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B.1. Introducció 

En aquest annex es mostraran els resultats estimatius de la posada en 

funcionament de l’aplicació construïda amb Microsoft Access en l’empresa. A tal efecte, es 

seguiran unes pautes semblants a les que s’han dut a terme en l’annex A, corresponent a 

l’estudi econòmic inicial de l’empresa. D’aquesta manera, i tenint en compte que l’estudi 

inicial de l’annex A s’ha realitzat per facilitar la comparació i avaluació de resultats, es podrà 

tenir un marc de referència que permeti extreure conclusions. 

L’abast d’aquest annex, és de proporcionar les dades i la informació necessària 

perquè aquesta pugui ser avaluada i comparada amb la situació inicial de l’empresa, i 

d’aquesta manera, es puguin extreure els resultats i ser comentats en la memòria. Per tant, 

aquí només s’exposarà una aproximació dels resultats estimats obtinguts de l’aplicació de 

la base de dades creada per la gestió de l’empresa Esteban Casas Raventós. 

A diferència de l’annex A, en aquest annex no es repetirà la situació inicial de 

l’empresa per considerar-se suficientment detallada anteriorment. Només s’aprofunditzarà 

en aquells aspectes en que implantar l’aplicació ha suposat una millora o un canvi. 

Per finalitzar, és important deixar clar dos punts: 

• Les agrupacions de les instal·lacions que fa l’empresa en tres grups en funció del 

cost, es continuen mantenint ja que les condicions i característiques que n’havien 

impulsat la seva creació no s’han modificat i d’altre banda aquest fet permet 

comparar més acuradament els resultats obtinguts.  

• El que variarà són les proporcions de cada grup. Aquesta modificació estarà 

impulsada per la implantació de l’aplicació, ja que la facilitat que proporciona 

l’aplicació a l’hora d’emetre factures i la voluntat de reduir el volum de les factures i 

incrementar-ne el nombre faran variar aquesta proporció. 

B.1.1. Consideracions per la realització dels càlculs 

Continuant en la mateixa direcció que s’apuntava en punt anterior, a continuació es 

detallaran les noves condicions en quant a proporcions de cada grup d’instal·lacions es 

refereix. Cal deixar clar, que la implantació de l’aplicació no ha estat suficientment 

prolongada per poder corroborar exactament els valors que a continuació es detallaran, 

però es creu que són suficientment acurats com per mostrar i avaluar a partir d’ells el grau 

de consecució dels objectius. 
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Es creu que la posada en funcionament de l’aplicació, ha de reduir en promig, un 

30% el volum del cost de les factures. A partir d’aquesta dada, es pot calcular la nova 

proporció de factures en cada interval, que es mostra en la Taula B.1.1. 

 

 

 

L’obtenció d’aquesta valors es fruit de la reducció d’un 30% en el cost de totes les 

factures emeses per l’empresa en els períodes estudiats en l’annex A. A partir d’aquí, s’ha 

calculat el nou cost mitja de les factures i amb aquest valor i l’evolució del consum de 

material dels períodes estudiats, s’ha determinat quin havia de ser l’increment en el numero 

de les factures degut a la disminució del cost de les mateixes. Aquest increment, ha resutat 

ser un valor promig resultant de 75 factures anuals, en detriment de les 52.5 que es venien 

realitzant. 

Tal i com es desprèn de la Taula B.1.1, d’aquestes 75 factures anuals: 

• Un 19.29% seran menors de 300€ amb un cost mig de 191.81€;  

• Un 32.86% estaran entre 300€ i 1500€ amb un cost mig de 812.03€;  

• Un 22.86% seran majors de 1500€ amb un cost mig de 2489.6€.  

En l’estimació del valor proposat del 30% s’ha tingut en compte que no es pretén 

dividir excessivament les unitats de treball, de manera que es prefereix no facturar una part 

d’instal·lació si aquesta no representa un conjunt lògic. 

No tenir en compte aquest fet podria resultar contraproduent, perquè malgrat es 

poguessin obtenir uns petits guanys fent una reducció encara major del cost mig de les 

factures, podria transmetre una mala sensació de cara als clients. 

Taula B.1.1 Noves dades resultants de la implantació de l’aplicació. 

