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1.- OBJECTE DEL PROJECTE 

 

 Aquesta indústria, amb seu a Vic i dedicada actualment a l’elaboració de productes 

curats, donada la gran acceptació de tots els seus productes dintre del mercat, es planteja 

ampliar el seu ventall de productes elaborats i comercialitzats, fent necessari la construcció 

d’una nova nau. 

 L’objecte d’aquest projecte es l’estudi de viabilitat, en base a la construcció d’una 

nau, al costat de l'existent, que es dedicarà únicament a la fabricació i a la expedició de 

pernils cuits qualitat extra, espatlles cuites de primera categoria i embotits d’espatlla. Per 

això serà necessària una descripció detallada de les obres e instal·lacions, així com 

descriure el procés productiu.  

 

1.1.- EMPLAÇAMENT I QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: 

Aquesta nau es situarà a la carretera de Sabadell a Prats del Lluçanès, concretament 

en el quilòmetre 65.3, als afores de Sant Feliu Sasserra, comarca d’Osona i província de 

Barcelona. 

Per a més informació consultar plànol nº 1: Situació i emplaçament. 

 

Segons la normativa urbanística actual, aquesta parcel·la pertany a sòl no 

urbanitzable. Segons això i un cop consultat l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, només 

seria possible l’ampliació d’un 20% de la nau ja construïda, tot i això el promotor segueix 

interessat en la realització del projecte, ja que hi ha en marxa un estudi per part de 

l’Ajuntament de la modificació del pla urbanístic de la zona. 

El promotor vol tenir clar la viabilitat del projecte per si es formalitza el canvi de 

planejament fer efectiu el projecte per tant, l’interès principal del peticionari d’aquest 

projecte, és l’estudi econòmic i la rendibilitat de la inversió. 



  

1.2.- L’ACTIVITAT: 

L’activitat de la indústria en qüestió serà l’elaboració i expedició de pernil cuit 

extra, espatlla cuita i embotit de magre de pernil. 

Segons la “Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).,  

definida en Real Decreto 475/2007, de 13 abril”, l’activitat que es vol desenvolupar pertany 

al grup: 

 SECCIÓN C: INDÚSTRIA MANUFACTURERA 

 10.1. Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos 

 

Segons la Classificació Catalana d’activitats econòmiques de 1993 (CCAE93) 

definida en Decreto 97/1995, de 21 febrero, l’activitat que es vol desenvolupar, està inclosa  

en el grup: 

 SECCIÓ D’INDÚSTRIES MANUFACTURERES 

 SUBSECCIÓ D’INDÚSTRIES DE L’ALIMENTACIÓ, BEGUDES I TABAC 

 15.130 Fabricació de productes carnis 

 

1.3.- LA PRODUCCIÓ: 

 La capacitat de producció d’aquesta indústria serà de 15.000 Kg setmanals, amb una 

fabricació diària de 3.000 Kg, repartits en:  

- 6.000 Kg setmanals de pernil cuit extra (1.200 peces de 5 Kg cadascuna). 

- 6.000 Kg setmanals d’espatlla cuita I (1.200 peces de 5 Kg cadascuna). 

- 3.000 Kg setmanals de embotit de magre de pernil (1.200 peces de 2.5 

Kg cadascuna).  

 

 El règim de treball estarà estructurat en un torn de 8 hores de duració i una jornada 

laboral de 5 dies a la setmana i de 224 dies de mitjana a l’any, que fan 45 setmanes a l’any. 



  

2.- ANTECEDENTS 

 

 El pernil cuit, per definició es l’excel·lència tant a Europa com a Amèrica. Els 

pernils salats i curats són, sobretot, exclusivament llatino-mediterranis, tot fent costat als 

pernils salats i fumats propis de Portugal, nord de França, Països Baixos i Alemanya. 

A França, el pernil cuit és anomenat jambon de Paris i jambon de jork i també, en 

termes populars, jambon blanc. A la península ibèrica, s’empren popularment expressions 

com pernil dolç o pernil de York, però només s’ajusta a la realitat, i a la legislació, la de 

pernil cuit, expressió també utilitzada a Itàlia (crudo, cotto) 

 

2.1.- ANTECEDENTS LOCALS: 

La proposta de la nau dissenyada té una superfície de producció que no ha de 

causar gran impacte en el mercat actual, ja què aquesta planta no pretén ser una gran 

superfície productora.  

Amb la nova nau només es pretén diversificar la seva gamma de productes, i donar 

servei al seu mercat propi, ja existent a la empresa.  

Actualment les botigues han variat la seva oferta , si les comparem amb les que hi 

havia fa uns 10 anys. Avui en dia, no tenen prou oferint uns productes econòmics, si no que 

interessa la venda de productes de qualitat, què s’elaboren de forma més artesana. Però que 

sense perdre de vista l’especialització de qualitat s’adaptin a un nou estil de comprar i de 

vendre que els obliga a tenir una major oferta i una infraestructura, que possibiliti 

l’adquisició dels productes de forma ràpida per part dels clients, ja que així ho fan les grans 

superfícies comercials amb les que, molts cops, han de competir. 

La infraestructura que vol el promotor és la necessària per donar cobertura a 

aquesta franja de comercialització que permeti, donar qualitat d’artesania a una producció 

de tipus industrial fet que fa el producte més rendible,  ja que una gran infraestructura 

proporciona una major producció industrial, oferint la mateixa qualitat i com ja hem dit més 

rendible..   

També, s’ha de destacar la gran acceptació dels productes d’aquesta empresa, per 

part dels mercat, ja que aquests tenen consolidada una garantia de qualitat a la zona, més 

semblant als productes tradicionalment venuts en un taulell de botiga tradicional. Altres 

raons que fan rendible aquest projecte són per exemple: 

 El pernil és un producte molt popular, venut i consumit per tot tipus de gent. 



  

 La qualitat d’aquests tipus de productes, d’aquesta zona, és reconeguda pels 

consumidors. 

 La majoria de les matèries primeres que intervindran en l’elaboració dels  

productes es poden trobar en poblacions pròximes a la nostre indústria, i a més a 

més, la seva bona qualitat garantirà l’èxit del projecte. 

 El plantejament de la nau es fa obrint la possibilitat de producció de tres tipus de 

pernils de qualitats diferenciades que pot satisfer la demanada d’un ventall més 

ampli de consumidor. 

 Cada cop és més la gent que compra productes de més qualitat. 

 

2.2.- ANTECEDENTS CULTURALS I SOCIOLÒGICS: 

En aquesta zona existeix una gran tradició en el consum i l’elaboració de productes carnis. 

Dins de la mateixa província podem trobar granges i ramaders productors d’una matèria 

prima d’alta qualitat, escorxadors i distribuïdors, elaboradors de productes cuits i curats, 

venedors a l’engròs o al detall i consumidors exigents de productes de qualitat que fan 

favorable l’emplaçament, l’entorn i la implantació d’aquesta indústria. 



  

3.- BASES DEL PROJECTE 

 

 Les bases d’aquest projecte, són les determinades pel promotor, que és l’estudi de 

viabilitat, rendibilitat i desenvolupament d’una indústria destinada a la fabricació de pernil 

cuit, espatlla cuita i embotit de pernil. 

 

3.1.- DIRECTIUS DEL PROJECTE: 

La finalitat del promotor en aquest cas és ampliar el seu ventall de productes. La 

indústria en l’actualitat tracta productes curats, i el que vol és integrar-se en el món dels 

cuits, per això ha escollit 3 productes semblants però de 3 qualitats diferenciades, pernil 

cuit qualitat extra, espatlla cuita qualitat primera i embotit de pernil qualitat segona.  

Per produir això fan falta una sèrie d’instal·lacions, maquinària i mesures d’higiene 

d’àmbit molt diferent de les que actualment disposa el promotor en la nau original. Fet que 

genera la necessitat de crear aquesta nova nau, al costat de la ja existent, ja què malgrat que 

les característiques urbanístiques actuals no ho permeten, extraoficialment, tant 

l’Ajuntament, com el “Departament d’Urbanisme” i de “Desenvolupament urbà del 

Municipi”, no posen cap inconvenient a la possible instal·lació de la nova nau. 

 

3.2.- CONDICIONANTS: 

3.2.1.- Condicionants d’ubicació: 

La nova indústria es situarà en un terreny que ja és propietat del promotor en 

qüestió, d’aquesta manera rendibilitzarà millor un terreny que ja té i que suposa un millor 

aprofitament. 

La construcció de la nau al costat de la nau existent amb una activitat semblant, i 

que pot perfectament interessarà al mateix mercat, ajuda a la difusió dels nous productes, ja 

que seran els mateixos compradors, de la nau existent, els que compraran el producte, i que 

en el cas que els interessi, difondran la seva venda als futurs consumidors. 

 A més a més aprofitar el mateix terreny, fa possible aprofitar totes les connexions de 

les companyies(aigua, electricitat) existents, i permet l’aprofitament de totes les 

instal·lacions d’urbanització existents. 



  

3.2.2.- Condicionants de localització: 

Com ja hem dit la indústria en qüestió, s’ubicarà en una parcel·la molt pròxima a 

l’Eix Transversal de Catalunya, via de pas que relaciona les terres de ponent amb les 

comarques gironines. Aquesta ubicació permet la connexió amb grans ciutats com Lleida, 

Cervera, Manresa, Vic, Barcelona (nacional 152), Girona, etc. 

Cal destacar que la indústria no es trobarà situada en el nucli urbà de Sant Feliu 

Sasserra, evitant d’aquesta manera possibles problemes que generen les industries ubicades 

en nuclis urbans , però per altra banda donada la proximitat a la població incorpora llocs de 

treball a la mateixa. 

 

3.2.3.- Condicionants de la planta dissenyada: 

La valoració del disseny de la nova planta i la seva distribució, s’han realitzat: 

– estudiant les superfícies útils necessàries, en funció de la producció que volem obtenir, i 

que d’inversió sigui la mínima, i 

– tenint en compte, tant les possibles ampliacions de la indústria, com la unió de les dues 

naus. 

 

3.2.4.- Condicionants de producció: 

   Aquest condicionant, bé determinat per una demanda feta per part del promotor, que 

considera, segons la seva venda actual de productes curats, i fa una estimació de  la 

producció setmanal d’aquests nous productes en:  

- 6.000 Kg setmanals de pernil cuit extra (1.200 peces de 5Kg cadascuna). 

- 6.000 Kg setmanals d’espatlla cuita I (1.200 peces de 5 Kg cadascuna). 

- 3.000 Kg setmanals de embotit de magre de porc (1.200 peces de 2.5Kg 

cadascuna).  

 

Aquesta proposta es farà sempre i quan l’estudi d’aquest projecte, doni uns resultats 

econòmics, segons la inversió inicial, satisfactoris. 



  

3.2.5.- Condicionants de mercat: 

Osona és coneguda per la elaboració d’embotits, com la llonganissa i el fuet, és per 

això que la producció de productes, que s’introdueixen en el mateix tipus de mercat, i que 

són fabricats pels mateixos industrials no té perquè tenir problemes de mercat. 

La indústria en qüestió, ja va ampliar el seu mercat de productes, dintre dels curats, 

amb gran èxit per part dels consumidors. Aquesta confiança i bona acollida dels 

consumidors dels nous productes, anima al promotor a seguir ampliant la seva gamma de 

productes. 

 

Aquesta indústria destinarà la seva producció a: venda directa, majoristes, grans 

superfícies, establiments d’alimentació i hostaleria i botigues especialitzades. 

