria de dissolvents orgànics. Quan l'emulsió és estable, un dels líquids es troba 

formant petites gotes a l'interior de l'altre. 

Les substàncies emulsionants tenen un doble efecte: d’una banda, rebaixen la tensió 

interficial entre els líquids, la qual cosa disminueix considerablement el treball necessari per 

a poder formar l'emulsió, i de l'altra, estabilitzen l'emulsió, és a dir, eviten la coalescència 

entre les gotetes de la fase dispersa en deixar entre elles una pel·lícula de la fase 

dispersant que impedeix el contacte. 

Hom les utilitza com a additius alimentaris per tal d'homogeneïtzar i estabilitzar productes 

polifàsics (a base d'aigua i greix o d'altres) i per tal de contribuir a assolir-hi i a mantenir-hi 

l'aspecte, la textura o la consistència adients. La funció d'aquests additius en els aliments, 

així com llur tecnologia, és ben diversa i polivalent i no només estrictament emulsionant 

sinó també dispersant, solubilitzant, humectant, estabilitzadora, antiescumosa, enduridora, 

coadjuvant de l'aireig, incorporadora i fixadora d'aromes, detergent, lubrificant i inhibidora 

de la cristal·lització. 

El rovell de l'ou, la caseïna, l'albúmina i altres substàncies naturals serveixen per a 

aquestes finalitats, però com a additius en sentit estricte hom empra les lecitines (de soja o 

de gira-sol), els èsters d'àcids grassos i sacarosa, els mono i els di-glicèrids d'àcids 

grassos. 
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També els estearoil-2-lactilats sòdic i càlcic, els èsters de sorbitol, els èsters de 

polioxietilensorbitol, i d'altres substàncies l'acció de les quals no és estrictament 

emulsionant com ara la gelatina, les gomes, les cel·luloses modificades, l'agar i els olis 

bromats (aquests d'ús discutit). 

 El paper dels emulsionants és important, entre d'altres, en els aliments següents: 

margarina, gelats, salses, productes de panificació i pastisseria, greixos, xocolata i 

productes càrnics. 

Així  dons, la lecitina és un antioxidant i emulsionant d'infinites aplicacions que es pot 

obtenir amb diversos processos com els que ha desenvolupat LS. Aquesta empresa es 

reconeguda internacionalment per la recerca en el camp de l'aplicació de la lecitina en 

productes elaborats amb llevat. Especialitzada en ingredients i additius alimentaris de tot 

tipus, el seu equip tècnic i científic, ha aprofundit en la reacció d'hidròlisi enzimàtica i ha 

desenvolupat un procés industrial d'obtenció de lecitina altament hidrolitzada i concentrada 

en fosfolípids polars. Aquest nou producte presenta notables avantatges quan cal un 

emulsionant molt eficaç, com és el cas del pa, les galetes o les margarines dietètiques. 

La lecitina és un dels subproductes que es generen a partir del tractament de diversos tipus 

d'oli, com el d'oliva, el de gira-sol o el de soja, que es refinen; el producte que s'obté 

després de refinar els olis és un líquid espès, compost d'una barreja de lípids polars o 

fosfolípids. Aquesta substància funciona molt bé com a emulsionant i dispersant, ja sigui 

aplicada tal qual o com un dels seus derivats. Tots els organismes vius contenen fosfolípids 

perquè es un dels principals components de les membranes cel·lulars i l'oli de soja conté un 

2% de lecitina, un percentatge molt superior a altres tipus de fonts. 

L'efecte de la lecitina, com a emulsionant, és espectacular: pot aconseguir que es barregin 

l'aigua i l'oli, només cal aplicar-ne una petita quantitat perquè permeti barrejar-ne els 

ingredients. 
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Una de les lecitines més emprades és la de soja, però en els darrers anys, la major part de 

soja cultivada al món és transgènica. El desconeixement sobre els efectes del seu cultiu i 

del seu consum provoca desconfiança en molts consumidors; per això, a LS treballen amb 

soja no transgènica provinent de països com el Brasil i l'Índia, i busquen nous recursos com 

la lecitina de gira-sol. 

Tanmateix, la lecitina provinent del gira-sol té un nivell de puresa més baix i cal 

desenvolupar mètodes per purificar-la. Aquest és ara un dels reptes de LS. 

Mentre es mantingui la incertesa de la utilització dels productes transgènics la recerca 

d'alternatives és un imperatiu que imposen els mercats perquè la lecitina és a molts dels 

aliments elaborats que mengem. 

Els proveïdors i els clients de LS son, actualment, d'àmbit mundial. Mes d'un 70% de les 

vendes es fan a clients estrangers, principalment europeus. Les compres d'olis vegetals es 

fan, a traves d'importadors nacionals, a diversos països productors, sobretot del sud-est 

asiàtic. La lecitina de gira-sol prové de Rússia, Ucraïna o Argentina i la de soja, d'Argentina, 

un dels principals productors mundials, juntament amb Basil i els Estats Units d'Amèrica i 

de L'Índia. En aquests moments, L'Índia es, pràcticament, l'únic país del mont productor de 

lecitina no transgènica (non GMO, no modificada genèticament). 
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1.2  Emulsionants produïts per LS.  Lecitina 

L’àmbit internacional de les relacions comercials de LS fa que l’idioma anglès sigui tant 

emprat a l’empresa com el castellà i el català. Per aquest motiu moltes de les informacions, 

esquemes, plànols, etc. que hem utilitzat en aquest treball, estan escrites en anglès i les 

hem deixat així, sense traduir, amb el convenciment que son fàcilment interpretables. 

A títol informatiu, hem adjuntat en l'Annex, còpia de dues col·leccions de projeccions  que 

en algun moment hem confeccionat en aquests últims anys per a donar a conèixer a algun 

client nostre (o a qui tingués interès en aquestes matèries) i amb mes profunditat, el que 

mes amunt hem explicat referent, la primera, a les emulsions i els emulsionants i la segona, 

a la lecitina. 
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1.3  Emulsions i emulsionants.  Annex A 

Explicació de les projeccions: 

Ens estendrem una mica en explicar, de forma general que son i com actuen els 

emulsionants i farem una visió més ràpida dels tipus i aplicacions de tots ells, qüestions que 

considerem menys importants per a l’objectiu d’aquest treball. 

Naturalesa de les emulsions i dels emulsionants (1). Els emulsionants son productes que 

faciliten la formació i l’estabilitat de les emulsions i entenem per emulsions aquells sistemes 

dispersos formats per dos (o més) líquids immiscibles, es a dir, que es resisteixen a 

barrejar-se. Els emulsionants actuen reduint la tensió interficial dels dos líquids, facilitant, 

d’aquesta forma, la emulsió i incrementant la seva estabilitat. 

Els emulsionants tenen moltes aplicacions industrials (cosmètics i pintures per exemple), 

però aquí ens centrarem en els emulsionants alimentaris (ja sigui per a alimentació humana 

o animal) que constitueixen l’especialitat de la companyia. Estan compostos per sistemes 

diferents i complexos que actuen, com hem dit, facilitant les emulsions (barreja) de dos 

líquids i també, la d’un líquid amb un gas (l’aire) o d’un líquid amb un sòlid (2). 

Els efectes dels emulsionants en els aliments son múltiples (3). No solament faciliten i 

estabilitzen l’emulsió, sinó que afavoreixen, per exemple, la textura, el desemmoldaje, 

l’aireació, la no cristal·lització, etc. 

Els emulsionants estan formats per compostos que tenen, tots ells, una part polar amb 

afinitat a l’aigua i una cadena química amb afinitat a l’oli (als greixos) i d’aquí, el seu 

caràcter hidrofílic i lipofílic (4) i aquest poder hidrofílic i lipofílic dels diversos emulsionants 

es més o menys intens segons la seva composició química(5). 

Industrialment els emulsionants es referencien segons una norma europea i així, les 

lecitines (emulsionant natural), porten la referència E-322 i els èsters químics d’àcids 

grassos, la E-471. I altres emulsionants porten diferents referències en funció de la seva 

diferent composició química (6).  
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A LSCH produirem E-322, al menys en una primera fase. Els emulsionants que anomenem 

químics i que sí produïm a LS, els deixarem, a la planta índia, per a més endavant. 

La composició química dels emulsionants naturals està formada, com hem dit, per un cap 

polar del que penja’n una, o dos, o tres cadenes d’àcids grassos (7) que estan presents en 

diferent proporció en els diferents vegetals que proporcionen la matèria primera natural 

d’aquests productes (8). 