COST MITJÀ DE LA 
INSTAL·LACIÓ 0÷÷÷÷300 300÷÷÷÷1500 >1500

NOU IMPORT MITJÀ DE LES FACTURES
DINS L'INTERVAL [%] 191,81 812,03 2489,60

NOU PERCENTATGE DE
FACTURES DINS L'INTERVAL [%] 25,71 43,81 30,48

NOU NUMERO MIG  D'INSTAL·LACIONES AMB 
VALOR DINS LINTERVAL 19,29 32,86 22,86
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B.2. Càlcul del període de maduració mitjà 

Tal i com es mostra en la Eq. B.2.1, el període mitjà de maduració per una empesa 

industrial està format per la suma de quatre subperíodes: El subperíode d’aprovisionaments 

i emagatzenament, P1, el subperíode de producció P2, el subperíode de venda P3 i el 

subperíode de cobraments P4. 

4321 PPPPPM +++=     

B.2.1. Subperíode d’aprovisionaments i emagatzenament 

El subperíode d’aprovisionament, que s’anomena P1, és el valor mijà de dies que 

s’emmagatzemen les matèries primes o materials abans que aquests s’agafin per 

començar la instal·lació, que s’ha d’entendre com el procés productiu de l’empresa. 

En l’Eq. B.2.2, es mostra amb format equació aquesta definició anterior, on MPS , 

representa l’estoc mitja de matèries primeres o materials, CA, representen les compres 

anuals i els 365, són els dies de l’any. 

3651 ⋅=
CA

S
P

MP

  

A fi i efecte de que aquestes dades siguin reals i una vegada implantada l’aplicació 

els resultats d’aquesta puguin ser contrastats amb un cert rigor, s’ha de tenir en compte 

que en cada instal·lació, hi ha una part de material que es compra i està molt pocs dies en 

el magatzem i una part de material que es disposa en el magatzem permanentment. Per 

tant, el temps que estan en el magatzem un i altre material varia molt i això s’haurà de tenir 

en compte a la hora de calcular l’estoc mitja de matèries primeres. 

També s’ha de tenir en consideració que en el cost de la instal·lació està 

contemplada la mà d’obra, i aquesta generalment, acostuma a tenir un pes específic molt 

gran en les obres que es realitzen. Pes, que en percentatge pot anar des 

d’aproximadament un 40% en les instal·lacions més grans a un 60% en les instal·lacions de 

menor envergadura. En la Taula B.2.1 i en la Taula B.2.2, es poden comprovar aquests 

percentatges. 

Pel motiu que s’acaba d’exposar, en el càlcul del període d’aprovisionaments i 

emmagatzenament, es considerarà el percentatge de cost corresponent a la ma d’obra en 

Eq. B.2.1 

Eq. B.2.2 
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la presentació dels resultats, ja que si no es té en compte, els percentatges aplicats de 

material comprat i al material en estoc respecte el cost de la instal·lació podrien semblar 

desproporcionats. De fet, la manera de considerar que al cost de les factures hi ha la mà 

d’obra inclosa, és descomptant el valor estimatiu que té aquesta del cost total.  

Fet d’aquesta manera, es podrà tenir en compte el temps que estan els materials en 

el magatzem sense que aquest temps estigui distorcionat pel gran pes específic de la ma 

d’obra en l’import de les factures. 

B.2.1.1. Material comprat i material en estoc 

Estimativament, es considera que el percentatge de cost del material en estoc 

respecte al total de material empleat per a una instal·lació (no es considera aquí la mà 

d’obra), oscil·la aproximadament entre un 5% i un 15%. La Taula B.2.2 mostra com s’ha 

considerat que en les instal·lacions més petites aquest percentatge és més elevat i en les 

més grans és menor. El motiu d’aquesta consideració respon al fet que quant es realitza 

una instal·lació de major envergadura, resulta habitual comprar una major part de les 

coses. En canvi, en les instal·lacions més petites aquest percentatge és menor, ja que 

moltes vegades poden ser meres reparacions o petites ampliacions d’instal·lacions 

existents, per la qual cosa un percentatge més elevat de material, és material d’ús comú en 

reparacions i petites ampliacions i es disposa en estoc. 