 

3.2.6.- Condicionants legals: 

Aquesta nau complirà tota la reglamentació necessària per aquest tipus d’indústria i de 

producte, dintre de les quals hem de destacar: 

- “El Real Decret 640/2006  de 26 maig, Regula determinadas condiciones de 

aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la 

producción y comercialización de los productos alimenticios, i 

-  el Real Decreto 202/2000, de 11 febrero, Establece las normas relativas a los 

manipuladores de alimentos. 

 

La normativa general que haurà de complir l’anomenada nau es troba esmentada a l’annex 

de Normativa i la normativa de producte es troba explicada a l’annex de Descripció del 

nostre producte segons el B.O.E. 

 



  

  

4.- ESTUDI DE MERCAT DEL PRODUCTE I DE MATÈRIES 

PRIMERES 

 

4.1 ESTUDI DE MERCAT DEL PRODUCTE 

4.1.1. El subsector dels elaborats carnis. 

INTRODUCCIÓ 

 El sector dels elaborats carnis, derivats fonamentalment del porc, permet distingir 

quatre grups de productes i/o activitats: 

 Productes curats, entre els que s’hi inclouen bàsicament pernil, 

espatlla, xoriço, llonganissa i fuet. 

 Productes cuits: pernil, espatlla, viandes fredes, salsitxa i patés. 

 Plats preparats carnis. 

 Productes frescos: llom adobat, salsitxes fresques i hamburgueses. 

 

La indústria d’ elaborats carnis s’ha constituït com un sector important dintre de l’àmbit de 

la indústria alimentària. El sector, segons dades de l’Associació d’Indústries de la Carn de 

Espanya (AICE), es troba format per 4800 empreses dades del 2004 (les darreres dades de 

les autoritats sanitàries del novembre de 1.996, xifren els establiments autoritzats en 3.249), 

amb aproximadament 52.000 treballadors en aquest segment del mercat, (segons l’Institut 

Nacional d’Estadística, INE; amb una mitja d'11 treballadors per empresa). 

 

Com es pot observar a la  taula 1, les indústries càrniques autoritzades es distribueixen 

sobretot per Catalunya, Castella-Lleó i Andalusia, on es concentra el 50% de la totalitat. 

Bé és cert que, si considerem aquelles petites indústries especialitzades en productes 

autòctons i amb un àmbit d’actuació local, en totes les comunitats autònomes existeix un 

nombre important d’indústries càrniques. 

 

L’estructura sectorial es caracteritza per la reduïda mida de molts dels operadors amb el 

predomini de l’empresa familiar. 

L’entrada de capital estranger és molt reduïda, únicament una presència molt petita en el 

capital total de les empreses del sector provinents bàsicament d' Alemanya seguit de França, 

Itàlia i Suïssa. 



  

  

 

 Taula 1: Indústries Càrniques autoritzades. Distribució per Comunitats 

Autònomes. En el període dels tres últims anys. 

 

Font : MAPA (Ministerio de Agricultura y pesca) 

 

LA PRODUCCIÓ ALS ÚLTIMS ANYS 

La producció d’elaborats carnis en els últims anys ha anat creixent, l’increment de la 

producció ha estat d’un 5,2 % del 2006 al 2007. 

L’evolució futura del sector vindrà donada per l’estabilització de la demanda interior, l’excés 

de capacitat productiva i la variabilitat del consumidor que tot hi que podia semblar 

contradictori fa un ús important de les botigues tradicionals en contra dels supermercats i 

hipermercats. Això genera una preferència de la compra al detall i la selecció de la qualitat. 

En el marc del mercat de la Unió Europea, Espanya representa el 15% de la producció, 

ocupant el segon lloc darrera d’Alemanya amb un 21,8%, i per darrera d’Espanya trobarien 

França amb un 10,6% de la producció. En el mercat europeu hi ha una clara diferencia entre 

els tres primers i la resta de països productors que estan amb percentatges força inferiors. 

(Font S:G estadística Agroalimentarias (MAPA) ) 

2008 2007 2006

Andalucía                678 688 695

Aragón                   151 150 156

Asturias (Principado de)    105 106 103

Balears (Illes)             65 68 77

Canarias                  53 52 56

Cantabria                 34 36 36

Castilla y León          859 846 833

Castilla - La Mancha         309 298 287

Cataluña                  738 751 740

Comunitat Valenciana 278 268 286

Extremadura               263 270 268

Galicia                   186 182 194

Madrid (Comunidad de) 266 264 285

Murcia (Región de) 145 129 137

Navarra (Comunidad Foral de) 86 86 86

País Vasco               128 126 134

Rioja (La)                  93 93 95

Ceuta y Melilla          0 1 1



  

  

El volum de la producció d’elaborats carnis ha experimentat, com ja s’ha indicat, un 

creixement continu, situant-se la producció en 1.128.478 Tm., sense comptar els productes 

adobats i productes frescos. 

La producció dels elaborats carnis en el 2006 ha presentat un lleuger augment del 2,25% 

respecte a l’any 2005, donant una xifra de producció total de 1.069.884 tones. Pel que fa al 

volum de producció, val a dir que una part important del creixement ve donat per l’aportació 

del subsector del pernil curat. 

El grup que va assolir una major producció durant l’any passat va ser el d’“altres productes 

tractats amb calor”, el qual recull viandes fresques, salsitxes, patés i bacó, que va assolir un 

total de 372.077 Tm, com pot observar-se a la taula 2. 

Taula 2: Producció d’ elaborats carnis (Tm.). 

PRODUCCIﾓ  ESPANYOLA D'ELABORATS CARNIS (TM) 

Producte 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Pernil i espatlla 

curats 

200.510 204.339 234.000 245.700 249.400 251.345 265.168 286.381 

Embotits curats 169.999 179.094 184.466 191.844 193.000 193.386 192.000 203.807 

Pernil i espatlla 

cuits 

136.841 150.607 158.137 169.997 172.500 174.398 178.583 190.191 

Altres tractats pel 

calor 

279.229 299.222 329.323 345.789 351.000 355.212 360.540 372.077 

Plats preparats 57.558 59.918 63.513 66.688 68.700 71.105 73.593 76.022 

TOTAL 

ELABORATS 
Font: FEBI 

844.137 893.180 969.439 1.020.018 1.034.600 1.045.446 1.069.884 1.128.478 

 Com també podem observar, tots els grups de productes van experimentar 

creixement des del 2000 al 2007. El grup de pernil i espatlla curats va ser el que va presentar 

el major creixement (29,98% en el total del període), seguit de pernils i cuits amb un 

28,05%. És important mostrar així la recuperació i estabilització del sector desprès de patir 

descens i variabilitat en la dècada dels 90. 

Taula 2.2  Producció d’ elaborats carnis % 

Producte 00-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07

Pernil i espatlla curats 1,87 12,68 4,76 1,48 0,77 5,21 7,41

Embotits curats 5,08 2,91 3,85 0,6 0,2 -0,72 5,79

Pernil i espatlla cuits 9,14 4,76 6,98 1,45 1,09 2,34 6,1

Altres tractats pel calor 6,68 9,14 4,76 1,48 1,19 1,48 3,1

13,21 1,39 0,4 2,19 2,06 1,98 2,15

Plats preparats 3,94 5,66 4,76 2,93 3,38 3,38 3,2

TOTAL ELABORATS 6,71 6,9 4,3 1,52 1,19 2,24 4,76



  

  

Amb la taula 2 també hem pogut observar una mica de irregularitat en el creixement, tot i 

que s’observa un mercat estable podem veure una punta de molt bona millora a l’any 2002 

en quasi tots els productes. En els anys posteriors el creixement és molt més moderat però 

sempre creixent. El període del 2006-2007 també s’observa una bona millora. 

Tot això ens indica que ens trobem en un mercat estable i amb les fluctuacions normals del 

mercat. 

Com a conseqüència del creixement continu, hi hagut una estabilització en els preus dels 

elaborats carnis, l’evolució de la xifra de negoci ha experimentat un comportament similar 

d’estabilització per les xifres de producció física. 

El mercat, en definitiva, es caracteritza per un elevat grau de maduresa, amb taxes de 

creixement moderades i un desplaçament en els gustos dels consumidors cap a elaborats de 

més alta qualitat. 

Les dades des de 2000 mostren el creixement moderat del consum, aquestes variacions 

emmarcant un aturada dels consum que ha caracteritzat a la nostra economia fins a l’actual 

tímida pujada. 

Bé és cert, i és la nostra opinió particular, que la situació de creixement constant del sector 

no és percebuda pels consumidors amb el mateix grau de entusiasme que els nostres 

dirigents, i les taxes que seguiran incrementant-se són les d’estalvi i no les de consum davant 

les expectatives d’incertesa existent. 



  

  

EL FUTUR DE LES EMPRESES D’ ELABORATS. 

 La concentració del mercat no ha experimentat entre 2004 al 2007 un procés de 

concentració; l’homologació dels anys 90 no va suposar una reconversió del sector, més 

aviat ha aguditzat els problemes estructurals en incrementar la capacitat de producció. Avui 

podem dir que la capacitat productiva del sector s’està fent servir en un 30%. La capacitat 

productiva s’estima en 3.183.920 de Tm./any. 

 

 D’aquesta forma el 5 primers establiments de negoci d’empreses del sector 

concentren el 28,6% de les vendes (casi dos punts més que en 2007). 

 

Com a referència tenim que dues empreses líders del sector (Campofrío i Navidul) 

són clar exponent de les dues estratègies que ha seguit el sector. Per una banda estar present 

en tots els segments del mercat (Campofrío) o concentrar-se en el segment en el que són més 

competitius (Navidul). Aquesta última ha basat el seu desenvolupament a partir d’un únic 

producte i un cop assentada aquesta estratègia va afrontat la diversificació mitjançant la 

compra de Revilla en la cerca de sinèrgies industrials i comercials. 

 

En l’actualitat Campofrio ha fet un pas endavant amb la seva fusió entre Campofrío y 

Smithfield Food(empresa Francesa) que ha donat lloc al naixement de Campofrío Food 

Group. Aquest nou grup s’ha convertit en el líder europeu en xarcuteria. Campofrio 

aconsegueix introduir-se en un país on no havia aconseguit instal·lar els seus productes que 

entra amb molta força donada l’estabilitat de l’empresa Smithfield Food en el territori i la 

proposta tan atraient que fa Campofrio amb la cultura de les tapes. 

 

 Pel nostre estudi de mercat també hem pogut trobar que el Ministeri d’Agricultura, 

Pesca i Alimentació va plantejar fa un temps un estudi sobre la posició competitiva del 

sector alimentari un conjunt de recomanacions estratègiques a considerar pels sector 

d’elaborats carnis que segueixen essent vigents en el moment actual. 

 



  

  

 Una de les primeres recomanacions, fa referència a la necessitar d’efectuar un anàlisi 

estratègic en el moment de fer inversions per fer accions d’ampliació de les instal·lacions. 

Això ha originat una agreujament de la situació en no aconseguir-se una economia d’escala, 

la qual cosa ha portat a un empitjorament dels ratis financers de les empreses i la conseqüent 

reducció dels marges comercials. 

 

 L’augment de la dimensió de les empreses es pot efectuar per via de la fusió i de 

l’absorció. Bé és cert que encara que el que es recomana és la realització de fusions, 

aquestes, en un teixit empresarial fonamentalment familiar, són difícils d’aconseguir per les 

diferents cultures i idiosincràsies familiars. Resulta difícil, entre altres coses, el repartiment 

de poder en les noves empreses sorgides de la fusió. 

 

 La via de les absorcions té com a problema la mateixa base familiar indicada. 