La composició dels mono-diglicèrids es similar (9) i s'incrementa la concentració amb 

diversos processos de destil·lació (10). En posteriors projeccions es mostren les 

característiques de diferents mono-diglidèrics produïts per LS (11), l'efecte del E-471 en 

diferents productes alimentaris (12), la composició dels productes E-472a (13) i altres 

característiques (14), emulsionants E-472b (15), E-472c (16) i E-472e (17), altres 

referències d'emulsionants (18), el E-475 (19), el E-476 (20), el E-477 (21), els sorbitol 

èsters (22) i els que contenen amoni-fosfatides (23) i (24). 

Com hem comentat, els emulsionants químics E-471 i següents, no constitueixen, de 

moment, l'objectiu de LSCH. Aquí ens centrarem en la producció de l’emulsionant natural 

E-322, lecitina i concretament, lecitina no modificada genèticament  (non GMO). 
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1.4  Lecitina.  Annex B 

Explicació de les projeccions: 

La lecitina és el nom comercial que es dóna a uns compostos naturals presents en molts 

vegetals i teixits animals que estan formats per diversos olis (en un 35-40%), fosfolípids (en 

un 45%), glucolípids i carbohidrats. Els fosfolípids principals que contenen son la 

fosfatidilcolina, la fosfatidiletanolamina, el fosfatidilinositol, l’àcid fosfatídic i la fosfatidilserina 

(1). 

El terme de lecitina també es fa servir, per extensió, per a designar el conjunt de fosfolípids 

extrets de la natura (per exemple de la soja o del gira-sol) en la mesura que majoritàriament 

estan constituïts de fosfatidilcolina. 

En la pràctica Industrial, la lecitina s’extrau se la soja (2) i del gira-sol (3) per medi de 

processos físics. 

En les projeccions adjuntes podem veure la producció mundial de la soja (4) i de la lecitina 

de soja (5), la producció mundial de la soja transgènica (6), la producció mundial del gira-

sol (7) i de la lecitina de gira-sol (8). 

I també, la composició química de la lecitina (9 i 10) i la composició de les lecitines vegetals 

(11). 

Per medi de processos de manufactura de la lecitina, físics, químics i enzimàtics (12), 

obtenim els diferents productes (emulsionants) derivats. 

Els paràmetres que reglamentàriament, ha de complir una lecitina industrial per a ser 

considerada estàndard, son els que podem veure aquí (13). 

A partir de la lecitina estàndard, LS elabora diversos productes per a diverses aplicacions 

(14), i també, productes per barreja de lecitina amb altres líquids o sòlids i per a d’altres 

aplicacions (15). 

Més derivats de lecitina s’obtenen per fraccionament (16) i per medi d’un procés d’hidròlisi 

enzimàtica (17) que constitueix una especialització de LS. 
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La hidròlisi enzimàtica s’obté per l’actuació de les anomenades lipases (18, 19 i 20). I 

d’aquest procés s’obtenen diversos productes i amb moltes aplicacions (21).  

En el laboratori de LS es realitza l’anàlisi dels fosfolípids de la lecitina estàndard i 

hidrolitzada (22), es mesura l'anomenat balanç lipo-hidro soluble d’una i altre  lecitina (23) i 

s’experimenta la mes ràpida solubilitat de la lecitina hidrolitzada (24). 

Son molt nombrosos els derivats de la lecitina hidrolitzada i per a moltes aplicacions (25). 

Altres productes derivats de la lecitina s’elaboren sobre suport sòlid (26) i finalment, encara 

hi han més diversos productes obtinguts químicament a partir de la lecitina (27). 

Amb aquesta breu visió, ja podem concloure que la lecitina (i derivats) esdevé una 

especialització industrial d’enorme i profitosa importància. En aquesta activitat treballarà, en 

els propers anys, LSCH. 
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1.5  Relacions amb CH com a proveïdor de LS 

Com hem dit abans, l'Índia es un país molt important dins del conjunt de països productors 

de lecitina de soja, pel fet de produir soja non GMO (no transgènica). Per aquest motiu LS  

manté relacions comercials amb l'Índia des-de fa molts anys (mes de 15). Un dels 

proveïdors indis mes antics es l'empresa CH de la ciutat de Nagpur (Maharashtra). LS va 

contactar amb CH per intermediació de un client, també antic i important, l'italià F. Aquesta 

societat estava interessada amb unes taronges especials que produeixen a Nagpur (una 

especie de mandarines grosses). Es per això que a Nagpur se la coneix com la capital de la 

taronja. 

CH produeix grasses especials i derivats de fruites, especialment de mango. Quan LS la va 

contactar, CH no tocava la lecitina de soja. Però Nagpur està situat al centre del país i 

moltes extractores de soja (crushers) estan pròximes. Per aquest motiu CH va convenir 

amb LS en aprovisionar-se de lecitina d'aquelles extractores, classificar-la, fer analitzar 

mostres de cada partida (per descartar contaminacions de productes transgènics, 

especialment de cotó GMO) i facturar-la posteriorment a LS per a ser processada. 

Aquesta relació comercial ha perdurat tots aquests anys amb satisfacció d’ambdues 

empreses. LS ha vingut important, a traves de CH, unes 2.000 tones mètriques (t.) anuals 

de lecitina de soja non GMO. 
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2  Projecte de LSCH 

2.1  Objectiu de la constitució de LSCH 

L'experiència de la relació comercial amb CH va esperonà LS a buscar noves vies de més 

rendible col·laboració. El que es perseguia era un triple objectiu: 

En primer lloc, assegurar l'aprovisionament. 

En segon lloc, abaratir el procés productiu. 

En tercer lloc, obrir un nou mercat. 

Assegurar l'aprovisionament: 

La relació comercial que es mantenia amb CH no assegurava a LS el subministre futur. 

Amb tots aquests anys d'experiència adquirida amb la lecitina de soja, CH podia caure en la 

temptació d'iniciar altres vies de comercialització i començant per processos senzills 

(estandardització), intentar  vendre directament a clients europeus. 

Abaratir el proces productiu: 

Tinguen en compte els costos de producció indis (nivell de salaris, etc.), era evident que 

resultaria mes econòmic processar la lecitina a la l’Índia i enviar-la posteriorment als clients 

europeus que enviar-la, com fins ara, a LS, processar-la aquí i reexpedir-la posteriorment 

cap els nostres clients d'Europa. 

Obrir un nou mercat: 

L'Índia es un enorme país (1.100 milions d'habitants) i amb un gran desenvolupament 

econòmic. Constitueix, sens dubte, un excepcional mercat per a qualsevol tipus de producte 

i sobre tot per a productes alimentaris. Hem de tenir en compte la gran tassa de creixement 

que experimenta en aquests darrers anys. Un segon esglaó comercial poden representar 

els veïns països del sud-est asiàtic. 
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2.2  Atractius de l'Índia 

 

- Índia, la democràcia més gran del món, també és la segona economia amb major 

creixement d'avui dia. 

- Índia ha estat testimoni d'un canvi de paradigma registrant una mitjana de 

creixement de més del 8% durant els últims 5-6 anys. 

- La vibrant democràcia de l'Índia, el seu Govern estable, les seves institucions 

independents, uns mitjans de comunicació lliures, el seu mercat de gran consum, 

els seus rics recursos naturals, la seva gran fons de talent i unes polítiques 

comercials amistoses, aporten el tipus d'ambient adequat perquè els negocis 

floreixin. 

- Des-de l'inici de les mesures de liberalització en 1.991, ha hagut un esforç constant 

per fer de l'Índia un destí atractiu per a la inversió estrangera i simplificar els 

procediments per a l'inversor. 

- Avui dia la Inversió Estrangera Directa (Foreign Direct Investment - FDI) a través de 

la ruta automàtica està permesa en gairebé tots els sectors i en la majoria dels 

casos. 

- Des-de 1.991 l'Índia ha rebut Inversions Estrangeres Directes per valor de més de 

150 bilions de dòlars americans. 
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2.3  Per què l’Índia? 

 

- És la democràcia més gran del món. 

- És la 4ª economia més gran en relació amb la Paritat de Poder Adquisitiu. 

- Té una mitjana de creixement anual sense precedents del 8,8% entre 2.003-04 i 

2.007-08. 

- Tot i la recessió global, l'economia Índia va créixer un 6,7% en 2.008-09. 