 

 

 

 

 

 

En la Taula B.2.1 i la Taula B.2.2, es pot veure com una vegada s’han estimat, per a 

cada cost d’instal·lació, uns valors representatius del percentatge de mà d’obra i del 

Taula B.2.1 Característiques del material comprat per a cada tipus de cos d’instal·lació. 

Taula B.2.2 Característiques del material comprat per a cada tipus de cos d’instal·lació. 

COST 
TOTAL MIG

Cost Instal·lació € % €
0÷÷÷÷300€ 191,81 € 60% 115,09 €

300€÷÷÷÷1500€ 812,03 € 50% 406,01 €
 >1500€ 2.489,60 € 40% 995,84 €

COST MÀ D'OBRA

Cost Instal·lació €
% % € % €

0÷÷÷÷300€ 191,81 € 40% 15% 11,51 € 85% 65,22 €
300€÷÷÷÷1500€ 812,03 € 50% 10% 40,60 € 90% 365,41 €
 >1500€ 2.489,60 € 60% 5% 74,69 € 95% 1.419,07 €

COST 
TOTAL MIG EN ESTOC COMPRAT

 COST MATERIAL
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percentatge de material comprat del total de material utilitzat en l’obra, es pot calcular el 

volum de diners destinat a compres de matèria prima o material i el volum de diners de 

material en estoc. 

En les equacions B.2.3, B.2.4 i B.2.5 es mostra com s’ha dut a terme aquest càlcul 

per la primera fila de la Taula B.2.2 (corresponent a instal·lacions amb cost mitjà menor de 

300€). El resultats que de les equacions se’n deriven signifiquen que del cost total mitjà de 

les instal·lacions amb cost menor de 300€ (i amb valor mitjà igual a 191.81€): 

• 14.11€ corresponents a un 6% del cost total de la instal·lació (resultant de multiplicar 

el 40% de material pel 15% de material en estoc d’aquestes instal·lacions), 

representa material que es disposa en estoc 

• 65.22€ corresponents a un 34% (40%x85%) del cost total és material que es 

compra.  

• El 60% del cost restant dels 235.10€ (126.59€), correspon al cost de la mà d’obra.  

Cost Material €724.76
100

40
€81.191 =⋅=  

Cost Material comprat €22.65
100

85
€724.76 =⋅=  

Cost Material en estoc €51.11
100

15
€724.76 =⋅=  

Per tal de poder procedir en el càlcul del subperíode, el següent pas es calcular 

l’estoc mitjà de matèries primeres en el magatzem durant l’any. En la Taula B.2.3, es pot 

comprovar com per cada un dels tres intervals de cost d’instal·lació, s’ha proposat un valor 

de dies que el material comprat per a una instal·lació està en el magatzem.  

Aquests valors a priori poden semblar petits, però tal com s’ha explicat en la 

memòria del projecte, es demana el material perquè aquest estigui a punt un o dos dies 

abans del dia que s’ha de fer servir, i els proveïdors acostumen a portar el material el dia 

que se’ls demana, avisant en cas contrari. Per aquest motiu, els dies que està el material 

en estoc abans de començar el procés productiu, són pocs, però això no treu, que en les 

instal·lacions amb un volum de material important, els dies en estoc sigui més grans per la 

dificultat de coordinar tots els materials, o per la no disponibilitat dels proveïdors. 

Eq. B.2.3 

Eq. B.2.4 

 

Eq. B.2.5 
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En la Taula B.2.3, també es pot veure que pel material que està permanentment en 

el magatzem, s’ha proposat que s’està de mitjana uns 120 dies en el magatzem abans de 

sortir a les instal·lacions.  

Aquest valor possiblement seria elevat en la major part dels casos, però hi ha una 

sèrie de materials que són d’us poc comú que es disposen en el magatzem, materials que 

potser s’havien utilitzat molt durant un temps i ara s’utilitzen amb menor freqüència, o 

materials que es tenen per la dificultat de trobar recanvis, o simplement materials que 

costen trobar quan es necessiten i que resulta important tenir-los en estoc. Per aquesta 

raó, i per donar la màxima credibilitat als resultats obtinguts, s’ha optat per aquest valor.  

Finalment, en aquesta mateixa Taula B.2.3, s’han recopilat els valors de volum de 

material utilitzat per cada valor mitjà de cost dins l’interval que s’havien obtinguts en 

anteriors etapes. 