Aquestes es troben, en gran mesura, sense capital que els hi permeti afrontar les absorcions 

sense acudir al concurs de recursos aliens. Una altra possibilitat seria donar entrada a nous 

accionistes en la composició de l’empresa. 

 

 La professionalització de la gestió segueix essent un petit handicap en les empreses 

del sector. Malgrat tots els esforços realitzats en els darrers anys en quant a la formació dels 

recursos humans i l’entrada de professionals en el sector. Molts dels problemes deriven de la 

mencionada estructura familiar que ha originat en alguns casos tensions. En aquest sentit la 

successió en l’empresa familiar és un aspecte a considerar per la supervivència de les 

empreses. 

 

 La necessitat de professionalització es fa igualment patent en la xarxa comercial i de 

distribució. Els canals de distribució, com s’indica en el corresponent apartat, han 

experimentat un procés important de canvi amb la incorporació de la traçabilitat. El procés 

de canvi no ha finalitzat com s’observa en l’entorn dels països desenvolupats. Ja no estem 

davant d’una botiga tradicional, estem davant d’uns experts en la negociació, no només de la 

variable preu, sinó també de les variables logístiques, entre altres, l’establiment de sistemes 

de comunicació entre el fabricant i el distribuïdor. 



  

  

 Una cultura de qualitat permetrà reforçar la posició davant del client al mateix temps 

que evitar costos i incrementar les possibilitats d’accedir a nous mercats. 

 

 La internacionalització de l’empresa, ja sigui per via exportació o instal·lació en 

altres països com per consorcis, societats conjuntes o individualment, és un factor a 

desenvolupar. Bé és cert que són processos llargs, costosos i en els que és precís assumir 

algun risc, però és un procés necessari en el que la imaginació també és un element 

important. Els nous mercats no són només els d’imitació dels nostres competidors sinó 

també les diferents àrees geopolítiques emergents. 

 

 La innovació en productes, processos, presentació i imatge de marca són aspectes que 

també és precís considerar en les decisions empresarials. 



  

  

4.1.2. El paper de la distribució en el comerç de la carn i els productes carnis. 

INTRODUCCIÓ. 

La gran distribució pot ser una extraordinària plataforma comercial per aquells 

fabricants capaços de treballar en el seu entorn, sense oblidar que la pressió de l’anomenada 

distribució moderna ha reduït la rendibilitat de les vendes de productes carnis i ha deteriorat 

la imatge del fabricant. 

Juntament a la qualitat, la clau de l’èxit en el mercat càrnic està en el terreny 

comercial. 

En les taules 1 i 2  aportades en les pàgines següents ens mostra l’estructura del 

consum tant en les llars espanyoles com en el sector de l’hostaleria i restauració, en milions 

de Kg de producte consumit i la seva valoració en milions d’euros. 

Ens permet observar la quota de mercat dels establiments comercials per a la carn i 

productes transformats, tant pel consum en la llar com per la compra del sector d’hostaleria i 

Restauració és variable i dona mercat a quasi tots els sectors. Amb tot hi podem observar 

una clara tendència de consum de la llar en hipermercats, com en la botiga tradicional. La 

resta de consum es fa força dispers i molt variat. 

En el sector de la hostaleria el consum és molt concentrat en distribuïdors i 

majoristes tot i però també observem que utilitzen els hipermercats o la botiga tradicional. 

Revisades les dades el AICE diu que del total del consum alimentari un 21,4% es 

correspon a la carn i els seus derivats. Amb una mitja 68,5 kg habitant/any. de les llars 

compra carn i derivats carnis. I el % de mitja de les ventes dels productes d’ elaborats carnis 

es distribueix en 54% en els autoserveis i supermercats, un 25, 95% en hipermercats i  un 

9% en les botigues especialitzades, aquests son les tres més significatius, la resta es 

distribueix en petites quantitats. 

 



Taula 1.1 LLAR  ANY 2007  CONSUM Total dels Productes MILIONS DE KG

Producte  T
ienda 

tradicional 

A
utoconsum

H
iperm

ercados 

D
iscounts 

E
conom

ato/C
oo

perativa 

M
ayorista

Fabricante

D
istribuidor

 V
enta a dom

icilio 

M
ercadillos 

R
esto 

Jamón curado 7,48 0,90 16,94 4,56 1,01 0,00 0,00 0,00 0,30 0,90 13,26

Lomo embuchado 0,78 0,19 2,17 1,01 0,11 0,00 0,00 0,00 0,03 0,14 1,14

Otras salazones 0,79 0,06 1,34 0,28 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,24

Tocino y manteca 0,59 1,20 1,19 0,49 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,39

Chorizos 2,42 1,80 8,39 5,20 0,41 0,00 0,00 0,00 0,08 0,30 2,52

Salchichón/ salami 1,78 0,34 3,81 2,88 0,08 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 1,11

Fuet/ longanizas 2,23 0,03 3,34 3,22 0,14 0,00 0,00 0,00 0,01 0,12 0,68

Otros productos curados 1,46 0,09 2,43 0,77 0,07 0,00 0,00 0,00 0,03 0,12 0,59

Salchichas cocidas 1,56 0,01 9,41 11,26 0,11 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,48

Jamón cocido 4,19 0,02 10,72 6,28 0,15 0,00 0,00 0,00 0,02 0,12 0,74

Fiambres, productost transfomados 5,58 0,56 14,76 11,60 0,33 0,00 0,00 0,00 0,05 0,37 1,80

Cocidos y otros 0,47 0,23 2,75 2,10 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,33



Taula 1.2

HOSTELERÍA-RESTAURACIÓN.ANY 2007  CONSUM Total dels Productes 

MILIONS DE KG

Producte Tienda 

Tradicional

A
utoservici

o/Superm
er

cado

H
iperm

ercado

C
ash &

 

C
arry

C
ooperativa

M
ayorista

Fabricante

D
istribuidor

 V
enta a 

dom
icilio 

M
ercadillos 

O
tros

Jamón curado 4,37 1,89 1,18 0,93 0,10 8,34 0,49 39,01 0,00 0,00 0,18

Lomo embuchado 0,51 0,55 0,24 0,24 0,01 1,05 0,05 3,96 0,00 0,00 0,00

Otros salazones 0,36 0,16 0,04 0,00 0,00 0,07 0,03 0,90 0,00 0,00 0,00

Chorizo 1,99 1,26 0,60 0,64 0,06 3,66 0,35 11,79 0,00 0,00 0,04

Salchichón 0,80 0,92 0,50 0,33 0,04 2,05 0,07 4,82 0,00 0,00 0,03

Fuet y longaniza 0,32 0,27 0,22 0,10 0,01 0,91 0,00 1,29 0,00 0,00 0,01

Tocino y manteca 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00

Otros productos curados 0,64 0,33 0,27 0,67 0,01 1,18 0,42 6,68 0,00 0,00 0,02

Jamón de York 0,95 1,80 0,63 0,89 0,02 3,07 0,18 11,05 0,00 0,00 0,02

Salchichas 3,56 0,69 0,29 0,16 0,03 1,07 0,09 5,69 0,00 0,00 0,01

Otros productos cocidos 0,10 0,08 0,04 0,05 0,01 0,24 0,06 3,00 0,00 0,00 0,00

Otros productos cárnicos transformados 1,10 0,20 0,13 0,03 0,00 0,77 0,16 3,39 0,00 0,00 0,15



Taula 2.1
LLAR  ANY 2007  CONSUM Total dels Producte MILIONS DE €

Producte

 T
ienda 

tradicional 

A
utoconsum

H
iperm

ercados 

D
iscounts 

E
conom

ato/C

ooperativa 

M
ayorista

Fabricante

D
istribuidor

 V
enta a 

dom
icilio 

M
ercadillos 

R
esto 

Jamón curado 102,23 11,13 231,13 53,94 13,38 0,00 0,00 0,00 3,01 11,06 187,85

Lomo embuchado 11,73 3,85 37,26 12,91 1,83 0,00 0,00 0,00 0,78 2,06 21,13

Otras salazones 3,89 0,29 7,46 1,37 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 1,11

Tocino y manteca 3,11 6,28 8,38 3,07 0,11 0,00 0,00 0,00 0,04 0,18 2,53

Chorizos 18,65 11,59 66,07 32,39 3,74 0,00 0,00 0,00 0,71 2,39 20,68

Salchichón/ salami 12,69 3,13 32,01 16,67 0,68 0,00 0,00 0,00 0,17 0,80 10,50

Fuet/ longanizas 15,39 0,22 26,49 0,02 1,07 0,00 0,00 0,00 0,04 0,89 5,15

Otros productos curados 9,38 0,83 20,54 4,22 0,52 0,00 0,00 0,00 0,18 1,00 5,05

Salchichas cocidas 4,60 23,60 35,59 30,50 0,40 0,00 0,00 0,00 0,08 0,07 1,68

Jamón cocido 27,91 0,14 78,72 37,17 1,05 0,00 0,00 0,00 0,16 0,91 5,14

Fiambres, productost transfomados 30,09 3,04 94,87 54,36 2,21 0,00 0,00 0,00 0,32 2,62 10,08

Cocidos y otros 3,06 1,50 19,52 12,37 0,26 0,00 0,00 0,00 0,09 0,19 2,31



Taula 2,2

HOSTELERÍA-RESTAURACIÓN.ANY 2007  CONSUM Total dels Productes 

MILIONS DE €

Producte

Tienda 

Tradicional

A
utoservici

o/Superm
er

cado

H
iperm

ercado

C
ash &

 

C
arry

C
ooperativa

M
ayorista

Fabricante

D
istribuidor

 V
enta a 

dom
icilio 

M
ercadillos 

O
tros

Jamón curado 57,79 23,64 13,82 8,22 0,99 89,97 4,73 515,13 0,00 0,00 2,33

Lomo embuchado 5,46 5,83 2,68 2,21 0,19 18,55 0,64 59,60 0,00 0,00 0,01

Otros salazones 2,94 0,77 0,09 0,02 0,00 0,45 0,09 4,35 0,00 0,00 0,00

Chorizo 11,47 7,68 3,79 3,95 0,36 25,09 1,99 76,05 0,00 0,00 0,22

Salchichón 5,60 5,48 2,94 2,27 0,28 15,03 0,62 35,36 0,00 0,00 0,27

Fuet y longaniza 1,94 1,47 0,69 0,38 0,06 5,34 0,01 6,67 0,00 0,00 0,04

Tocino y manteca 0,14 0,00 0,00 0,01 0,00 1,42 0,00 4,22 0,00 0,00 0,00

Otros productos curados 3,29 1,86 1,32 2,66 0,04 5,39 1,85 29,15 0,00 0,00 0,06

Jamón de York 5,84 13,24 3,25 4,19 0,13 16,11 0,92 54,44 0,00 0,00 0,11

Salchichas 17,52 3,78 1,61 0,70 0,15 4,54 0,39 24,02 0,00 0,00 0,03

Otros productos cocidos 0,87 0,45 0,58 0,39 0,10 1,81 0,43 16,55 0,00 0,00 0,00

Otros productos cárnicos transformados 5,46 0,90 0,63 0,10 0,00 3,63 0,65 14,62 0,00 0,00 0,56



  

  

La taula 3 denota la concentració de les vendes, en 2007, pels elaborats carnis. Com es pot 

observar, la concentració en el sector d’hipermercats i supermercats grans és la més elevada 

com ja havíem comentat. Això es deu, en certa mesura, a l’absència de marques en el mercat 

de carns fresques, aspecte que està canviant introduint-se altres factors de diferenciació del 

producte, fins i tot, denominacions d’origen. 

Taula 3: Concentració de les vendes d’ elaborats carnis per canals (%). 