- Té potencial de créixer al 5% en els pròxims 40 anys. 

- Gaudeix d'un entorn econòmic i polític estable. 

- Té un efectiu marc institucional independent com els cossos judicial, regulador, etc. 

i mitjans de comunicació lliures. 

- Altes taxes d'estalvi i inversió. 

- La despesa en productes personals i serveis pot créixer unes sis vegades, la 

despesa sanitària vuit vegades, la despesa en transport deu vegades. 

- S'estima que el consum privat es quadruplicarà el 2.025. 

- Demografia favorable amb el 52% de la població per sota dels 25 anys d'edat. 

- El 50% de la població es troba en un marge d'edat entre els 15 i els 64 anys. 

- L'edat mitjana de la població índia seguirà sent de 30 anys fins al 2.025. 

- Hi ha molta població que parla anglès. 

- Àmplia base de mà d'obra jove i qualificada, instal.lacions de producció efectives 

des del punt de vista del cost i un gran mercat domèstic. 

- Base industrial diversa. 

- Actualització de capacitat en infraestructura, base industrial i capital intel·lectual. 

- Increment de la inversió en infraestructures des del 5% del PIB en 2.006-07 fins al 

9% en 2.011-12. 
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2.4  Avantatges Sectorials.  Procés d'Aliments 

 

- El sector va créixer un 12% l'any fiscal 2.009 per assolir  71.760.000.000 de dòlars 

d'ingressos agregats. 

- Oportunitats en la Externalització de Processos de Coneixement (KPO) - Índia 

ascendeix en la cadena de valor afegit global. 

- Índia es capaç d'afegir valor al KPO global en valoració de la investigació, recerca 

d'inversió, presentació de patents, procés de reclamacions d'assegurança, 

ensenyament en línia, externalització de processos legals. 

- Índia es preveu que serà el Mercat de més ràpid creixement a la regió APAC (Àsia-

Pacífic) amb un creixement del 11,4% en la despesa de tecnologies de la informació 

domèstiques el 2.009. 

- Augment de M & A (Fusions i Adquisicions) impulsat per la necessitat de capacitats 

de lliurament de serveis globals. 

- El sector de les tecnologies de la informació (IT) va emergir com l'espai preferit per 

a les inversions de capital risc a l'Índia. 
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Per a intentar aconseguir els objectius plantejats, LS va començar a plantejar-se el projecte 

de constituir una filial a l'Índia. I de entrada, es va enfrontar amb el problema que es comú 

en ocasions similars: que es millor, constituir la nova societat amb solitari o amb 

col·laboració de socis indis i en aquest darrer cas, amb majoria de capital, en minoria o al 

50%. Totes les opcions tenen els seus punts a favor i en contra. No es pot generalitzar 

quina es la millor opció i sens dubte, la relació personal entre els socis es un factor 

determinant. 

En el nostre cas i tenint en compte tots els factors que ens van semblar determinants, es va 

optar per constituir una societat catalana-india al 50%, nombrar un Consell d'Administració 

amb quatre membres, dos de LS i dos de CH i anomenar un Director General indi. Amb 

aquestes premisses no pot estranyar que la solució per elegir el nom de la nova societat 

fos, també, mixta: LSCH.  
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3  Procés Productiu 

3.1  Instal·lacions principals 

En una primera fase, els processos productius projectats per a aquesta planta industrial son 

la estandardització de la lecitina i la hidrolització enzimàtica, una especialitat de LS.  

Més endavant descriurem, amb més detall, com es realitzen aquests processos. Però aquí 

comencem per avançar, de forma esquemàtica, els diferents elements industrials que 

necessitarem per a realitzar-los i aconseguir així, els productes finals que seran 

posteriorment comercialitzats. 

Es evident també, que necessitarem, a demés, envasar aquests productes finals. El 

magatzematge de matèries primeres i el envasat dels productes finals hauran de ser, dons, 

 projectats. I per a poder produir, serà necessari disposar d’electricitat, vapor d’aigua, aigua 

calenta i freda per escalfar i refredar, aigua potable per hidrolitzar i aire comprimit. 

En el Parc de Tancs disposarem de varis d'ells (n'hem projectat 6 unitats) de 75 m3. 

equipats d'agitador motoritzat, pera a emmagatzemar lecitina crua (4 d'ells) i producte 

acabat (els altres 2). També disposarem de tancs de 30 m3. per a emmagatzemar l'àcid 

gras, l'oli, el producte acabat preparat per a envasar i l'aigua potable per a hidrolitzar. 

En la planta de Producció, es disposarà d'un reactor de 10 t. i un blender (dipòsit 

mesclador) de similars característiques que el anterior però una mica mes gran, de 12 t. i 

ambdós disposaran d'agitador. Aquesta instal·lació permetrà processar un lot a través de 

l'evaporador  mentre que un altre lot està duent a terme la reacció en el reactor. Aquesta 

configuració permet alimentar l'evaporador de manera contínua sense interrupció. 

Es tracta, dons, d'un procés automàtic. El procés està dissenyat per a ser controlat des 

d'una pantalla d'ordinador. Serà necessària la instal·lació d'un PLC (un ordinador personal 

senzill) per tal de tenir un millor control del procés. La càrrega del reactor i del blender és 

controlada pel PLC, així com també el pes, la temperatura i l'estat dels agitadors i les 

bombes. La idea és evitar, tant com sigui possible, els criteris de l'operador, ja que el PLC 

controlarà tota la informació necessària durant el procés. 
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3.2  Serveis complementaris 

1.- Aigua potable. Per hidrolitzar la lecitina necessitem aigua. No cal que sigui destil·lada 

però sí cal que sigui potable. Disposem d’un tanc de 50 t. que podem veure en el diagrama 

del parc de tancs. En el diagrama veiem que es descriu com a tanc d’aigua destil·lada, però 

repetim que és suficient que sigui potable. El tanc pot ser alimentat des de cisternes o des 

de l’escomesa general a través d’un sistema que garanteixi la potabilitat. 

2.- Vapor d’aigua (steam). Disposem d’una caldera amb una capacitat de 2 t./hora i 10 bars 

de pressió que ens proporciona el vapor necessari. 

3.- Torre d’aigua de refredament. La planta compta amb dues torres de refrigeració, una 

situada al costat de la planta de procés que serveix per a condensar el vapor d’aigua que 

ve de la sortida de l’evaporador i un altre per a mantenir un circuit general per a refrigerar 

els diferents equips. 

4.- Aire comprimit. Es disposa d’un compressor que proporciona aire comprimit a 6 bars de 

pressió per operar les vàlvules automàtiques. 

5.- Aigua calenta. Es necessària per a la neteja de les plantes. A 70-80ºC es suficient. 

Necessitem mànegues d’aigua calenta prop dels vasos de la planta de procés i dels tancs 

del parc per a possibilitar la neteja. 

Serà necessari per aquesta finalitat un generador d’aigua calenta i un tanc de reserva 

d’aigua calenta. En el projecte es proposen dos circuits, un per a la neteja i un altre per a 

calefacció. 

Les canonades que transporten la lecitina han de ser escalfades per evitar que el producte 

es qualli en el seu interior. Això es pot fer amb un serpentí d’aigua calenta o amb un 

serpentí elèctric. Totes les canonades s’han d’aïllar amb llana de roca i amb una coberta 

d’alumini. 

6.- Electricitat. Està previst instal·lar un transformador per a proporcionar la energia 

elèctrica, a 380 volts, per a moure els motors i les vàlvules. 
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7.- Energia. La font principal d’energia per a escalfar, per a produir vapor, etc. la 

proporcionarà una caldera alimentada amb carbó. Aquesta font d’energia es una 

característica particular de totes les industries de la zona i general de quasi totes les 

industries del país. Totes les plantes industrials disposen d’una o varies calderes i arreu 

podem veure les corresponents xemeneies. Per aquesta característica general, es fàcil 

trobar, en el mon laboral, oficials i operaris calderers. I també hi han disponibles nombroses 

industries proveïdores de les instal·lacions necessàries. 
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3.3  Estandardització 

Com hem dit abans la lecitina se’ns presenta com un líquid espès, compost d'una barreja 

de lípids polars o fosfolípids i amb unes característiques de color, viscositat, humitat, 

acidesa, etc. molt diverses. Quan aquesta composició i característiques es troben dins 

d’uns paràmetres determinats, diem que aquesta lecitina es estàndard. 