 

 

 

A partir d’aquestes dades, ara ja es pot calcular l’estoc mig de matèries primeres o 

materials per cada interval. En l’equació Eq. B.2.6, es pot veure com s’han calculat els 

diners diaris en estoc per un cost d’instal·lació major de 1500€.  

€ diaris en magatzem en estoc €041.577
365

120€69.745.23
=

⋅⋅
=

dies

dies
 

€ diaris en magatzem de compres €19.548
365

6€07.14195.23
=

⋅⋅
=

dies

dies
 

Les dades que apareixen en les equacions Eq. B.2.6 i Eq. B.2.7  provenen 

exclusivament de la Taula B.2.3 i de la Taula B.2.4.  

Finalment, sumant per cada un dels tres intervals els estocs diaris en el magatzem 

valorats en diners deguts a les compres per les instal·lacions que s’han de realitzar (Eq. 

B.2.6) i els diners diaris en el magatzem deguts d’estocs permanents del magatzem (Eq. 

B.2.7), aleshores, es pot trobar l’estoc mig total per cada grup d’instal·lacions ( MPiS ), 

valorat en €. Aquest valor es mostra en la última columna de la taula Taula B.2.4. 

Taula B.2.3 Cost i dies en el magatzem del material comprat i del que es disposa en estoc.  

Eq. B.2.6 

Eq. B.2.7  

Cost Instal·lació € dies € dies
0÷÷÷÷300€ 11,51 € 120 65,22 € 2

300€÷÷÷÷1500€ 40,60 € 120 365,41 € 4

 >1500€ 74,69 € 120 1.419,07 € 6

EN ESTOC COMPRAT

 COST MATERIAL



Desenvolupament d'una aplicació per facilitar la gestió diària d'una petita empresa de lampisteria Pág. 9 

 

 

Una vegada es disposen de totes aquestes dades, per poder procedir al càlcul del 

subperíde d’aprovisionament i emmagatzenament, només es requereix conèixer el 

percentatges de compres de cada tipus d’instal·lació.  

Aquests percentatges, han d’estar referits al valor promig de compres dels períodes 

2003 i 2004 que s’havien pogut veure en l’annex A, i per tant han de ser percentatges de 

volum de compres a dins de cada interval, ja que s’ha de ponderar el valor econòmic de les 

compres i no el percentatge de cada tipus d’instal·lacions.  

 

 

En l’equació Eq. B.2.8, es mostra com s’ha calculat el volum de diners per l’interval 

d’instal·lacions comprés entre 300€ i 1500€. 

€ anuals ( ) €44.13340€41.365€60.4086.32 =+⋅=  

Els valors 40.603€ i 365.41€ corresponen respectivament als percentatges del 10% 

i del 90% sobre el total del cost del material, que era en el cas de les instal·lacions 

compreses entre 300€ i 1500€ d’un 50% del cost total. 

Si a continuació es calcula el percentatge respecte el de compres, tal i com es 

mostra en la equació Eq. B.2.9, ja es pot calcular el subperíode d’emmagatzenament. 

% compres %25.27100
€33.48567

€44.13340
=⋅=  

Substituint valors a l’equació Eq. B.2.2 es calcula el subperíode corresponent. A 

continuació, s’exemplifica per l’interval que va d’un cost d’instal·lació de 300€ a 1500€: 

P12 diesdies
CA

S MP
73.15365

€33.485672725.0

€17.570
365

2

2
=⋅

⋅
=⋅=  

La Taula B.2.5 mostra un resum de les dades necessàries per al càlcul del 

subperíode d’emmagatzenament, així com el mateix subperíode en l’ultima columna. 

Taula B.2.4 Dades per al càlcul i resultats del càlcul dels € diaris per cada interval. 

Eq. B.2.8 
 

Eq. B.2.9 

Cost Instal·lació
INSTAL·LACIONS

ANY
0÷÷÷÷300€ 19,29

300€÷÷÷÷1500€ 32,86
 >1500€ 22,86 1.094,45 €561,26 €

TOTAL € DIARIS 
PER INTERVAL

ESTOC MIG MATERIES PRIMES

79,86 €

570,17 €

72,97 € 6,89 €

€ DIARIS 
DE COMPRES

438,59 € 131,58 €
533,19 €

€ DIARIS 
EN ESTOC
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Una vegada es coneixen individualment per cada interval els dies que es s’estan en 

el magatzem els materials abans de ser agafats pel processament de cada tipus 

d’instal·lació, resulta interessant veure quin és globalment el subperíode d’aprovisionament. 