Producte 

Botiga 
tradicional Hipermercat Autoconsum Economat 

Supermercat/ 
Autoservei 

Venta 
domicili 

Mercat 
al 

carrer Altres  

Pernil curat 9,30 23,48 2,00 1,22 42,70 0,53 0,97 19,80  

Salsitxó/ salami  8,72 21,61 9,90 1,07 49,32 0,18 0,78 8,42  

Fuet/ llonganisses  16,58 24,27 0,75 0,27 53,37 0,03 1,39 3,34  

Salsitxa cuita  5,86 33,70 0,00 0,52 57,79 0,07 0,02 2,04  

Pernil cuit 8,99 24,88 0,07 0,35 63,49 0,06 0,22 1,94  

Foie-gras i patés  4,60 27,73 0,01 0,29 62,16 0,04 0,10 5,07  

Font : MAPA  

 

En el pernil cuit , que és el nostre producte d’estudi, podem observar un 63,49% de la 

compra es fa en Supermercat, el segueix un 24,88% d’hipermercat i quasi el 9% en la botiga 

tradicional. 

La taula 4, per la seva part, permet comparar els preus mitjans de la carn i productes 

carnis en funció del seu lloc de compra. Es constata que el preu de la botiga tradicional es 

situa un 11% més econòmic al que té lloc en els supermercat i grans superfícies, això indica 

un interès per part del distribuïdor de recuperar el seu consumidor de la compra al detall 

oferint poder escollir el producte respecte la qualitat que vol a millor preu. 

Taula 4: Preu mitjà de la carn i productes carnis segons el lloc de compra. 

  
Preu 
€/kg 

Botiga tradicional 7,59 

Hipermercat  8,54 

Autoconsum  6,75 

Economat/ cooperativa 7,81 

Supermercat  8,05 

Venta domicili  9,14 

Mercat al carrer 10,19 

Altres  9,27 

Font: MAPA  



  

  

Obtenim les dades d’un estudi de Mercat del Consum i la Distribució del “Ministerio de 

Medio Ambiente y medio Rural y Marino” Font :MAPA 

En aquest estudi es segueix una metodologia per fer un estudi del mercat tant des del punt de 

vista del consumidor com del distribuïdor del productes elaborats carnis, on es defineixen les 

següents conclusions: 

Per part del Consumidors es reflecteixen unes pautes comuns de consum: 

-La confiança en el venedor i la qualitat dels productes són factors principals per decidir 

l’establiment. 

-També ho és el fet de que 8 de cada 10 compradors, compren a tall i els motius de la 

preferència al tall són la major confiança, major qualitat i poder escollir la quantitat exacte. 

També es detalla que més de la meitat prefereixen el tall a màquina per la majoria de 

productes de l' elaborats carnis. 

-L’elecció final de compra és principalment el preu i la qualitat. 

-En aquest estudi també es detalla que 9 de cada 10 compradors prefereix embotits d’origen 

nacional. On es destaquen algunes de les marques més destacades de l' àmbit nacional com 

Campofrio, El Pozo, Navidul, Argal, Revilla. 

-Però, tot i conèixer les marques només el 35% prefereix marca coneguda. El 42,2% no hi 

pensa i el 21,3% no li dona cap importància. Això afavoreix les petites empreses que donen 

qualitat a bon preu. 

-També es reflecteix en l’estudi la gran acceptació del consumidor al nou ventall de 

productes que ofereix el mercat. 

Per part del Distribuïdor: 

-A l’hora de comprar, ells prioritzen el producte fresc, els segells de qualitat diferenciada i el 

preu. 

 -Observem que 7 de cada 10, ven producte nacional, perquè des del punt de vista del 

distribuïdor el consumidor es preocupa de la procedència del producte quasi per igual que 

pregunta el preu. 



  

  

-També observem que el 63,7% de distribuïdors venen vianda fresca al tall, un 50,8% de 

distribuïdors ofereix l’embotit al tall i el 62,5% comercialitza el pernil curat al tall. 

 

L’EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ  

 L’evolució de la distribució prevista pels propers anys està marcada per la 

continuació del procés de concentració propiciada per dos factors: 

 L’entrada dels especialistes de preu alemanys (Hard Discount). 

 La situació del sector es troba molt atomitzat. 

El treball de Rodríguez Zúñiga (1.995) recull un conjunt important de conclusions referides 

a les relacions fabricants-distribuïdor, que per la seva importància i interès, mantinguda en el 

temps invariable perquè les premisses són les mateixes, per tant es transcriuen els punts més 

importants en aquestes pàgines. 

  -Estratègies comercials. 

-Es garanteixen de forma quasi absoluta els acords contractuals d’un any de durada 

en les transaccions de compravenda amb el distribuïdor. 

-Existeix una nítida i generalitzada consciència de les estratègies futures de la 

distribució moderna. 

-La idea és que les estratègies comercials dels distribuïdors es dirigiran sobretot a 

incrementar el pes de les marques de distribució, a realitzar amb major freqüència 

campanyes de promoció en el punt de venda sota criteris exclusius dels distribuïdor, 

així com a forçar els més possible la imposició de les seves condicions en el que 

concerneix a ràpels, descomptes, promocions i capçaleres, entre d’altres aspectes. 

(en l’estudi de mercat del 2008 del Ministeri es repeteixen les mateixes propostes 

per part dels distribuïdors enquestats) 

-En el que respecta a les marques del distribuïdor, sembla existir, pel contrari, un alt 

grau de variabilitat que engloba no només al conjunt de la mostra sinó també als 

diferents estrats resultants. 



  

  

En aquest cas, aquestes marques estan experimentant una ràpida expansió en els 

darrers temps i els experts preveuen una continuació d’aquest fenomen en el futur 

pròxim, almenys fins assolir quotes de participació en el mercat alimentari del 20%, 

a causa de l’estratègia decidida de les principals firmes de la distribució moderna. 

Fet que s’ha pogut observar en l’estudi del 2008 que el gruix del consum per 

marques oscil·la al voltant d’un 30%. 



  

  

4.1.3.- Tecnologies de la informació. 

Les tecnologies de la informació aplicades als processos de gestió i organització, 

així com a les xarxes de distribució de firmes, semblen generar un autèntic canvi en les 

formes d’organització de les indústries d’ elaborats carnis, convertint-se en un factor de 

competitivitat de primer ordre, sota l’ impuls dels requeriments imposats per la distribució 

moderna (la traçabilitat). 

-En l’actualitat la recepció de comandes mitjançant xarxes informàtiques sembla 

constituir un fenomen natural en la majoria de les firmes del sector, la transmissió 

d’informació amb la distribució moderna mitjançant xarxes informàtiques es pot 

considerar ja un important motor de la innovació, en gran part d’aquest col·lectiu. 

-Els aspectes corresponents a la innovació constant en tecnologies de la informació 

aplicables a les xarxes de distribució i, en particular, a les relacions amb la 

distribució moderna destaquen com alguns dels principals factors que potencien la 

capacitat de negociació empresarial. Així, les firmes amb un grau de transferència 

de informació més elevat, en primer terme, i amb un tractament de les comandes 

amb la distribució moderna realitzat de forma diferencial, en segon terme, 

apareixen com els factors (a més de la dimensió empresarial) que més fomenten la 

capacitat de negociació de les firmes. 

-A dia d’avui s’ha generalitzat a la majoria de les empreses del col·lectiu la 

utilització de la informàtica en les diferents tasques vinculades a la realització i 

gestió de comandes. 

També sembla confirmar-se una relació directa entre el grau de vinculació de la 

indústria amb la distribució moderna i el nivell d’incorporació de tecnologies de la 

informació en el sinus de l’empresa. S’ha vist que les variables relatives al “grau de 

transferència d’informació amb la distribució moderna” i a “l’existència de tractament 

diferenciat de les comandes de la distribució moderna” es revelen (a més de la mida) com a 

factors que potencien un alt nivell de difusió de les tecnologies de la informació en tasques 

corresponents a la gestió de comandes. 

Així mateix, quant major és el grau d’implantació de tecnologies de la informació existeix 

una major tendència a externalitzar els propis serveis d’informàtica i logística. 



  

  

CAPACITAT DE NEGOCIACIÓ 

Els industrials d’aquest col·lectiu han tingut una molt clara consciència del creixent 

predomini contractual de la distribució moderna, la qual cosa ve reflectida pels següents 

indicadors: 

-Com a resultat de les estratègies empresarials i de les característiques empresarials 

de la indústria càrnia i del sector de distribució, els fabricants porten a terme una avaluació 

de la capacitat de negociació dels diferents agents de la cadena alimentària. Opinen que el 

desavantatge contractual que presenten enfront a la distribució moderna és bastant 

considerable i fins i tot superior en intensitat a l’avantatge contractual que ofereix la 

indústria d’elaborats carnis enfront a la distribució comercial. 

-Un altre indicador del predomini contractual de la distribució moderna, és que tots 

els enquestats afirmen pagar amb molta freqüència algun tipus de primes a la distribució 

moderna. 

Si diferenciem el poder de negociació respectiu dels fabricants i dels distribuïdors en funció 

de quines siguin les característiques de l’acord compravenda, es poden puntualitzar els 

següents aspectes: 

-Les decisions relatives al transport i als envasos i embalatges corresponen en 

general al fabricant, encara que en el cas dels envasos tendeixen a ser negociades cada cop 

més per la distribució moderna. 

-Els aspectes relatius a les condicions d’entrega, als preavisos de canvi de tarifa i als 

aplaçament de pagaments són majoritàriament imposats per la distribució moderna. 

-Les especificacions de caràcter negociable amb la distribució moderna es 

cenyeixen sobretot a la gamma de productes i a la promoció en el punt de venda, encara que 

s’ha detectat que la distribució moderna ha tingut una predisposició a imposar els seus 

criteris relatius als aspectes promocionals. 

En el cas de les relacions amb la distribució moderna, els criteris del distribuïdor no 

només son predominants, sinó que fins i tot aquesta opció queda descartada per a la majoria 

dels casos enquestats, en pràcticament cap de les característiques de l’acord. Pel contrari, 

l’opció majoritària en una bona part de les clàusules resulta ser la imposició pel fabricant. 



  

  

IMPLICACIONS PEL FABRICANT DELS CANVIS EN LA DISTRIBUCIÓ. 

 L’efecte de la gran distribució moderna en els fabricants de productes carnis s’ha fet notar 

en diversos aspectes. 

En primer lloc, la distribució moderna ha revolucionat la logística dels fabricant en 

crear les plataformes de distribució.  

El funcionament d’aquestes plataformes és, en essència, el següent: el fabricant 

deixa de servir a cada punt de venda per servir a la plataforma que distribueix als seus 

associats. La plataforma centralitza les comandes i les trameses, la qual cosa produeix 

considerables economies logístiques i un gran augment del poder de la negociació del 

distribuïdor enfront al fabricant. 

Les principals implicacions de les plataformes de distribució cara al fabricant són dues: 

a) En el costat positiu, les plataformes poden permetre l’accés al mercat nacional i 

europeu a petits fabricants, en general produint marques blanques o articles 

promocionals. 

b) En el costat negatiu, les plataformes han suposat un important deteriorament dels 

marges i del valor de la marca del fabricant. 

En segon lloc, la gran distribució redueix intencionadament la força de la marca del fabricant 

(la qual cosa és especialment preocupant en un sector com el de productes carnis, on la 

influència de la marca en l’elecció del consumidor és relativament baixa). Aquest efecte 

negatiu és realitzat mitjançant: 

a) La utilització massiva i creixent de productes promocionals que vulgaritzen la 

imatge del fabricant i sensibilitzen al consumidor més cap al preu que cap a la 

qualitat. 

b) L’avanç creixent de la marca blanca, impulsada pel distribuïdor. El pes de la 

marca blanca és ja considerable i la previsió és que augmenti fins superar el 20% a 

mig termini. 