El procés d’estandardització consisteix en ajustar les característiques d’una lecitina dins 

dels paràmetres comentats. 

Veurem més endavant que per a estandarditzar lecitina no necessitem més que un tanc on 

barrejar els diferents lots de la mateixa i on podem escalfar-la i addicionar-li l’àcid gras (o 

l’oli) que li enviarem per medi d’una canonada des-de el tanc on el tenim emmagatzemat i 

una petita proporció de peròxid d’hidrogen que podrem addicionar injectant-lo amb una 

bomba al circuit de re-circulació. 
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3.4  Hidròlisi 

Per medi del procés d’hidròlisi d’un dels àcids grassos presents en el fosfolípid que 

conforma les lecitines, es genera una molècula més hidrofílica que s’anomena liso-

fosfolípid. Aquesta modificació en l’estructura química de les lecitines proporciona 

emulsionants amb propietats tecnològiques millorades. 

Tornarem més endavant per a comentar amb més detall sobre aquest procés. De moment 

avancem que per hidrolitzar la lecitina necessitem afegir-li aigua (potable), un enzim per a 

activar la reacció i quan aquesta s’ha aconseguit, tornar a treure-la (evaporant-la). 

Per a dur a terme aquest procés necessitarem el reactor i el blender de la planta de 

Producció que hem vist abans i l’evaporador (també l’anomenem assecador o drier en els 

plànols) i un refredador del producte final (cooler). Un cop refredat, enviarem el producte 

final a un tanc de emmagatzemen. 
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3.5  Pressupost inicial 

Ja hem comentat anteriorment que el nivell de preus de l'Índia es molt inferior al que tenim 

en els països europeus i concretament, al que tenim aquí a Catalunya. Aquest es un dels 

principals motius que ens ha impulsat a aprovar aquesta inversió en un lloc tant llunyà i tant 

diferent al nostre (cultura, idioma, etc), característiques totes elles que constitueixen un 

obstacle al projecte. 

Però el nivell de preus que es tradueixen en import de costos, això sí representa una 

important avantatge. A títol d'exemple, mencionem el nivell dels salaris. Un treballador indi 

cobra l'equivalent a 100 euros al mes. Un peó, uns 60 euros/mes i un oficial, de 120 a 150 

euros/mes. Un enginyer, de 300 a 400 euros/mes. 

En la mateixa proporció, un producte fabricat a l'Índia pot costar de 5 a 10 vegades mes 

barat que costaria aquí. El preu final s'encareix en funció dels components importats que 

incorpora. Perquè, això sí, importar resulta molt car, com a resultat dels elevats aranzels. 

En el quadre que transcrivim es poden veure els costos dels diversos elements de la planta 

industrial tal com es van pressupostar inicialment. La inversió final va resultar una mica més 

alta, mes perquè si van afegir més elements als projectats d'inici que no pas perquè 

resultessin més cars els elements que el componien. 

En aquest pressupost inicial ja veiem el que comentàvem. Resulten molt barats els 

elements fabricats a l'Índia (caldereria, estructures metàl·liques, obra civil, etc.) i bastant 

més cars, els components importats (bombes, vàlvules, etc.). 

Per aquest motiu, es va aprovar el comprar a proveïdors locals la majoria de components i 

només importar els que per qüestions de fiabilitat i qualitat, fos aconsellable fer-ho. 
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ITEMS DESCRIPCIÓ UNITAT PREU  TOTAL      euros 

TANCS         190.000 

  Tancs d'acer de 75 m3 6 14.000 85.000 

   Tancs d'acer de 30 m3 1 30.000 30.000 

   Tancs de plàstic de 30 m3 1 10.000 10.000 

   Instal·lacions 1 65.000 65.000 

 PROCÉS         1.315.000 

  Reactors 2 65.000 130.000 

   Bombes 1 210.000 210.000 

   Vàlvules 

 

155.000 155.000 

   Evaporador 1 180.000 180.000 

   Refredador 1 30.000 30.000 

   Canonades 1 360.000 360.000 

   Envasat 1 145.000 145.000 

   Electricitat, control 1 70.000 70.000 

   Aïllament 1 35.000 35.000 

 O. CIVIL         240.000 

  Estructures, fonaments 1 180.000 180.000 

   Edificacions 1 60.000 60.000 

 
      TERRENY 3.000 m2 1 95.000 95.000 95.000 

      VARIS   1 60.000 60.000 60.000 

      

      

    

TOTAL 1.900.000 
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4  Obra Civil 

4.1  Ubicació.  Annex C 

Per a la ubicació de la companyia es va pensar, des de el primer moment, en Nagpur per 

diversos motius: 

1. Per ser la seu de CH. Això representa el coneixement del lloc, del personal, dels serveis, 

dels col·laboradors, etc. 

2.  Per la proximitat dels proveïdors de lecitina. 

3.  Per el preu, disponibilitat i serveis dels terrenys industrials. 

4.  Per les facilitats de la administració local per el establiment de noves industries. 

 

1. Nagpur es una ciutat en la part central de L'Índia, en l'estat de Maharashtra. En 

realitat es la segona capital de l'estat i està situada en la seva part mes occidental. 

En la part oposada, a l'est i arran del Indic, està Bombai (Mumbai), la capital. 

Nagpur està, pràcticament, al centre geogràfic de l'Índia, de fet, la fita zero de l'Índia 

és en aquesta ciutat. 

Totes les carreteres principals NH-7 (Varanasi - Kanyakumari) i NH-6 (Mumbai - 

Sambalpur - Calcuta) i la principal via troncal ferroviària (Mumbai,                              

Chennai, Delhi Howrah),  passen per la ciutat. Importants oficines del Govern 

Central i les institucions estatals es troben a Nagpur. Àrees de  Desenvolupament 

Industrial es troben, també, al llarg de les zones perifèriques com Kamptee, Hingna, 

Wadi, Khapri, Butibori i Kalmeshwar. 

Nagpur és a 837 Km. de Mumbai, 1094 Km. al sud de Delhi, 1092 Km. al nord de 

Chennai i 1140 Km. a l'oest de Calcuta. En general té un clima tropical sec amb una 

estació humida en els mesos del monsó (de juny a setembre). 
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Nagpur té Universitat, on es poden estudiar totes les especialitats, escoles 

d'Enginyeria,  Instituts de formació informàtica i escoles politècniques. Amb la 

presència de gairebé tots els bancs, Nagpur pot proporcionar tota la gamma de 

serveis bancaris, incloent Tele-Banca i caixers automàtics. La ciutat té un modern 

aeroport i vols directes permeten connectar-se amb Mumbai, Delhi, Raipur, Calcuta, 

Bhuwaneshwar i Pune. 

 

2. Tota la regió de l’altiplà del Deccan, on es troba Nagpur, és una terra rica en 

agricultura i productes hortícoles, com el cotó, la soja, llegums, cereals, llavors 

oleaginoses, les taronges i altres fruites cítriques. Nombroses extractores d’oli de 

soja (crushers) estan pròximes i altres, en regions veïnes. L’estat de Maharashtra 

és, probablement, el més industrialitzat del país i Nagpur disposa de diverses àrees 

industrials. Una de les mes dinàmiques i modernes es la de Butibori, a 30 Km. del 

centre de la ciutat. En ella hi ha una corporació estatal, la MIDC (Maharashtra 

Industial Development Corporation) que proporciona terrenys per a la implantació 

d’indústries i proporciona tots els serveis. 

Les autoritats locals qualifica'n la zona com de cinc estrelles. Si bé la qualificació no 

es comparable amb la que donaríem a un polígon industrial dels voltants de 

Barcelona, val a dir que si es veritat que disposa de tots els serveis necessaris per 

instal·lar-hi una industria: aigua potable de bona qualitat i amb abundància de la 

presa Wadgaon (30 milions de litres diaris, ampliables a 60), els serveis 

d'abastament d'aigua es proporcionen a través de la Planta de Tractament d'Aigua 

de MIDC ubicat dins l'àrea; 65 Km. de camins interns asfaltats que interconnecten 

totes les parcel·les, il·luminats i ben dissenyats, les dues artèries principals són de 

quatre carrils, amb voreres; subministrament d'energia de bona qualitat i amb tota la 

quantitat necessària; connexions telefòniques i serveis de telefonia mòbil estan 

també disponibles. 
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Iniciada l'any 1994, aquesta àrea industrial ja ha atret una inversió de més de 2.400 

crores ( * ) i dóna feina, directament o indirecta, a prop de 7.000 persones. L'àrea 

desenvolupada per la MIDC s'encamina a convertir-se en un dels nuclis més 

importants per el creixement industrial del país. 