Aquest es mostra en l’equació Eq. B.2.10: 

P1 dies11.13)
100

73.69
80.11

100

25.27
73.15

100

02.3
86.19( =⋅+⋅+⋅=  

Si aquest valor es calcula a partir de l’estoc mitjà de matèries primeres total, tal i 

com s’ha fet en l’equació Eq. B.2.11, es pot comprovar com el resultat és exactament 

idèntic a l’anterior. 

P1 diesdiesdies
CA

iS

i

MP

11.13365
€33.48567

€45.1094€17.570€86.78
365

3

1 =⋅
++

=⋅

∑
=  

B.2.2. Subperíode de producció 

El subperíode de producció, que s’anomenarà P2, és el valor mitjà de dies que una 

instal·lació s’està realitzant. Aquest subperíode, s’ha considerat en funció dels dies en que 

s’està treballat en cada grup d’instal·lacions dels tres creats, però s’ha de tenir en compte el 

següent: 

• La major part de les instal·lacions i sobretot les més grans, no es fan de cop, sinó 

que moltes vegades es realitza una part, després potser s’està uns dies sense 

treballar-hi perquè ha sortit alguna emergència. Per aquest motiu, es pot allargar el 

temps que es dedica a la construcció de la instal·lació. 

Tenint en compte aquest últim aspecte, en la Taula B.2.6 es mostra, per cada un 

dels tres costos d’instal·lació, una estimació dels dies que es tarda des que s’inicia una obra 

o una part d’aquesta fins que s’acaba la instal·lació o es decideix facturar la part realitzada: 

Taula B.2.5 Dades per al càlcul i resultats del càlcul dels € diaris per cada interval.  

Eq. B.2.10 
 

Eq. B.2.11 
 

Cost Instal·lació
COMPRES

 ANUALS (CA i )
% DE 

COMPRES
TOTAL € DIARIS 

PER INTERVAL (SMP i ) 
P1i [dies]

0÷÷÷÷300€ 1.479,69 € 3,02 79,86 € 19,86

300€÷÷÷÷1500€ 13.340,44 € 27,25 570,17 € 15,73

 >1500€ 34.143,05 € 69,73 1.094,45 € 11,80
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Aquest valor no està influenciat per la implantació de l’aplicació, ja que aquesta 

pretén influir en la gestió, i no en el procés productiu pròpiament per tant, els valors 

d’aquesta taula coincideixen exactament amb els de l’annex A.  

L’únic factor que influirà i farà variar serà la proporció d’instal·lacions de cada un 

dels tres grups serà la proporció d’instal·lacions en cada grup. Aquesta proporció es veu 

significativament influenciada per la posada en funcionament de l’aplicació,  

Una vegada es coneixen individualment per cada interval el promig de dies que 

s’està en construcció la instal·lació o part que es vol facturar, resulta interessant veure quin 

és globalment el subperíode de producció en funció del percentatge de compres de cada 

tipus d’instal·lació. Aquest es mostra en l’equació Eq. B.2.12: 

P2 dies07.25)
100

73.69
30

100

25.27
15

100

02.3
2( =⋅+⋅+⋅=  

B.2.3. Subperíode de venda 

El subperíode de venda, que s’anomenarà P3, és el valor mitjà de dies que es tarda 

a facturar i donar la factura al client des de que s’han finalitzat els treballs.  

Cal recordar que abans de posar en pràctica l’aplicació, aquest temps incloïa des de 

la dedicació a fer abonaments, a buscar els preus actualitzats així com l’escriptura dels 

materials utilitzats, quantitat i data en la factura. També cal recordar, que aquest 

procediment, es feia generalment els dissabtes. 

Una vegada s’ha implementat l’aplicació aquest procés es pot fer immediatament,  

ja que les dades ja estan introduïdes, i emetre les factures, és molt ràpid. Per tant, una 

vagada s’ha finalitzat la instal·lació la factura es podria lliurar al mateix dia. Malgrat aquest 

fet, existeix la limitació que es factura els dies 15 i 30 de cada més, a banda que tampoc es 

voldria donar al client una sensació de precipitació. 