Finalment, la gran distribució ha mantingut els preus dels articles d’alimentació.  



  

  

-Els preus dels productes d’alimentació es situen sistemàticament per sota de 

l’índex d’inflació general (és a dir, els aliments sempre pugen molt menys que la resta dels 

productes). 

-La repercussió d’aquesta política de preus agressiva al fabricant ha produït un fort 

estretament dels marges del productor. 

 



  

  

4.2. ESTUDI DE MERCAT DE LA MATÈRIA PRIMERA 

4.2.1. Antecedents del sector porcí 

Aquesta indústria té com a matèria primera bàsica la carn de porc, ja sigui pernil o espatlla. 

L’activitat ramadera a Espanya aporta una mica més del 40% de la Producció Final 

Agrària. El seu desenvolupament ha tingut en el passat un cert caràcter dual, imposat per les 

condicions climàtiques i l’evolució de la demanda; en efecte, el règim de precipitacions 

(escàs i amb un marcat caràcter d’estacionalitat) limita notablement la quantitat i la qualitat 

de les pastures, constituint un fre natural a l’expansió de les espècies de rumiant, mentre que 

la pressió de la demanda, conseqüència de l’elevació del nivell de vida, va determinar un 

notable desenvolupament de la ramaderia no lligada a la terra, fonamentalment avícola i 

porcí. En els últims anys s’observa un canvi de tendència en aquella orientació dual, a 

conseqüència d’una major atenció a l’aprofitament de les pastures i dels problemes sanitaris 

i mediambientals que, en ocasions, planteja l’explotació ramadera intensiva. 

L’evolució dels efectius totals de porcí des de principis dels anys 70 s’han més que 

duplicat, a més el sector es troba a  un nivell tècnic comparable al dels països més 

evolucionats en la matèria. 

4.2.2. Cens de la cabana ramadera. 

Les dades s’han pres dels Manuales de Estadísticas del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación  (M.A.P.A).  

El número de caps de porc que es van sacrificar a Espanya i a Catalunya per províncies a 

la Taula 5: Font : MAPA 

SACRIFICI DE RAMAT EL 2006

Desti de la carne de PORCI 

PORCI  (PES CANAL TOTAL en Tonelades)
CONSUM DIRECTE CONSUM INDUSTRIAL

TOTAL
Garrins Altres porci TOTAL Garrins Altres porci TOTAL

BARCELONA 98  241.671  241.769  0 341.385 341.385 583.154

GIRONA 0  369.682  369.682  0 88.287 88.287 457.969

LLEIDA 212  44.588  44.800  38 140.227 140.265 185.064

TARRAGONA 1  967  968  0 402 402 1.370

CATALUÑA 310  656.908  657.218  38 570.301 570.339 1.227.557

ESPANYA 14.324  1.741.305  1.755.629  55 1.479.557 1.479.612 3.235.241

PROVINCIES
I CC.AA.



  

  

 

Es pot constatar la importància dels sector porcí a Catalunya, on es sacrifica 

aproximadament una tercera part dels porcs d’Espanya, i és a Barcelona la província 

catalana on més caps s’hi sacrifiquen en total. Aquesta és una de les raons principals de la 

localització a Sant Feliu Sasserra, ja que es troba a la província de Barcelona entre Vic i 

Manresa, una zona de gran tradició porcina, que ens assegura una obtenció de matèria 

primera. 

4.2.3. Preus de la matèria primera. 

Els preus de la canal de porcí segons fonts del Mercat Càrnic de Barcelona són: 

Taula 6 
 

 Any Preu €/Kg canal II  

2000 1,37 

2001 1,66 

2002 1,34 

2003 1,25 

2004 1,37 

2005 1,39 

2006 1,51 

2007 1,34 

2008 1,53 

Font:Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya 

 

S’observa un caràcter cíclic amb pujades, acompanyades per un descens del preu. 

Això és degut a que resulta temptador la producció de porcs quan el preu és elevat, però es 

produeix ràpidament un excés d’oferta provocant la baixada de la cotització de la canal. En 

el 2003 tenim una davallada important del sector porcí. Observen que en el 2000 el preu per 

kilogram de canal de categoria II es pagava a 1,37 €/kg, mentre que al 2003 el preu va caure 

fins 1,25 €/kg. Les raons d’aquesta crisi van ser diversos: agrupades principalment en la 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.eeeb8984508dc53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=f17cd246401e3110VgnVCM1000000b131e0aRCRD&vgnextchannel=f17cd246401e3110VgnVCM1000000b131e0aRCRD&vgnextfmt=default


  

  

baixada de preus  i per l’augment considerable de costos en la producció. (font: Anuario 

COAG 2004) 

L’altre causa important va ser els mecanismes de regulació imposats per dos del 

principals compradors, que eren la Federació  Russa i Japó,unit amb la competència de 

producció procedent d’altres països va fer disminuir la nostra exportació del sector porcí 

internacional, provocant un increment de l’oferta mundial i la conseqüent baixada de preus. 

També hi va haver importants circumstàncies adverses meteorològiques patides en 

tot el territori comunitari durant tot l’estiu van provocar disminució de collites de cereals i 

problemes de subministrament i pujada del preu del pinso   (font: Anuario COAG 2004) 

 

. Degut a aquest caràcter irregular resulta difícil fixar el preu de la canal en el futur. 

El preu mig en els últims nou anys  ha estat 1,41€/kg en la canal II de porc. Els preus de les 

peces del porc que ens interessen són :     

 

 

PEÇA PREU €/kg 

Pernil 2,70 

Espatlla 2,40 

Magre porc 2,10 

 

 

 



5.-ESTUDI D’ALTERNATIVES ESTRATÈGIQUES DEL 

PROJECTE 

 

 L’estudi d’alternatives en aquest projecte, es basa principalment, en les possibles 

zones d’ubicació, dintre del mateix terreny de la nau existent, ja què la possibilitat d’ubicar 

la  nau en un altra terreny, seria una nova inversió inicial i això provocaria un sobrecost al 

nostre producte final. 

 

5.1.- ALTERNATIVES D’UBICACIÓ: 

 Donades les dimensions del terreny i de la nau en qüestió, la ubicació d’aquesta 

nova nau podria estar plantejada a tocar de costat de la nau original, o situant-la,  a la banda 

posterior, de la indústria. En la ubicació de la nova nau, cal tenir en considerar una possible 

unió, a llarg termini de les dues naus. 

 Com explicarem a continuació, de les dues possibilitats contemplades, és més 

interessant la solució, de col·locar la nova nau al costat de la ja existent, primer perquè la 

naturalesa del terreny que té un desnivell fa millor solució estètica i perquè la possible 

connexió de les dues naus ès viable si les posem una al costat de l’altre i donen així uns 

resultats més òptims. 

 També es va fer un estudi previ de  la possibilitat d’aprofitar el desnivell del terreny 

construint una nau de dues plantes,  fent un rebaix del terreny on ubicarien la planta baixa 

de la nova nau i en la primera planta, de la nau projectada, coincidís amb el nivell de la 

indústria actualment edificada. Perquè d’aquesta manera aprofitaríem l’extracció de les 

terres per anivellar el terreny i  igualment seria possible la unió de les dues indústries.  Però 

com que ens interessa la possible unió posterior entre ambdues naus, la maquinària 

d’aquesta hauria d’estar situada a la primera planta i com que s’utilitzen elements molt 

pesant, això incrementaria considerablement el pressupost de l’estructura, i en canvi seria 

molt més rendible l’anivellació del terreny. A més a més aprofitar el mateix terreny, permet 

el no tenir que preocupar-se de que arribin les diferents instal·lacions necessàries pel 

projecte, com la instal·lació elèctrica, la instal·lació d’aigües,... etc, ja que totes aquestes 

instal·lacions ja es troben en la parcel·la.  

 Així doncs, la nau escollida es troba situada, al costat de la ja existent, en el plànol 

nº 1: Situació i emplaçament. 

 



  

5.2.- ALTERNATIVES DE PROCÉS I DE PRODUCTE: 

No s’han previst alternatives del producte, donat que la premissa de l’estudi del 

projecte és el producte definit pel promotor. 

Pel que fa al procés en la fabricació de pernil cuit, és el que és i per tant hi ha 

poques variables, però la que hem utilitzat és el procés que considerem que obtindrem 

millors resultats de qualitat, ja que això es el que realment ens interessa. 

 En quant a la producció, malgrat que aquesta indústria no variarà quantitativament 

la demanada de mercat, es farà una producció de  15.000 Kg / setmanals, i la quantitat 

setmanal de cada un dels tres productes variarà segons les exigències del mercat, preveient-

se una demanda de mercat mitja de: 

- 6.000 Kg setmanals  de pernil cuit extra. 

- 6.000 Kg setmanals d’espatlla cuita. 

- 3.000 Kg setmanals de embotit de magre de porc. 

 

5.3.- ALTERNATIVES TECNOLÒGIQUES I D’ENGINYERIA: 

Les operacions concretes sobre les que hem definit i seleccionat alternatives de tecnologia i 

enginyeria són les següents, i tant la seva descripció com l’elecció escollida es troben a 

l’annex nº 2 : Estudi d’alternatives tecnològiques i d’enginyeria. 

 

ALTERNATIVES DE TECNOLOGIA : 

 1. Injecció: 

- Via arterial: La salmorra és injectada dintre de la carn a través del 

sistema arterial. 

- Via intramuscular: Es tracta de la injecció directament en la massa 

muscular a través d’agulles. 

2. Massatge i maduració: 

- Massatge violent o per caiguda: Les peces de carn són aixecades per 

unes pales horitzontals fins la part superior de la màquina i d’aquí cauen 

colpejant sobre la massa càrnica  fent un efecte mecànic intens 

- Massatge per fregament: és per fregament  entre els diferents músculs 

amb les parets i pales de la màquina massatgedora, sent molt més suau 

que l’anterior.  

Aquests dues alternatives es poden dur a terme amb o sense extracció d’aire. 



  

3. Envasat i emmotllat: 

 Tipus de bosses: 

- Plàstic termoretraïble: s’utilitzarà com a envàs definitiu, clipat pels dos 

extrems i destinat a cocció Aquest plàstic gràcies a la seva capacitat de 

retracció pot anar directament a cocció, sense la necessitat de la 

utilització de un motlle rígid.  

- Plàstic termoformable: Aquest sistema s’utilitza amb combinació amb 

un motlle rígid, ja què ens dóna formes molt més irregulars, donant al 

producte acabat una forma desitjada, Aquest tipus de plàstic es dóna en 

productes que tornaran a ser envasats després de la cocció. 

Una altra alternativa, serà escollir el material del motlle rígid, a utilitzar, en 

el cas que aquest sigui necessari. 

Tipus de motlles: 

- Fundició d’alumini. 

- Alumini laminat embotit 

- Acer inoxidable 

- Plàstic 

 

4. Cocció : En funció de com arribem a la temperatura desitjada, al centre del nostre 

producte tenim tres tipus de cocció: 

- Cocció a temperatura constant: Es manté constant, des de l’inici fins al 

final del tractament tèrmic, la temperatura de l’aigua o del vapor, que és 

la que donarà la temperatura externa.  