 

3. Una oficina de finestreta única del Pla del Govern de l'Estat brinda assistència en un 

sol punt d’atenció, per a tot el relacionat amb els diversos departaments 

governamentals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( * )     1 crore = 100 lakh      1 lakh = 100.000 rupies 

Un crore és una unitat en la numeració índia igual a 10.000.000, (10
7
), o 100 lakhs. És 

àmpliament usat a l'Índia, Bangla Desh, el Nepal, i Pakistan. Grans quantitats de diners a 

l'Índia són usualment escrites en la forma "23 cr", (23,00,00,000 rupies índies o 

230.000.000 en notació occidental). 
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4.2  Terreny 

Entre les parcel·les disponibles en aquesta àrea industrial, es va triar un terreny pla i quasi 

quadrat  de 1,65 ha. 

Te una façana de 110 m. i una profunditat de 150 m. 

Els veïns de l'esquerra i del fons son industries de materials de construcció: bigues, ferros, 

etc. i tenen instal·lacions industrials separades dels llindars. 

A la dreta no hi han veïns perquè es tracta d'una zona verda. 

Al davant tenim el carrer d'accés que es una via secundària de uns 300 m. que surt d'una 

via principal de quatre carrils de circulació, dos per a cada sentit. A l'altre costat d'aquest 

carrer no hi han construccions. 

Els terrenys del polígon no es compren en propietat sinó que s'adquireix el dret d'ocupació i 

construcció per a un període de 100 anys, renovable. 

Com ja hem dit abans, estan disponibles, a peu de parcel·la, tots els serveis necessaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fabricació d’emulsionants alimentaris                                                                          Pàg. 37  

 

  

4.3  Implantació.  Circulació.  Annex D 

En la parcel·la esmentada hem planificat la implantació de la planta de LSCH. La distribució 

de les diferents àrees es la que podem veure en el annexe. 

En la façana del carrer ubiquem la porta d’entrada i l’oficina de porteria i seguretat. En un 

extrem del terreny i tocant, també, al carrer hi ha l’entrada de la línia elèctrica. En aquest 

lloc edificarem la caseta del transformador. En l’altre punta de la façana tenim l’escomesa 

de l’aigua potable. Aquí construirem el dipòsit de emmagatzemen i ubicarem les bombes 

d’impulsió. 

Perpendicular a la porta principal surt l’avinguda que dóna accés a les instal·lacións. A l’inici 

d’aquesta, edificarem l’oficina (de direcció, comercial i administrativa) i preveurem un espai 

per a aparcament de vehicles. Al fons del carrer ubicarem, a l’esquerra, l’edifici de Serveis, 

amb la xemeneia en el extrem arran de la parcel·la veïna i a la dreta, el de Producció i el 

Parc de Tancs. Al davant de l’edifici de Producció reservarem una àrea per a magatzem. 

A l’esquerra de l’avinguda principal ens queda un espai gran per a futures ampliacions. 

La circulació de camions es farà a través d’aquest carrer central i dels carrers laterals. Al 

començament del carrer i al costat de l’oficina hi tenim la bàscula de pesatge. 
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4.4  Edificis industrials.  Annex E 

Com també hem comentat, LS te una llarga experiència industrial. La planta química 

catalana actual es el resultat de moltes ampliacions i modificacions realitzades durant els 

anys. 

Per això, quan s’han projectat les instal·lacions de Nagpur, pràcticament s’ha tractat de 

duplicar les que ja tenim aquí. LS disposa d’una Oficina Tècnica que ha dissenyat aquestes 

instal.lacions, sense oblidar tampoc el disseny i l’imatge característica dels edificis de LS. 

No obstant, l’obra s’ha encarregat a una Oficina d’Arquitectura local, dons es necessari 

adaptar les construccions a les normatives d’allà, així com cal tenir en compte les 

particularitats i materials locals que diferixen del que tenim aquí. 

 

             La planta de Producció es un edifici de dos i tres nivells amb estructura metàl·lica 

sobredimensionada, pensant en la ubicació de elements (reactors, tancs, etc.) no previstos 

en aquest moment. 

La coberta està pensada, també, en funció de les característiques climàtiques locals amb 

fortes pluges en l’època dels monsons (de juny a setembre). Igualment els tancaments 

exteriors, estan projectats en funció de les temperatures de la zona (aquí sempre es estiu). 

El primer pis (que aquí sempre construeixen a certa alçada, pensant amb possibles 

inundacions) ubica la zona d’envasat (en barrils metàl·lics o de plàstic de 200 Kg. i en 

IB’Cs, contenidors de plàstic d’un m3 amb esquelet exterior metàl·lic) i preveu l’entrada i la 

sortida d’aquests elements. A vegades, el producte final també s’expedeix en tancs 

contenidors sobre camió que s’alimenten directament des de el Parc de Tancs. 

En el segon pis s’ubiquen, a demés de les instal·lacions industrials corresponents, la 

Oficina de Producció, cervell i zona de control de tota la planta i el Laboratori d’anàlisis, 

centre neuràlgic del Control de la Qualitat. 
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            L’edifici de Serveis estarà construït en un sola planta (també elevada, es clar) on 

s’ubicarà, principalment, la caldera per a produir vapor i per a escalfar aigua. La caldera te 

l’aparença d’una màquina de tren (sense rodes!) amb la boca d’alimentació del carbó, 

l’emmagatzemen d’aquest combustible, els tancs d’aigua i les instal·lacions de tractament i 

descalcificació, l’oficina de quadres elèctrics i elements de control i la conducció de fums 

cap a la xemeneia adjacent, d’una alçada de 30 m. d’acord amb les normes establertes. 

En aquest edifici s’ubicaran, a demés, altres serveis auxiliars, com el compressor i els tancs 

d’aire comprimit i en el extrem oposat a les instal·lacions, el taller de manteniment, el 

vestidor i els serveis dels operaris i el menjador. 
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4.5  Parc de Tancs.  Annex F 

En funció de les necessitats inicials hem previst les unitats que enumerem i reservem espai 

per a futures ampliacions. De moment disposarem d’aquests: 

- 6 tancs d’acer de 75 m3. equipats amb agitador. 4 per a lecitina crua i 2 per a 

producte acabat. 

- 1 tanc d’acer inoxidable de 50 m3. per a aigua potable (per a la hidròlisi). 

- 3 tancs d’acer de 30 m3. per a l’àcid gras, l’oli i el producte preparat per a envasar. 

Tots el tancs tenen una bomba d’impulsió i re-circulació comandades des de l’oficina de 

Producció (amb un filtre accessible per a neteja i recanvi) i boques d’accés per endollar-hi 

canonades flexibles. 

Estan equipats amb serpentins per on hi circula aigua calenta (o freda) per a escalfar (o 

refredar) aïllats i protegits per una coberta metàl·lica. 

Les canonades dels tancs tenen, també, aïllament de llana natural i recobriment metàl·lic, 

accessos per a treure mostres, vàlvules manuals de seguretat i vàlvules servo-elèctriques 

comandades des de l’ordinador de l’oficina de Producció, d’acord amb els programes dels 

processos. 
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4.6  Parc de Magatzem i Expedicions 

En la part anterior a l’edifici de Producció i amb accés directe a la secció d’envasat,s’ha 

previst un espai per a Magatzem i Expedicions. 

En el Magatzem hi tindrem els bidons i IBCs vuits i també els plens amb producte acabat, 

envasat a Producció. De moment serà, només, una plataforma de ciment i un moll per a 

carregar i descarregar. Però haurem de planificar, a continuació, una coberta metàl·lica i 

tenir-la construïda per a abans dels monsons (juny). 
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4.7  Edifici d’oficines.  Annex G 

L’edifici d’oficines s’ha projectat en la ubicació que ja hem comentat, al costat de l’entrada 

de la planta. 

D’acord als gustos locals, es tracta de una construcció quadrada de una sola planta i amb 

envans interiors que separen les diferents dependències. 

Hi ha una sala gran amb dos parets exteriors amb finestres i una tercera coberta d’armaris 

per a arxius. En la mateixa sala hi han dos taules per a Direcció i una taula amb separadors 

per aïllar els 8 o 10 llocs de treball: Comercial, Administració, Informàtica,etc. 