Per tant, s’emetran les factures el cap de setmana següent al dia 15 i 30, tant si 

l’obra era del grup de les instal·lacions grans, mitjanes o petites. 

Taula B.2.6 Dies de duració de la instal·lació des de l’inici fins que es decideix facturar-la.  

Eq. B.2.12 
 

Cost Instal·lació P2i [dies]

0÷÷÷÷300€ 2

300€÷÷÷÷1500€ 15
 >1500€ 30
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Tenint en compte aquest últim aspecte, per cada un dels tres costos d’instal·lació el 

valor del període de venda serà igual. La estimació del valor mitjà dels dies que es tarda 

des que s’acaba la instal·lació fins que es lliura la factura de la part realitzada serà d’uns 

10.5 dies de promig.  

Una vegada es coneixen individualment per cada interval la mitjana de dies que 

s’està pendent de facturar, resulta interessant veure quin és globalment el subperíode de 

venda en funció del percentatge de compres de cada tipus d’instal·lació. Aquest es mostra 

en l’equació següent: 

P2 dies5.10)
100

73.69
5.10

100

25.27
5.10

100

02.3
5.10( =⋅+⋅+⋅=  

B.2.4. Subperiode de cobrament 

El subperíode de cobrament, que s’anomenarà P4, és el valor mitjà de dies que el 

client tarda a pagar la factura des de que se li ha lliurat.  

Com s’ha comentat en l’estudi econòmic de la situació inicial, resulta destacable que 

les factures més grans, són les que normalment es tarda més temps a cobrar-les, degut a 

que l'import és relativament elevat i el client moltes vegades li costa fer-hi front de cop al 

pagament. Per aquest fet, la posada en funcionament de l’aplicació també permet reduir 

aquest període en les factures més elevades.  

La Taula B.2.7 mostra per cada un dels tres costos d’instal·lació una estimació dels 

dies que es tarda des del lliurament de la factura al client fins que aquest la paga. Aquesta 

estimació ha variat respecte l’annex A d’acord amb les consideracions de l’anterior 

paragraf. 

 

 

 

 Una vegada es coneixen individualment per cada interval la mitjana de dies que 

transcorren des del lliurament de la factura fins que el client la paga, resulta interessant 

veure quin és globalment el subperíode de cobrament. Aquest període es mostra en 

l’equació Eq. B.2.14: 

Eq. B.2.13 
 

Taula B.2.7 Període des del lliurament de la factura fins que es cobra 

Cost Instal·lació P4i [dies]

0÷÷÷÷300€ 3

300€÷÷÷÷1500€ 9
 >1500€ 18
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P4 dies09.15)
100

73.69
18

100

25.27
9

100

02.3
3( =⋅+⋅+⋅=  

El proper pas, és a partir de l’equació Eq. B.2.1,  calcular el període 

de maduració global de l’empresa, que englobi tots els subperíodes calculats: 

diesPPPPPM 80.6309.155.1007.2511.134321 =+++=+++=  

Si es compara aquest valor obtingut amb el valor calculat en l’annex A es pot veure 

que s’ha reduït considerablement el període de maduració de l’empresa, la qual cosa 

implicarà una reducció del fons de maniobra mínim necessari i en definitiva una millor 

situació econòmica de l’empresa. 

Si es vol veure individualment per cada grup de cost d’instal·lació el període de 

maduració,  a efectes de poder avaluar més objectivament la informació, en la Taula B.2.8 

es pot veure un resum general dels resultats. 

 

 

Tenint en compte que el període de pagaments no varia del que s’havia calculat en 

l’annex A abans d’entrar en el càlcul del fons de maniobra, en la Figura B.2.1, es mostra 

gràficament un resum dels principals valors calculats en els apartats anteriors i així com el 

període de pagaments.  