- Cocció a temperatura decreixent (cocció artesana/tradicional): Es parteix 

d’una temperatura externa inicial elevada, i es manté durant un temps 

fins que la temperatura interna arribi a prop de la temperatura desitjada, 

llavors l’externa es regula a una temperatura inferior fins que la interna 

arriba a la temperatura final, la fi de la cocció. 

- Cocció a temperatura creixent : 

 Cocció esglaonada: La temperatura externa es veu augmentada 

de forma esglaonada, en varis passos successius 

 Cocció Delta T: La temperatura externa s’incrementa 

contínuament, en línia, amb l’augment de temperatura  interna. 



  

5. Refredament:  

- Refredament ràpid: curta durada 

- Refredament lent: llarga durada 

 

ALTERNATIVES D’ENGINYERIA 

 1. Transport intern: 

- Considerant un procés continu: El transport en continu, es realitza 

mitjançant una cinta transportadora. 

- Considerant un procés discontinu: El transport en discontinu el 

realitzarem amb carros. Els tipus de carros són: 

Carro per a penjar peces.. 

Contenidors apilables amb portes abatibles. 

Carro tipus banyeres.  

Carros per a cocció. 

 

2. Injecció: Via intramusculars, existeixen dos tipus d’injectors dintre del mercat: 

- De baixa pressió: van dipositant la salmorra en el recorregut de la agulla 

per la carn.    

- De efecte nebulitzador a pressió constant: introdueixen una quantitat 

dosificada, volumètricament, de salmorra amb efecte “spray”. La 

salmorra es reparteix de forma molt homogènia. 

 

3. Massatge i maduració : El massatge violent o per caiguda (TUMBLING) es 

realitza en bombos rotatius horitzontals, en forma de cilindres, amb tapa superior 

roscada pel seu tancament. Dintre d’aquests trobarem dues alternatives: 

- Massatge en bombos  de maduració en forma de reactor pulmonar: 

Consisteix en un bombo disposat a la part central de la sala, envoltat, a la 

seva perifèria, per un nombre determinat de carros. S’hi efectua el 

massatge, i un cop acabada la operació les peces càrniques a les que hem 

realitzat el massatge, s’incorporen pel mateix sistema, als carros a on 

maduraran. Aquests procés es realitza cíclicament..    

- Massatge en forma de mòduls individuals o tipus xassís: Són bombos de 

massatge individualitzats, situats sobre un xassís metàl·lic. El sistema de 

càrrega i descarrega es realitza directament dels carros al bombo 



  

horitzontal. En aquest cas el procés de massatge i maduració es realitza 

contínuament dins del mateix bombo. 

 

4. Envasat i emmotllat: Aquestes dues etapes es poden fer manualment o amb una 

embotidora, en el cas de l’envasat, o amb una premsa pneumàtica en el cas de 

l’emmotllat. 

 

5. Cocció:  

Sistemes de cocció : 

- Cocció en caldera d’aigua: Consisteix en la càrrega discontínua de 

cistelles de cocció, contenint el producte envasat i / o emmotllat, dintre 

d’una caldera d’aigua, la qual està a una temperatura prefixada, segons 

les condicions de cocció per a cada producte en concret 

- Cocció en forn: El producte a coure es col·loca en carros de cocció i 

disposat a l’interior de les cel·les de cocció. Com en el cas anterior 

l’operació és discontínua. Amb l’evolució dels forns i dels automatismes 

de control, ens han permès la programació més exacte de les diferents 

temperatures durant la cocció. Aquest sistema presenta un fàcil 

manteniment i un baix cost energètic, en funció de quina sigui la seva 

font d’energia. 

 

6. Refredament : Pre-refredament ràpid amb dutxes o per immersió en aigua freda. 

 

7. Etiquetat i embalat: L’etiquetat es pot fer manualment o amb màquina, igual que 

l’embalat. 

 

5.4.- ALTERNATIVES CONSTRUCTIVES: 

La principal alternativa és l’elecció de fer una estructura metàl·lica o bé una 

estructura de formigó, ja sigui prefabricada o realitzada in situ, per la realització de la nau. 

L’estructura metàl·lica implica una major rapidesa de muntatge, i per tant una 

reducció del temps d’execució del projecte, a més, aquest tipus d’estructura ens permet 

realitzar més fàcilment possibles modificacions degudes a millores o ampliacions. I també 

es pot aconseguir una igual resistència amb menys secció, amb la qual cosa millorem la 

disponibilitat d’espai. 



  

Per tant la nau es construirà amb estructura metàl·lica per tal de: 

- Facilitar la instal·lació de les cambres frigorífiques. 

- Facilitar possibles ampliacions. 

- Facilitar si fos necessari un possible canvi de distribució interior. 

 

5.5.- ALTERNATIVES DEL DISSENY DE DISTRIBUCIÓ: 

Per fer l’estudi de la millor distribució s’han seguit aquests passos: 

1 Diagrama de recorregut dels productes. Diagrama de tecnologia. 

2 Identificació de les activitats. 

3 Taula relacional d’activitats. 

4 Diagrama relacional d’activitats. 

5 Justificació de superfícies.  

6 Generació i evacuació de les alternatives de disseny. 

7 Disseny escollit. 

 

El desenvolupament de les alternatives de disseny de distribució, així com l’elecció de la 

planta proposta es troba a l’annex 3: alternatives de disseny de distribució.



  

6.- ENGINYERIA DEL PROJECTE: 

 

6.1.- ENGINYERIA DEL PROCÉS PRODUCTIU: 

 

6.1.1.- Diagrama de flux en l’elaboració de pernils cuits: 

 
COMPROVACIÓ MATÈRIA PRIMERA 

 

   

 
REFREDAMENT MATÈRIA PRIMERA 

 

   

 
PREPARACIÓ DE LES PECES DE PERNIL: POLIT 

 

   

 
REPÒS I REFREDAMENT 

 

PC: Tª / Pes / Polit    Preparació de la salmorra 

 INJECCIÓ  

PC: Tª / Pes           PC: aigua / Tª  

 MASSATGE AMB EXTRACCIÓ D’AIRE 

SEGONS PROGRAMA 

         Densitat / Polit 

PC: Tª / Programa   

 

PC: Pes / Buit 

ENVASAT DE LES PECES: AMB BOSSES 

DE PLÀSTIC I EXTRACCIÓ D’AIRE 

 

   

 EMMOTLLAT  

   

PC: Tª Forn / Tª interna       COCCIÓ  

       Tª Programa   

 DUTXES  

   

PC: Tª interior REFREDAMENT  

   

PC: Tª stock DESEMMOTLLAT, ACONDICIONAT I EMPAQUETAT  

   

PC: Anàlisis sensorial  PRODUCTE ACABAT  

 



  

6.1.2.- Programa productiu: 

 La vida útil d’aquesta indústria es considera a 10 anys.  

En un principi la indústria no funcionarà al cent per cent, però al cap d’un any 

s’espera que aquesta funcioni a ple rendiment. El primer any s’espera una producció del 

50%, etapa en la que, per una banda, tant el tècnic com els operaris acabaran d’assolir les 

seves obligacions i el ritme de treball i per l’altra, el producte anirà obrint-se pas dintre del 

mercat.  

En previsió de poder funcionar a ple rendiment al cap d’un any, i així, d’aquesta 

manera, començar a recuperar la inversió efectuada. 

 

6.1.3.- Procés productiu: 

 Secció de recepció i condicionament:  

Un cop rebudes, comprovades i refredades les peces, ja desossades, els pernils i les 

espatlles s’acaben de polir, acabant d’eliminar les parts greixoses, els tendons i els nervis, 

que hagin pogut quedar. 

La salmorra es calcula i es prepara, a partir d’aigua, sal i additius, en funció del 

producte que vulguem obtenir i serà en la següent secció en la que farem la seva injecció. 

 

 Secció d’injecció, massatge i emmotllat: 

En aquesta secció és en la que realitzarem el que serà la transformació de la 

matèries primeres. La incorporació de la salmorra és farà mitjançant una injecció 

intramuscular, a partir d’una injectora d’agulles, ja que així aconseguirem un repartiment 

més homogeni de la salmorra en el muscle. Per obtenir millors resultats en el lligat 

muscular i la retenció d’aigua, realitzarem el massatge en un bombo horitzontal al buit. Un 

cop acabada l’etapa de massatge i maduració, passarem a l’embotició de les peces en 

bosses de plàstic termoretractil (passant per una etapa de desaireació), per obtenir un 

producte de merma 0. Per donar forma al nostre producte, emmotllarem en motllos d’acer 

inoxidable. 

 

 Secció de cocció i refredament: 

Un cop tancats els motllos, els pernils passaran a la seva cocció en el forn. 

Farem un pretractament de les peces, fent un refredament ràpid amb dutxes, i a 

continuació portarem el productes a la cambra de refredament. 

 



  

 Secció de desemmotllat, empaquetat i etiquetat: 

Desemmotllem, etiquetem i empaquetem el nostre producte i el portem a la cambra 

de producte acabat. 

Emmagatzematge i expedició del producte final. 

 El procés productiu es troba desenvolupat a l’annex 4: Procés productiu. 

 

6.1.4.- Equipaments i elements de la instal·lació: 

 Secció de recepció i condicionament 

- 1 Bàscula per a pesar la carn. 

- 1 Balança electrònica petita , per pesar els additius. 

- 3 prestatges per a la sala d’emmagatzematge. 

- 1 Molinet. 

- 10 carros, per penjar les peces. 

- 1 Rentamans. 

- 1 Taulell. 

- Utensilis per polit (ganivets, afiladors). 

 

 Secció d’injecció, massatge i emmotllat: 

- 1 Bàscula per a pesar les carns abans i desprès de la injecció 

- 1 Dipòsit vertical amb agitador per salmorra. 

- 1 Injectora hidràulica. 

- 2 Bombos horitzontals. 

- 1 Elevador de carros. 

- 25 carros, tipus banyera, amb capacitat de 300 lt. 

- 1 Embotidora i bosses de plàstic termoretràctil (3.600 uts/setmana). 

- 1 Campana prebuit. 

- 1 Clipadora i grapes (3.600 uts/setmana). 

- 1 Premsa per a motllos i 1.800 motllos. 

- 3 Rentamans. 

- 3 Taulells 



  

 Secció de cocció i refredat: 

- 2 Forns per a 2 carros cada un. 

- 8 Carros per a cocció. 

- 4 Dutxes. 

 

 Secció de desemmotllat, empaquetat i etiquetat: 

- 1 Premsa per a desemmotllar. 

- 1 Etiquetadora i etiquetes (3.600 uts/setmana) 

- 1.800 caixes. 

- 1 Taulell. 

- 8 carros producte acabat 

 

 Secció d’expedició: 

- 2 Rentamans. 

A més a més de tot l’esmentat en aquest apartat faran falta diferents equips ens els 

vestuaris i diferents elements de neteja com s’explica a l’annex 5: Implantació del procés 

productiu i com es troba dibuixat als plànols. 

 

Les dimensions i les diferents característiques de la maquinària, les trobem a 

l’annex 7: Maquinària.  

 

6.1.5.- Descripció operacional de la indústria: 

 Règim de treball: 

Torns.....................1 torn de 8 hores, en jornada continua. 

Jornades.................5 jornades a la setmana (de dilluns a divendres) 

Dies.......................224 dies / any de mitja. 

Campanya.............Gener – Desembre. 

 

 Personal: 

 El personal ocupat en la indústria serà de 16 persones. 



  

 Distribució del personal de la indústria: 

 

DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL DE LA INDÚSTRIA. 