Hi ha una altre sala pera a reunions i per a rebre visites, una saleta auxiliar, la recepció i els 

serveis i una petita cuina (no hi pot faltar en qualsevol oficina índia). 
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5  Detall dels Processos 

5.1  Estandardització 

Com hem dit abans la lecitina se’ns presenta com un líquid espès, compost d'una barreja 

de lípids polars o fosfolípids i amb unes característiques de color, viscositat, humitat, 

acidesa, etc. molt diverses. Quan aquesta composició i característiques es troben dins 

d’uns paràmetres determinats, diem que aquesta lecitina es estàndard. I així, el procés 

d’estandardització consisteix en ajustar les característiques d’una lecitina dins dels 

paràmetres comentats. 

Els paràmetres físico-químics d’una lecitina estàndard son aquests: 

- Humitat.  Màx. 1% 

- Peròxids.  Màx. 10 mg. O2/Kg. 

- Insolubles en toluè. Màx. 0,3% 

- Acidesa. Màx. 30 mg. KOH/g. 

- Insolubles en acetona.  Min. 60% 

- Color (escala Gardner).  Màx. 12 

- Viscositat.  Màx. 120 Poises 

Podrem ajustar aquests valors barrejant diferents lots de lecitina i afegint diverses 

quantitats d’àcid gras o d’oli. 

 

 

 

 

 



  
Pàg. 44                                                                                                                        Memòria 

 

 

5.2  Procés d’estandardització de la lecitina.  Annex H 

De forma esquematitzada aquests son els passos d’aquest procés: 

- En primer lloc es carrega el tanc de mescla amb la lecitina crua. 

- A continuació barregem el producte (amb l’ajud del agitador o de la bomba de re-

circulació) per tal d’homogeneïtzar-lo. 

- Trèiem una mostra i l’analitzem (veurem després com fer-ho). 

- Afegim  l’àcid gras adequat (o l’oli de soja, si es necessari) mitjançant l’ús del full de 

càlcul que després veurem també. 

- A poc a poc afegim un 0,02% de peròxid d'hidrogen, mentre mantenim la re-

circulació del producte i escalfem a 65-67ºC. 

- Mantenim aquesta temperatura durant un període de 5 hores, mentre s'agita el 

producte. 

- Prenem  una altre mostra per a l'anàlisi. Si el valor de l'acidesa és correcte, es 

continua amb la resta d'anàlisi i, si tot és correcte, enviem el producte al tanc 

d’envasat. Si no, s’ajusta mitjançant  l'addicció de més àcid gras o oli. 

- Procedim, per últim, a envasar el producte en bidons o IBCs, o l’enviem a un tanc 

per a carregar cisternes. 

En  el  Annex H  tenim quatre fulls Excel que ens mostren: 

1.-  L’efecte de l’addicció d’àcid gras (H.1). 

2.-  Full de càlcul de la barreja de lots i d’addicció d’àcid gras i d’oli (H.2). 

3.-  Registre experimental d’estandarditzacions fetes a LS (H.3). 

4.-  Full de producció d’una lecitina estandardizada: VEROLEC non GMO (H.4). 
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5.3  Anàlisi de la lecitina.  Annex I 

Abans hem vist els paràmetres que caracteritzen una lecitina i els valors d’aquests que han 

d’assolir en una lecitina estàndard. 

Per a conèixer aquests paràmetres hem d’analitzar el producte. 

Característiques que cal analitzar: 

- Color. Escala Gardner. 

- Viscositat. 

- Insolubles en acetona (%). 

- Humitat. 

- Acidesa. 

- Peròxids (%). 

Per a aconseguir uns valors d’anàlisi fiables s’ha de procedir amb molta cura en la presa de 

les mostres, la qual cosa s’aconsegueix seguint fidelment els procediments establerts. 

El laboratori de l’empresa es el màxim garant de la qualitat dels productes elaborats i els 

seus dictàmens han de ser innapel·lables, si volem aconseguir que aquella sigui òptima. 

 

En en el  Annex I  podem veure els procediments d’anàlisi de la lecitina. 
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5.4  Hidròlisi 

Hem vist fins ara que les lecitines poden considerar-se com una barreja de fosfolípids i que 

s’obtenen a partir de la indústria oleaginosa i posteriorment a la extracció de l’oli i els 

fosfolípids remoguts de la mateixa, mitjançant un procés de desgomat. 

I que per medi del procés productiu anterior, la barreja així obtinguda, es reduïda en el seu 

contingut aquós i estandarditzada, podent-se emprar, el producte resultant, com a 

emulsionant en la indústria alimentària o com a additiu en alimentació animal, entre altres 

aplicacions. 

I afegim ara que la hidròlisi d’un dels àcids grassos presents en el fosfolípid que conforma 

les lecitines, genera, per reacció enzimàtica, una molècula més hidrofílica, anomenada liso-

fosfolípid. 

Aquesta modificació en l’estructura química de les lecitines ens proporciona uns 

emulsionants amb diverses propietats tecnològiques millorades i les emulsions 

aconseguides amb liso-fosfolípids resulten més tolerants a la incorporació de sals, sent 

possible modificar la interacció entre els diferents components dels aliments, com 

carbohidrats i proteïnes, per aconseguir millores en atributs, com ara la textura d’un aliment. 

Els efectes aconseguits amb les liso-lecitines no son exclusives d’aquestes. Actualment, les 

barreges de mono-glicèrids, àmpliament utilitzats en panificació, es poden considerar 

competidores d’elles. És per això, que resulta necessari continuar l'estudi del comportament 

de les liso-lecitines com emulsionants en diverses aplicacions per tal d'incrementar les 

seves possibilitats tecnològiques. 

Els tècnics en I+D de LS han obtingut magnífics resultats en la investigació del 

comportament de determinats enzims (fosfolipases) en la hidròlisi de lecitines, per a obtenir 

liso-fosfolípids. Aquests biocatalitzadors presenten àmplies avantatges: condicions 

moderades de pH i temperatura i l'especificitat pel que fa al substrat de la reacció. 
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Particularment, han estudiat el comportament de les fosfolipases A1 i A2 en la hidròlisi de 

fosfolípids provinents de les oleaginoses de major producció: la soja i el gira-sol. I han 

desenvolupat tècniques cromatogràfiques per al seguiment dels productes de reacció, tant 

dels liso-fosfolípids com els àcids grassos lliures generats a causa de la hidròlisi. Mitjançant 

aquestes metodologies s’ha aconseguit aportar informació sobre la distribució de liso-

fosfolípids, obtinguda en funció de l'enzim, la matèria primera emprada (soja o gira-sol) i les 

condicions de reacció. 

En general, els resultats obtinguts indiquen que el tipus de transformació realitzada per via 

enzimàtica es pot regular, considerant el tipus d'enzim i les seves condicions d'operació 

(pH, temperatura). D'aquesta manera, és possible obtenir emulsionants amb diferents 

estructures químiques i per tant, diverses propietats funcionals. 
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5.5 Procés d’hidrolització de la lecitina.  Annex J 

En el full de producció del  Annex J  podem veure els passos a seguir. Esquemàticament 

son aquests: 

- Primer es carrega l’aigua el el reactor (un 30% del volum de lecitina), es posa en 

marxa l’agitador i es carrega la lecitina crua.  

- S’escalfa la barreja a 50 – 55ºC i s’homogeneïtza per medi de l’agitador. 

- Es treu una mostra i s’analitza l’index d’acidesa inicial de la goma. 

- A poc a poc, s’afegeix l’enzim. Es manté l'agitació i la temperatura de 50-55ºC 

durant el període de la hidròlisi fins que l’índex d'acidesa final arriba al valor desitjat 

(en unes 18 hores, aproximadament). Després veurem com es calcula. 

- Es treuen mostres i s’analitzen periòdicament per a seguir l'evolució de la hidròlisi. 

Quan el "Increment de l'índex d'acidesa" és el correcte, es procedeix a afegir  

peròxid d'hidrogen per a blanquejar i s’escalfa a 60-63ºC. Cal mantenir aquesta 

temperatura durant una hora, mentre s'agita. 

- Es processa el producte a través de l'evaporador de pel·lícula prima per a reduir la 

humitat per sota de l'1%. 

- S’ha d’homogeneïtzar i mantenir la temperatura a 60 - 65ºC mentre s'agita fins que 

el valor del peròxid és el correcte. 