P1
EMAGATZENAMENT

P2
PRODUCCIÓ

P3
FACTURACIÓ

P4
COBRAMENTS

ENTRADA 
FACTORS

ENTRADA 

PROCÉS

FINAL

PROCÉS
ENTRAGA 
FACTURA

(13.11 dies) (25.07 dies) (10.5 dies) (15.09 dies)

PP PERÍODE DE PAGAMENTS (78.97 dies)

PM PERÍODE DE MADURACIÓ (63.80 dies)

 

Eq. B.2.14 
 

Taula B.2.8 Resum general dels resultats del càlcul del període de maduració. 

Figura B.2.1 Resum dels períodes i subperiodes calculats. 

Cost 
Instal·lació

P1i [dies] P2i [dies] P3i [dies] P4i [dies] PM i [dies]

0÷÷÷÷300€ 19,86 2 10,5 3 35,36
300€÷÷÷÷1500€ 15,73 15 10,5 9 50,23
 >1500€ 11,80 30 10,5 18 70,30

PROMITJAT 13,11 25,07 10,50 15,09 63,80
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B.3. Fons de maniobra mínim 

El fons de maniobra mínim o capital circulant mínim és el resultat de calcular la 

diferencia de les immobilitzacions positives o inversions, IP, menys les immobilitzacions 

negatives o crèdits, IN, tal i com es pot apreciar en l’equació Eq. A.3.1. 

FMMIN INIP −=  

B.3.1. Immobilitzacions positives 

Les immobilitzacions positives estan directament lligades amb el període de 

maduració calculat en el present annex.  

Mentre que en el període de maduració es perseguia conèixer el dies que passen 

des de que arriben els materials al magatzem fins que aquests retornen a la caixa, en les 

immobilitzacions positives es pretén calcular el valor mitjà de les inversions. Aquestes 

immobilitzacions, com s’ha fet en el període de maduració es divideixen en quatre parts: 

Immobilitzacions positives de matèries primeres, I1, d’inversió en fabricació, I2, 

immobilització de productes acabats per a la venda, I3, i finalment Immobilització de 

productes acabats per a la venda, I4. 

B.3.1.1. Matèries primeres 

Immobilitzacions de matèries primeres, I1, són el valor mitjà de matèries primeres o 

materials, 
MP
S . Aquest valor ja s’ha calculat anteriorment en l’equació Eq. B.2.11 de 

l’apartat B.2.1.1. A continuació es reprodueix l’equació i es calcula: 

€48.1744€45.1094€17.570€86.791
3

1

=++=== ∑
=i

MPMP
iSSI   

B.3.1.2. Inversió en fabricació 

La inversió en fabricació representa el valor de l’inventari mitjà de productes en curs 

de fabricació, és a dir, aquelles instal·lacions que s’estan construint. Aquest paràmetre està 

íntimament relacionat amb el subperíode de producció, P2, que és el valor mitjà de dies que 

una instal·lació s’està realitzant. 

Eq. A.3.1 
 

Eq. B.3.2 
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Per tant, per calcular la inversió en fabricació, s’ha de tenir en compte els materials 

o matèries primeres que es tenen en la instal·lació, que al llarg de l’any representen les 

compres anuals, CA. En l’equació Eq. B.3.3, es mostra el càlcul de la immobilització 

positiva deguda a la inversió en fabricació: 

€44.333507.25
365

€33.48567
2

365
2 =⋅=⋅= dies

dies
P

dies

CA
I  

B.3.1.3. Immobilització de productes acabats per a la venda 

La immobilització de productes acabats per a la venda representa el valor de 

l’inventari mitjà de productes acabats, és a dir, aquelles instal·lacions que ja s’han acabat 

de construir i de les quals s’ha de fer la factura i lliurar-la al client. Aquest paràmetre està 

íntimament relacionat amb el subperíode de venda, P3, que és el valor mitjà de dies que es 

tarda a facturar i donar la factura al client des de que s’ha finalitzat els treballs. 