Qualificació Laboral Nº persones Dies / any 

Gerent 1 224 

Tècnic 1 224 

Administratiu 2 224 

Encarregats: Recepció i expedició 

                     Cocció i refredament 

1 

1 

224 

Oficials: Repassar i polir carns 

               Injecció 

               Bombeig 

               Preparar i omplir bosses 

               Buit i clipat de les bosses 

               Emmotllar 

               Desemmotllar, etiquetar i encapsar 

               Expedicions 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

224 

La indústria tindrà un total de: 16 treballadors 224 

 

  

El personal, tant administratiu, com tècnic i operaris, podrà ser complimentat en cas 

de baixes i vacances, pel personal de la indústria confrontant, actualment en funcionament. 

 

 A continuació es descriuen les funcions principals de cadascun dels 16 treballadors 

de la indústria: 

 El gerent serà l’encarregat de supervisar totes les seccions de l’empresa, dirigirà aquesta 

indústria, amb continua relació amb les altres indústries de la mateixa empresa.  

 El tècnic serà l’encarregat d’estudiar, dissenyar, buscar les diferents millores, tant de 

producció com de maquinària e instal·lacions que vagin sortint al mercat, i serà 

l’encarregat d’estudiar l’oferta i la demanda de les matèries primeres necessàries i de 

l’acceptació al mercat dels nostres productes. 

 Els administratius seran els encarregats de les vendes i d’anar informant als clients de 

possibles ofertes, nous canvis, així com de realitzar la comptabilitat de l’empresa i fer 



  

les comandes necessàries per a cada setmana, tal com els hi digui el tècnic de 

l’empresa. 

 A la part d’elaboració del producte tindrem 2 encarregats, que tindran cura, a part de les 

seves funcions com a treballadors, del bon funcionament dels altres treballadors de la 

indústria. Un es situarà a la zona d’expedició i recepció, segons convingui, i l’altre a les 

zones des de injecció fins a cocció i refredament.. Els 2 encarregats com que s’ocupen 

de feines en les que tenen temps, en el que es poden dedicar a altres funcions, 

controlaran i ajudaran als diferents oficials, així com prendran les decisions necessàries, 

ja què es tractaran de persones amb força experiència dintre del sector. 

 Tindrem dos responsables de repassar i polir les carns, que juntament amb el 

responsable de la injecció, aniran treballant, conjuntament, i s’aniran distribuint la feina 

amb el seu encarregat, de recepció, polit i injectat, per tal de que la feina no sigui del tot 

monòtona. 

 El responsable del bombeig, serà sempre la mateixa persona, ja què aquesta etapa és 

molt delicada i molt important, i un cop instruïda la persona no és aconsellable anar 

canviant-la de feina. Com que aquesta etapa té vàries hores en què la maquina funciona 

automàticament, aquest treballador serà l’encarregat que les operacions del procés 

(envasat, emmotllat, etc.) es realitzin correctament. 

 Els tres responsables de preparar i omplir bosses, el buit i clipat d’aquestes i el seu 

emmotllat, es podran anar intercanviant la feina, ja què aquesta és molt monòtona i es 

pot efectuar sense complicacions. 

 El responsable de cocció i refredament (portar a les dutxes) farà un horari diferent als 

altres treballadors, ja què la duració d’aquesta etapa ho obliga. Aquesta feina la 

desenvoluparà un encarregat, i la seva jornada laboral serà més tardana, ja que ens 

interessa que el producte ja estigui emmotllat abans de que vagi a cocció i si no ens 

trobaríem amb un treballador sense feina. 

  Seran dos els responsables de desemmotllar, etiquetar i embalar el nostre producte, 

aquests també podran anar intercanviant les seves feines. 

 Finalment, també tindrem un responsable d’expedicions, que juntament amb el seu 

encarregat, quan sigui necessari, anirà preparant i carregant les comandes i quan no es 

requereixi la seva presència ajudarà als companys d’etiquetat i embalat. 

 



  

La neteja es realitzarà, de manera conjunta amb els treballadors, al final de cada 

jornada de treball, tot i això, el responsable de cocció serà l’encarregat de netejar els 

motllos i carros que hagin pogut quedar per netejar. 

 



6.2.- ENGINYERIA DE LES OBRES. 

 

6.2.1.- SISTEMA CONSTRUCTIU: 

A) MOVIMENT DE TERRES: 

 La parcel·la es troba ja construïda, és per això que anivellarem el terreny basant-nos 

en l’edificació existent, ja què a la llarga és possible que ens interessi la unió interna de les 

dues naus industrials.  

 La parcel·la també té tot el perímetre delimitat. Per tant ja es troba tancada amb una 

tanca perimetral al voltant de tota l’extensió del terreny. 

 Es realitzarà el desbrossament i neteja del terreny per eliminar la capa vegetal i 

procedir al replanteig previ a la explanació. 

 Després del replanteig es realitzarà l’excavació de rases i pous de fonamentació, per 

mitjans mecànics, deixant la terra en una banda, per acabar d’anivellar. 

 

B) SANEJAMENT: 

 Es col·locarà un col·lector general que recollirà les aigües negres provinents dels 

rentamans, lavabos i vestuaris, etc. Els conductes seran de formigó vidriopremsat i en els 

encontres entre aquests i els canvis de direcció es construiran arquetes de maons perforats 

revestits interiorment amb enlluït de CP. i els racons arrodonits 

Seran registables mitjançant arquetes situades a l’exterior de l’edifici. 

 El sistema de sanejament serà conduit a la xarxa general, amb un diàmetre final de 

200 mm. 

 

 C) FONAMENTACIÓ: 

 La fonamentació serà a base de sabates i riostres de formigó armat.

 Prèviament es farà una capa d’anivellació i regulador amb formigó pobre. 

 

 

D) ESTRUCTURA: 

 L’estructura serà metàl·lica, amb suports d’acer laminat i jàsseres metàl·liques, 

objecte de càlcul, per a suportar el forjat. 



  

 La primera planta, d’oficines, es cobrirà amb estructura metàl·lica formada per : 

suports metàl·lics d’acer laminat i encavalcades del mateix material arriostrades amb 

angulars soldats als mateixos i corretges.   

 Els pilars aniran encoratjats en sabates amb plaques i perns d’ancoratge segons el 

càlcul i detalls. 

 

E) REVESTIMENTS INTERIORS: 

- Revocat de morter de CP M 40 b preparat per posterior aplicació de resines epoxi 

en els locals de treball. 

- Enrajolat amb rajoles de 15 x 15 blancs presos amb ciment cola en la zona de 

vestuaris i lavabos. 

- Guarniment i enlluït de guix en oficines i despatxos. 

- Pintats de pintura plàstica en oficines i despatxos sobre guarniments de guix. 

 

D) PAVIMENTS: 

 Els paviments seran de formigó antilliscant amb pendents cap als clavegueram, amb 

4 Kg/m
2
 de capa d’acabat de quars i corindó, amb juntes de retracció segellades amb 

massilla Sikaflex, en les zones de treball. 

 De terratzo de 30 x 30 en zones d’oficines, despatxos, vestuaris i lavabos. 

 

 

6.2.2.- DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA: 

 Es tracta d’una nau d’estructura metàl·lica amb tancaments exteriors de blocs de 

formigó o de xapa (safata) + aïllament + xapa, en les zones de cambres, i coberta del tipus 

sandwich amb una xapa autoportant recolzada sobre les corretges aïllament i acabat d’una 

xapa. 

 Les corretges que suporten la coberta son perfils d’ànima plena tipus IPN-100 

calculades com a bigues contínues com a mínim de dos trams. Aquestes es recolzen cada 5 

m sobre pòrtics a dos aigües formats per perfils d’ànima plena del tipus IPE amb una llum 

de 29,20 m. 



  

 L’empenta del vent es recull en façana per pilars de contravent que condueixen les 

reaccions horitzontals a uns arriostraments al nivell de coberta descarregant sobre els 

pòrtics de forma que tots els pilars contribueixin a absorbir l’empenta del vent. 



  

6.3.- ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS: 

 

6.3.1.- INSTAL·LACIÓ INTERIOR D’AIGUA FREDA I CALENTA: 

Reglamentació: 

 La instal·lació interior d’aigua freda i calenta complirà amb les Normes Bàsiques 

per a la instal·lació d’aigües en l’interior de vivendes segons el CTE, amb instal·lació de 

captadors solars per l’escalfament d’aigua calenta sanitària. 

 

Els captadors es situaran en la coberta plana de l’edifici existent, per facilitar el seu 

posterior manteniment. 

 

Descripció general de la instal·lació: 

 L’aigua serà potable i procedent de la xarxa general i serà distribuïda per tota la nau 

segons les necessitats de la mateixa en els diferents punts de servei de la nau: 

- Serveis per a la neteja i desinfecció dels utensilis utilitzats en les operacions de 

treball, mitjançant piques de neteja amb pressa d’aigua calenta i presses d’aigua. 

- Serveis per a la neteja higiènica del personal, on s’instal·laran rentamans, d’acer 

inoxidable, d’accionament no manual, a pedal, amb subministre d’aigua freda i 

calenta en els locals de treball i en les zones de vestuaris, disposant a més a més 

de subministrament d’aigua per a urinaris e inodors en lavabos. 

- Servei per les necessitats de neteja dels locals e instal·lacions disposant-se d’un 

equip mòbil de neteja a alta pressió (amb incorporació de detergents de 

desinfecció) i presses d’aigua per connexió de mànegues en les sales de treball. 

 

La instal·lació comprendrà de les canonades, vàlvules i accessoris necessaris per la 

captació i conducció de l’aigua fins els diferents punts de consum, com són tubs de ½“, de 

¾” o  1 ¼”, escalfador, grups de pressió, etc. 

 Els materials a emprar en la instal·lació en canonades i aixetes de les instal·lacions 

interiors, són capaços, de forma general de suportar una pressió de treball de 10 Kg/cm
2
, en 



  

previsió de la resistència necessària per a suportar la de serveis i els cops d’ariet provocats 

pel tancament de les aixetes. 

L’escalfament de l’aigua calenta sanitària serà atesa per un escalfador elèctric de 200 

L de capacitat, amb la instal·lació d’un altre escalfador de suport provinent dels captadors 

solars. 

Tots els materials, accessoris i elements de la instal·lació estan homologats 

oficialment pel Ministeri de Indústria i Energia. 

Sanejament: 

En aquesta indústria trobarem tres tipus d’aigües de sanejament diferents, les aigües 

pluvials, les fecals, i les industrials. 

En la zona no existeix xarxa separativa, però, en aplicació del CTE, les xarxes es 

faran separatives dintre de la finca, i abans de la seva connexió a la xarxa de clavegueram 

general, s’uniran en una arqueta sifònica. 

Per el desguàs de les aigües pluvials col·locarem 2 canalons d’acer galvanitzat amb un 

pendent d’un 2% cadascun d’ells i 6 baixants laterals de PVC, què vessaran en un tub que 

volteja tota la nau, per empalmar amb la xarxa desguàs de pluvials fins l’arqueta sifònica. 

Les aigües industrials es recullen i es condueixen, fins a la fossa asèptica, mitjançant 

soleres amb pendents de 1%, amb desguassos sifònics i dispositiu antimúrids, dintre els 

locals de procés. 

Les aigües fecals són conduïdes, mitjançant col·lectors de PVC, amb els diàmetres 

adequats fins la xarxa de clavegueram. 

  

6.3.2.- INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES: 

Reglamentació: 

Les cambres frigorífiques compleixen amb l’establert en el Reial Decret 3.0099 / 77 

de 8 de setembre, pel que s’aprova el Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions 

frigorífiques, i l’Ordre del 24 de Gener de 1978, pel que s’aprova les Instruccions 

complementàries. 