- S’analitza el producte i s’afegeix àcid gras o oli si és necessari estandarditzar. 

- Es continua amb la resta de l’anàlisi i, si tot és correcte, s’envia el producte al tanc 

d’envasat. 

- Finalment, s’envasa en bidons o IBCs. 
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5.6  Càlcul del grau d’hidròlisi 

Per a determinar quan el procés d’hidròlisi està acabat, s’ha de determinar l’index d’acidesa 

de la goma i fer el següent càlcul: 

 

                                                   Titration (ml.) x N x 56,1 

Index d’acidesa de la goma  =  ---------------------------------- 

      ( mg. KOH / g. )                       pes mostra ( g. ) 

 

 

                                                  Index d’acidesa final  -  Index d’acidesa inicial 

Increment  index d’acidesa  =  ----------------------------------------------------------------  

                                                                                   0,75 

 

Aquest increment ha de ser   19    pel    LYSOL 60 

                                            i   26    pel    LYSOL A+ 
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6  Equipament 

6.1  Diagrama del Equipament.  Annex K 

En aquest capítol mostrem el detall del Equipament de la Planta i que ja hem comentat 

anteriorment. En el Annex K podem veure els plànols dels diversos elements, amb les 

canonades de inter-comunicació, bombes i vàlvules:  

Planta de Procés. ( 1 ) 

Conjunt de Tancs i Planta de Envasat. ( 2 ) 

Balanç energètic del elements de la Planta de Procés ( 3) 

Detall dels reactors L2, L3 i L4 i dels Agitadors de cada un d’ells ( 4 a 9 ) 

Diagrama dels Tancs ( 10 ) 

Diagrama dels Reactors ( 11 ) 

Tancs i elements auxiliars (12 ) 
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7  Estudi Econòmic 

7.1  Grans números 

Abans de concretar i entrar en detalls veiem, en grans números, l'estructura econòmica de 

LSCH i el seu funcionament. 

Comencem pel funcionament i veurem després els recursos necessaris. 

Ja hem dit abans que LSCH no comença de zero. A través de les empreses components 

LS i CH es disposa d'una llarga experiència. LS està venent aquests productes a clients 

europeus. I CH està comprant lecitina als crushers indis. 

D'aquesta forma, LSCH ja te clients i coneix els preus de venda i te proveïdors i coneix els 

preus de compra. 

El preu de compra de la lecitina es de unes 45 - 50 rupies/Kg. equivalents a 0,8 euros/Kg. 

La incidència dels envasos, dels anàlisis (fets al exterior) i dels transports locals, ens eleven 

aquest preu fins quasi 1 euro/Kg. 

El preu de venda dels productes acabats es de 1.300 - 1.500 euros/t. Això ens proporciona 

un marge brut d'un 30% amb el que haurem de cobrir els costos de producció, els 

transports internacionals, l'amortització de les instal·lacions, les despeses financeres i 

harem d'obtenir un resultat positiu. 

Després veurem (al entrar en el detall) que equilibrem l'explotació produint unes 150 t./mes. 

Com que la previsió es la de processar inicialment 200 t./mes sembla  que la viabilitat 

econòmica del projecte es factible. 

Seguint amb els grans números, mirem quins recursos son necessaris. 

Havíem vist que el pressupost inicial de la planta era de 1.900.000 euros. S'haurà de 

preveure invertir uns 2 milions d'euros (1 cada soci). També haurem de considerar la 

possibilitat d'acceptar un préstec del 50% de la inversió que ens ha ofert un important banc 

local (l'interès es alt, un 9%). 
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7.2  Balanç i Compte d’Explotació de LSCH.  Annex L 

LSCH ha començat a funcionar el 1 de Des. de 2.010. 

Les obres i la instal·lació dels equipaments que van durar uns dos anys, es van acabar a 

començaments de 2.010. A la primavera d’aquest any, els tècnics de LS es van passar 

unes quantes setmanes a Nagpur posant en marxa els diferents equipaments. Després 

dels monsons ja estava, pràcticament, tot a punt i finalment, en la data comentada, va 

arrencar a funcionar la planta. 

A finals de 2,010 teníem LSCH en les que podríem dir, condicions inicials. En aquell 

moment, el Balanç i el Comte d’Explotació de la companyia eren els que podem veure en el 

Annex L. En aquest document els comptes estan expressats en rupies i en aquella data es 

canviava 1 euro per 60 rupies. Amb aquest canvi, els comptes principals de LSCH eren 

aquests: 
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7.3  Balanç inicial (a 31 Des 2.010) 

Actiu  2.570.000 euros (A. Fixe 2.090.000 euros. I A. Circulant 460.000 euros.) 

Els Actius Fixes inicials van ser una mica superiors als que havíem vist al Pressupost Inicial, 

però la desviació no ha sigut molt gran. 

Els Actius Circulants, estant composats pel compte de Clients de 185.000 euros (quasi tots 

ells d’exportació, en aquells moments inicials), import que el banc ens descompte i ens 

anticipa l’import, el compte de IVA pagat a Proveïdors i pendent de retorn, de 155.000 

euros, el compte de Estocs de 60.000 euros, i el compte de Bancs de 55.000 euros. 

Passiu  2.750.000 euros (i unes Pèrdues Inicials de 180.000 euros que anirem amortitzant) 

amb uns Fons Propis de 1.365.000 euros i un Exigible de 1.385.000 euros. 

Aquest Exigible està format per uns Crèdits garantits de 1.170.000 euros (1.000.000 euros 

de crèdit a 10 anys per a finançar la compra d’Actius i 170.000 euros de descompte 

bancari, uns préstecs dels socis de 40.000 euros i 175.000 euros de Proveïdors. 

Com hem vist, els socis van decidir acceptar el crèdit bancari per a finançar la compra 

d’Actius de 1 milió d’euros i van invertir 1,4 milions d’euros (uns 700 mil cadascú). 

 

Val la pena ressaltar el import tant petit que ha sigut necessari invertir per a construir 

aquesta planta. Calculem que aquestes instal·lacions essin costat aquí per sobre dels 10 

milions d’euros. I si tenim en compte que els costos de producció resulten, també, 

comparativament molt baixos, està clar que es més aconsellable invertir allà que no pas 

aquí. Més encara tenint en compte que les matèries primeres son d’allà i els clients estan a 

Europa. I sense comptar el mercat que s’obrirà a la mateixa Índia (que es com 3 vegades 

Europa) i al Sud-est asiàtic. 
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En el Annex L podem veure també el Balanç de LSCH, deu mesos més tard i observar 

com han variat els diferents comptes. S’han incrementat els Actius Corrents (compte de 

Clients i compte de IVA a recuperar) com a resultat de l’activitat de l’empresa i l’Exigible 

Corrent (compte de Proveïdors i Crèdit per descompte bancari) per el mateix motiu. També 

s’han amortitzat Actius i el Crèdit bancari a llarg termini. Els socis han decidit aportar alguns 

fons addicionals (uns 200 mil euros com a Capital i 200 mil euros com a Préstec). 

I en aquests primers 10 mesos podem veure quins han sigut els costos de producció. 
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7.4  Compte d’Explotació (dels 10 primers mesos del 2.011) 

La podem veure en el mateix Annex L. Els principals comptes son aquests (ara comptem 

l’euro = 70 rupies que es el canvi actual). 

 

            Ingressos  (Vendes, incr. d’Estocs, Indirectes) 1.730.000 euros (173.000 al mes). 

- Despeses Directes   (Matèria primera, envasos) 1.235.000 euros (123.000 al mes). 

      =    Marge Brut   50.000 euros/mes (quasi el 30%). 

- Despeses d’Estructura (sense Amortitzacions i taxes pagades de més que ens 

deu el Govern)  50.000 euros/mes (aprox.) 

      =    Resultat :   Zero 

 

En els 10 primers mesos de funcionament hem aconseguit equilibrar l’Explotació (sense 

comptar Amortitzacions i devolucions del Crèdit a llarg termini, però sí les despeses 

financeres). 
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Components principals del Marge Brut: 

Vendes. 

La major quantitat de vendes han sigut exportacions de lecitina estandarditzada cap a 

clients europeus. Aquestes comandes han estat aconseguides per el departament 

comercial de LS que rep una comissió d’un 5%. Per a poder realitzar-les, LSCH ha hagut 

d’homologar la seva producció als estàndards de qualitat que sempre han caracteritzat al 

grup i aprovar les auditories de les normes ISO, Kosher, Halal, etc. així com auditories 

particulars d’importants clients. 