Per tant, per calcular la immobilització de productes acabats per a la venda, s’ha de 

tenir en compte els materials o matèries primeres que es tenen en la instal·lació, que al 

llarg de l’any representen les compres anuals, CA, i també s’han de tenir en compte altres 

costos, AC, que l’empresa ha d’imputar a les vendes. En l’equació Eq. B.3.4, es mostra el 

càlcul de la immobilització de productes acabats per a la venda: 

€52.17015.10
365

€87.10580€33.48567
3

365
3 =⋅

+
=⋅

+
= dies

dies
P

dies

ACCA
I  

B.3.1.4. Immobilització en comptes a cobrar 

La immobilització en comptes a cobrar, representa el valor dels deutes dels clients 

vers l’empresa, es a dir, d’aquelles instal·lacions que ja s’han acabat de construir i de les 

quals s’ha lliurat la factura al client i aquesta està pendent de ser pagada. Aquest 

paràmetre està íntimament relacionat amb el subperíode de cobrament, P4, que és el valor 

mitjà de dies que el client tarda a pagar la factura des de que se li ha lliurat. 

Per tant, per calcular la immobilització en comptes a cobrar, s’ha de tenir en compte 

el volum de vendes anuals de l’empres, VA. En l’equació Eq. B.3.5, es mostra el càlcul de 

la immobilització en comptes a cobrar: 

€68.360909.15
365

€21.87285
4

365
4 =⋅=⋅= dies

dies
P

dies

VA
I  

Eq. B.3.3 
 

Eq. B.3.4 
 

Eq. B.3.5 
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Una vegada es disposa dels elements que constitueixen les immobilitzacions 

positives, aleshores només s’han de sumar tal i com es mostra en l’equació Eq. B.3.6: 

€12.1039168.360952.170144.333548.17444321 =+++=+++= IIIIIP  

B.3.2. Immobilitzacions negatives 

Les immobilitzacions negatives estan directament relacionades amb el període de 

pagaments. Mentre que en el període de pagaments es perseguia conèixer el dies que 

passen des de que arriben els materials al magatzem fins que aquests retornen a la caixa, 

en les immobilitzacions negatives es pretén calcular el valor mitjà dels crèdits. Igual com 

s’ha fet en el càlcul de les immobilitzacions positives, les negatives també es divideixen, 

concretament en dues parts: Credit concedit pels proveïdors, I5, crèdit concedit per altres 

creditors, I6. 

B.3.2.1. Crèdit concedit pels proveïdors 

Tal i com es mostra en la equació Eq. B.3.7, el concedit pels proveïdors depèn de 

les compres totals de matèries primeres, CA, i del període de pagament de les matèries 

primeres PMMP: 

€43.1241531.93
365

€33.48567

365
5 =⋅=⋅= dies

dies
PP

dies

CA
I

MP
 

B.3.2.2. Crèdit concedit per altres creditors 

Tal i com es mostra en la equació Eq. B.3.8, el concedit per altres creditors depèn 

dels altres costos que té l’empresa al llarg de l’any, AC, i del període de pagament 

d’aquests altres costos, PMAC: 

€70.38220.13
365

€87.10580

365
6 =⋅=⋅= dies

dies
PP

dies

AC
I

AC
 

Una vegada es disposa dels elements que constitueixen les immobilitzacions 

negatives, aleshores, només s’han de sumar tal i com es mostra en l’equació Eq. B.3.9: 

€13.12798€70.382€43.1241565 =+=+= IIIN  

Eq. B.3.6 
 

Eq. B.3.7 
 

Eq. B.3.8 
 

Eq. B.3.9 
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I finalment, d’acord amb l’equació Eq. B.3.10, el fons de maniobra mínim o capital 

circulant mínim per l’empresa Esteban Casas Raventós és: 

FMMIN €01.2407€13.12798€12.10391 −=−=−= INIP  

 Tots els valors obtinguts en aquests últims apartats es poden comprovar 

agrupadament en la Figura B.3.1, en que es pot veure clarament des del concepte que 

representen fins a la contribució que tenen en el resultat final que es el fons de maniobra 

mínim. 

I1
MATERIES PRIMERES

I2
FABRICACIÓ

I3 I4
EFFECTES A COBRAR

ENTRADA 
FACTORS

ENTRADA 

PROCÉS

FINAL

PROCÉS
ENTRAGA 
FACTURA

(1744.48 €) (3335.44 €) (1701.52 €) (3609.68 €)

IP IMMOBILITZACIONS POSITIVES (10391.12€)

IN IMMOBILITZACIONS NEGATIVES (12798.13€)

FM min FONS DE MANIOBRA MIN (-2407.01 €)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eq. B.3.10 
 

Figura B.3.1 Resum dels períodes i subperiodes calculats. 
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