Com ja hem dit, aquestes operacions ens les finança el banc. 

Les vendes al mercat interior s’han iniciat en aquests primers mesos i ja tenim dos clients 

que compren, mensualment, unes 20 t. cadascú. Son del sector de l’alimentació animal 

(per a pollastres i peixos) i els hi servim lecitina hidrolitzada de més o menys grau d’hidròlisi. 

A uns altres clients (més d’una dotzena) se’ls hi han subministrat mostres i petites 

quantitats i estan homologant el producte. 

Aquests clients domèstics pagant depresa (a 15 i 45 dies) i no utilitzem finançament extern 

per aquestes operacions. 

Compres. 

Durant aquest primer exercici, les compres de lecitina crua s’han realitzat a través de CH 

(des de la seva oficina de Bombai) per aprofitar la seva experiència en aquesta tasca i 

gaudir de finançament i hem aprofitat les seves instal·lacions a Nagpur per a realitzar els 

primers anàlisis (de contaminació transgènica) i les primeres classificacions dels diferent 

lots. A partir del exercici que ve, les compres de lecitina crua ja es faran directament des de 

LSCH als diferents proveïdors. 

Les compres de lecitina crua es paguen al comptat. Per aquest motiu, els socis de LSCH 

han aprovat una ampliació de capital de 600.000 euros que faran efectiva abans de final 

d’any.  
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Partides més importants de les Despeses d’Estructura (per ordre d’import): 

 

- Despeses Comercials i de Distribució (transports d’exportació) 16.500 

euros/mes. Representen la tercera part del total de despeses fixes. 

- Despeses d’Administració  10.850 euros/mes. Equivalen a un 20% del total.  

- Despeses Financeres (bancàries) 10.250 euros/mes. Equivalen a un 20% del 

total. 

- Despeses de Personal  6.000 euros/mes. Representen poc més del 10% del total  

( i en plantilla hi han més de 20 persones!). 

En aquest període hem venut 1.300 t. de producte processat a la planta (130 t./mes) que 

es una mica menys del previst (estem començant) a un preu mig de de 1.330 euros/t. Tant 

el preu mig com el marge brut estan molt pròxims als previstos 

Per a l’any que ve les previsions de vendes son de més del 50% superiors a les d’aquest 

any i les vendes locals comencen a ser significatives en lecitines hidrolitzades per a 

alimentació animal (feed). 
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7.5  Estructura de Personal 

Ja hem dit que a Nagpur hi ha universitat i escoles d’enginyeria. En el marcat es poden 

trobar bons tècnics i operaris, si be no es una tasca fàcil ja que hi ha molta competència i 

les empreses es prenen els bons professionals les unes a les altres. 

Com ja hem vist, la massa salarial no es una despesa significativa del compte d’explotació. 

Per aquest motiu es va decidir pagar be als bons professionals i conformar un equip de 

personal de la màxima qualitat. 

En aquest moment LSCH ja ha reunit un bon equip de directius com a caps de Producció, 

Administració, Comercial i Control de la Qualitat. La tasca del Director General es, 

majoritàriament, comercial. I en les diverses àrees Tècnica, Comercial i Financera, els 

professionals de LS suporten la nova societat ja sigui des-de Catalunya o personalment, 

viatjant de tant en tant a Nagpur. 
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8  Estudi Mediambiental 

8.1  Aspectes a tenir en compte.  Annex M 

Abans de tot val la pena anticipar que LSCH no es una industria contaminant, com tampoc 

ho es la empresa matriu LS. 

Per altra banda, la legislació india no es, en aquest àmbit, rigorosa. En el Annex M hem 

transcrit un document, a títol merament informatiu que ens dóna una visió general de la 

política mediambiental de l’Índia. En el preàmbul d’aquest document es menciona que la 

principal preocupació política del país ha sigut, des-de sempre, el creixement econòmic 

endavant de la conservació del medi ambient. 

Dit això, cal afegir que dins la documentació contractual del polígon de la MIDC de Butibori, 

on hem ubicat la planta de LSCH, s’inclou una referència a la normativa mediambiental que 

han de complir les industries allà instal·lades. Pel que fa a la nostra industria, no més hi han 

dos aspectes a tenir en compte: la producció d’energia (ja hem vist la instal·lació de la 

caldera de carbó) i el tractament de les aigües residuals. 

1. En referència a la caldera que hem dit també, es un sistema de producció d’energia 

universal en el polígon, en la regió i fins i tot, en el país, no més cal seguir les 

normes d’instal·lació: característiques tècniques de l’edifici d’aquest servei, 

distancies a guardar respecte de les altres instal·lacions, normes de seguretat de la 

instal·lació i dels operaris, normes de construcció de la xemeneia (alçada, 

fonaments, distància mínima dels veïns), etc. No cal dir que totes aquestes normes 

s’han tingut en compte en la construcció i que la instal·lació ha aprovat la inspecció 

corresponent, requisit necessari per a poder iniciar l’activitat. 

2. I en el referent al segon aspecte a tenir en compte en l’estudi mediambiental de la 

planta, el tractament de les aigües residuals, detallarem una mica més el que 

s’ha fet. 
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8.2  Tractament de les aigües residuals 

En el procés productiu de la planta s’utilitza aigua calenta per a la neteja de tancs, reactors, 

conduccions i sòls. Després d’aquesta tasca, aquesta aigua te sòlids i greixos en suspensió 

i es recull a través d’una xarxa separada de la que recull les aigües negres. Per a totes les 

operacions que generen aigües residuals que contenen greix cal instal·lar separadors de 

greixos d'acord amb la normativa EN 1825 per a assegurar que els greixos i olis orgànics 

es retiren amb eficàcia de les aigües residuals. Això es el que fem a LS on tenim 

experiència des-de fa molts anys. 

Els separadors de greixos funcionen per decantació, basant-se en la gravetat (diferència de 

densitats). Les substàncies més pesades es dipositen en el fons del separador i les més 

lleugeres suren a la superfície. L'aigua residual tractada es descarrega a la claveguera. Els 

separadors projectats utilitzen raigs d'alta pressió que faciliten el bombeig per a la 

separació de sediments pesants i el greix. El contingut del separador és extret mitjançant 

un tub d'aspiració procedent d'un camió col·lector de residus. Periòdicament el camió recull 

aquests residus i els porta a una planta de tractament que els processa. 

En el mercat hi han diferents tipus de separadors. Els que utilitzem nosaltres son de 

polietilè, lleugers i resistents a la corrosió i fàcils de netejar. Les seves principals 

característiques son: 

- Més ecològics i econòmics.                                                                   

- Conformes a la norma DIN 4040 i a l'EN 1825-1. 

- Eficàcia provada en el laboratori Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA). 

- Excel·lent resistència als esforços del terreny i de les aigües freàtiques. 

- Instal·lació senzilla gràcies al poc pes dels equips. 

- Llarga vida útil gràcies al material del tanc: PEAD, altament resistent a la corrosió. 

 



Fabricació d’emulsionants alimentaris                                                                          Pàg. 63  

 

  

Conclusions 

La primera i principal conclusió del projecte es que aquest es viable i recomanable. Els 

beneficis que es generen son evidents, tant els econòmics a curt plaç com els comercials, a 

un plaç una mica més llarg. 

Tal es així, que els responsables de LS van prendre la decisió de realitzar el pla projectat i 

els resultats han sigut ja positius al primer any de funcionament i de cara al segon any, es 

preveu un increment de la xifra de vendes superior en un 50%. La nova planta de LSCH ha 

passat amb èxit les auditories de qualitat de diversos organismes, així com també les 

realitzades per els mateixos clients. 

En aquest primer any de funcionament les vendes s’han produït, majoritàriament, a clients 

europeus. Però al mateix temps, han arrancat amb força les vendes al mercat interior, 

sobretot al sector d’alimentació animal i se’ns obre un nou mercat quasi desconegut per a 

nosaltres fins aquest moment. 

Els resultats obtinguts fins ara ens fan pensar ja en la possibilitat d’ampliar l’activitat amb 

nous productes derivats de la lecitina de soja i que ja produïm a Catalunya i en la posta en 

marxa de la segona família d’emulsionants alimentaris que també fabriquem a LS i que es 

la de èsters de mono-glicèrids. Hem iniciat, dons, un nou projecte per a estudiar aquesta 

possibilitat.    
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