La cambra frigorífica objecte de la present memòria s’ha projectat segons el 

mencionat reglament. 

 



  

Disponibilitat de les zones de fred: 

CAMBRES FRIGORÍFIQUES: 

Es disposarà de cambres frigorífiques per a la conservació dels diferents productes, 

en les diferents etapes de procediment, per tal de mantenir les condicions de salubritat dels 

productes. 

 

 

CAMBRES FRIGORÍFIQUES 

UDS Disponibilitat   Finalitat Superfície Volum (m
3
) Tª (ºC) 

1 RECEPCIÓ I 

PROD. PREPARAT 

Conservació 34.70 m
2 

104.1 m
3 

0 – 4 

1 MASSATGE Conservació 48.01 m
2 

144.03 m
3 

0 – 4 

 REFREDAMENT Conservació 8.78 m
2 

26.34 m
3 

0 – 4 

1 PROD. ACABAT Conservació 41.81 m
2 

125.43 m
3 

0 – 4 

    

CLIMATITZACIÓ SALES: 

Es realitzarà la climatització de la zones destinades a sales d’injecció, prebuit, 

envasat, emmotllat, etiquetat i empaquetat. La temperatura interior de la sala serà de 10 - 12 

ºC de temperatura. 

 

Refrigerants:  

Els refrigerants utilitzats en la instal·lació frigorífica serà el freó R-22 per les 

diferents cambres de frigorífiques i les diferents zones climatitzades, amb les respectives 

vàlvules termostàtiques per a l’expansió. 

Aquest refrigerant, utilitzat segons el Reglament de Seguretat de la indústria 

frigorífica, estan enquadrats dins dels d’alta seguretat.  

 

Instal·lació d’equips frigorífics: 

El local industrial disposa d’una instal·lació frigorífica amb circuits instal·lats per 

donar servei a les cambres existents. 



  

Els sectors de la indústria en els que sigui necessari disposar d’una temperatura 

ambient específica pel treball, disposaran d’una instal·lació frigorífica general per tots els 

sectors industrials, i mitjançant equips de finestra per a les zones d’oficines. 

Cada cambra frigorífica disposarà d’equips frigorífics, de sistema partit. La 

indústria disposarà d’un recinte específic, la sala de màquines, per a la implantació dels 

condensadors. 

La condensació de la instal·lació frigorífica serà per aire mitjançant un condensador 

multicircuit del tipus de circulació forçada d’aire, construït amb tub de coure i aletes planes 

d’alumini adherides a aquesta, proveït de tres turbines-electroventiladors silenciosos amb 

envoltants de xapa galvanitzada lacada proveïda d’embocadura per a ventiladors. 

Els evaporadors utilitzats seran de tir forçat d’aire de tubs de coure i aletes 

d’alumini i contaran de bastidor d’alumini i safates de recollida de goteig, dotades de 

resistències elèctriques pel desgebrament automàtic. 

Seran de tipus de suspensió en el sostre i la projecció d’aire serà sota sostre. 

L’alimentació del refrigerant als refredadors d’aire es farà mitjançant vàlvules 

d’expansió termostàtica, amb equilibrador exterior de pressió. 

El pas de líquid refrigerant que arriba a les vàlvules d’expansió termostàtica serà 

interromput automàticament per una vàlvula electromagnètica, accionada pel termòstat 

d’ambient de cada cambra i/o sala. 

Els equips frigorífics estaran instal·lats d’acord amb la instrucció MI IF 007, apartat 

3 i la instal·lació complirà amb les següents prescripcions. 

- Es tindrà en compte l’estanqueïtat de tots els elements que formen part del circuit 

del refrigerant. 

- La ventilació dels elements compressors superaran àmpliament el mínim exigit 

en la instal·lació MI IF 007, i no s’instal·laran focus de calor propers als 

compressors. 

- Els motors i les seves transmissions estaran suficientment protegits contra 

accidents fortuïts del personal. 

- La maquinària frigorífica i els elements complementaris estaran disposats de 

forma que totes les seves parts siguin fàcilment accessibles e inspeccionables. 



  

-  Entre els diferents elements existirà l’espai lliure mínim recomanat pel fabricant 

dels elements per poder efectuar les operacions de manteniment. 

 

 

Quadre elèctric: 

La maniobra de la instal·lació elèctrica dels equips frigorífics estarà centralitzada en 

un subquadre elèctric instal·lat en una habitació de comandaments elèctric i dotat de 

sinòptic. 

El quadre estarà constituït per un armari metàl·lic, on s’ubicaran els següents 

elements: 

- Desconnectador general, equips d’arrencament i protecció pels electromotors, 

comptadors, relés, temporitzadors, programadors, conta-hores, fusibles, làmpades 

de senyalització, polsadors paro-marxa, cablejat, etc... 

 

Canonades i control de temperatura: 

Es realitzaran amb tub de coure, qualitat frigorífica i estarà equipada amb les 

diferents vàlvules de seguretat, control i maniobra. 

La línia es dimensionarà per una velocitat màxima de pas de 1 m/seg. i les pèrdues 

en la mateixa seran inferiors a 1,5 ºC en 30 m. 

La instal·lació frigorífica disposarà d’aparells de control i medició de temperatura i 

humitat relativa instal·lats a fora les cambres. 

 

Aïllaments:  

Per l’aïllament tèrmic de les cambres frigorífiques i sales climatitzades s’han 

calculat considerant que les pèrdues per transmissió seran com a màxim de 8 Kcal / m
2
h en 

cambres i 12 Kcal /m
2
h en sala climatitzada. 

El tipus d’aïllament estarà format per panell autoportant tipus sandwich d’escuma 

de poliuretà expandit de densitat 37–40 Kg/cm
3
, amb acabats sanitaris amb xapa lacada a 

dos cares. 

 

Portes frigorífiques: 



  

Les portes de les cambres frigorífiques, seran del tipus corredisses, isoterma, 

acabats a l’exterior amb acer inoxidable, i disposant al seu interior d’aïllament de poliestirè 

expandit o injectat de 80 mm de gruix. 

Les dimensions de les mateixes, seran variables i s’adaptaran a les necessitats 

industrial de càrrega i descàrrega de gènere de l’interior de les cambres. 

 

6.3.3.- INSTAL·LACIÓ D’AIRE COMPRIMIT: 

Per a la producció d’aire comprimit per atendre les necessitats de maquinària, es 

disposarà d’un dipòsit, de 0,45 m
3
, d’aire comprimit.  

Es tracta d’un dipòsit d’emmagatzematge d’aire comprimit, d’un grup compressor, 

que treballa a temperatura ambient i a una pressió de 8 Kg / cm. 

És un dipòsit cilíndric horitzontal, tancats per dos fons bombejats, amb la seva part 

còncava a pressió. Superiorment disposa de connexions per a una vàlvules de seguretat, 

manòmetre, pressòstat de posta en marxa i parada, així la de sortida a la xarxa. A la part 

inferior es troba l’orifici de neteja i la connexió per a la purga. 

Les vàlvula de seguretat són del tipus resort DN-11, tarada a pressió de timbre , 8 

Bar i de 10.000 L/m  

La instal·lació comença al compressor, i amb recorreguts per la paret, alimenta cada 

màquina, amb tubs de ferro galvanitzat DIN 2440 de 1 ½”  per la general i de ½” d’aquesta 

a les màquines. 

 

6.3.4.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: 

Reglamentació: 

Les instal·lacions elèctriques estaran realitzades, segons el Vigent Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió 

Classificació: 

Segons el risc i d’acord amb la Instrucció M.I.B.T. corresponent, les dependències 

es classificaran com a locals humits. 

 

Característiques generals de la instal·lació: 

Locals humits (Instrucció MIBT 027.1 i 2): 



  

- Canalitzacions: Estanques, amb tubs de P.V.C. rígid, curvables en calent i 

autoextinguible en muntatge superficial, caixes de connexió i derivacions 

estanques, grau mínim de protecció IP-55. 

- Conductors de Cu, rígids, amb aïllament V-750. 

- Aparell de comandament, protecció i presses de corrent amb envolvent estanc a 

les projeccions d’aigua, grau mínim de protecció IP-55. 

- Receptors d’enllumenat estancs, grau mínim de protecció IP-65. 

Es realitzarà una connexió equipotencial entre tots els elements conductors que no 

pertanyin a la instal·lació, que poden ser tocats simultàniament amb qualsevol dispositiu 

elèctric i unida al conductor de protecció. 

 

Sistemes de protecció: 

Es dotarà a l’edifici de posada a terra d’acord amb allò que es disposa la Instrucció 

MI BT 023 i MI BT 039. 

La xarxa de posada a terra contarà de presses a terra, línia principals de pressa a 

terra, derivacions de les línies principals i conductors de protecció. 

La distribució dels punts de pressa de terra es realitzaran d’acord amb MI BT 0.23 

apt.3.3. 

Les línies principals es realitzaran d’acord amb MI BT 0.23 apt.3.4. 

Les connexions dels conductes de terra es realitzaran de tal manera que garanteixin 

una contínua i perfecta connexió entre ells. 

 

Protecció contra contactes directes: 

S’assolirà mitjançant la protecció per mitjà de l’aïllament, envoltant totes les parts 

de la instal·lació subjectes a tensió, de forma que s’impossibiliti qualsevol contacte fortuït 

entre aquestes i les persones que les manipulin. 

 

Protecció contra contactes indirectes: 

Es porta a terme per l’acció combinada d’interruptors diferencials de 30 i 300 mA 

de sensibilitat i posada a terra. 



  

La instal·lació de terra es realitzarà de forma que la resistència de qualsevol massa 

metàl·lica de la instal·lació, no subjecte a tensió, sigui com a màxim: 

R = 24 / 0.3 = 80 Ohms. 

Per a això es tindran en compte la sensibilitat del relé diferencial i que cap punt de 

la instal·lació quedi a una tensió superior a 24 V, respecte a terra, per trobar-se en zones 

humides. 

El terra estarà format per un número d’elèctrodes amb nucli d’acer recobert de coure 

d’alta conductivitat enfonsat en el sòl. 

La resistència no serà superior a 37 Ohms.  

El nombre d’elèctrodes en paral·lel, serà tal que la resistència màxima de qualsevol 

punt de la instal·lació sigui inferior a la citada anteriorment. Tal extrem serà verificat pel 

instal·lador. 

Les seccions dels conductors de protecció de cada circuit i tram, s’ajustaran al 

disposat en la instrucció MI BT 017.2.2. 

En la realització d’aquesta part de la instal·lació es donarà estricte compliment al 

disposat en la instrucció MI BT 039. 

 

Protecció contra sobreintensitats i curtcircuits: 

Els receptors i línies quedaran protegides per mitjà d’interruptors magnetotèrmics, 

cartutxos fusibles calibrats d’alt poder de ruptura i relés tèrmics diferencials. 

S’instal·laran dispositius de protecció contra curtcircuits amb poder de tall igual al 

corrent de curtcircuit possible del punt on estigui instal·lat. 

 

Derivacions individuals i connexió de receptors: 

Les derivacions tant pel circuit de força com pel d’enllumenat, es realitzaran per 

mitjà de caixes d’entroncament amb borns de connexió. Totes les derivacions estaran 

protegides per c/c fusibles quan per la seva disminució de secció no ho estiguin per un 

dispositiu anterior.  

En alguns casos, aquests fusibles estaran allotjades en la mateixa caixa o armari dels 

comandaments i controls de la maquinària. 



  

S’utilitzaran conductors de coure aïllat, tensió nominal 750 V, sota tub i 

canalitzacions metàl·liques, estanques grau de protecció IP-55. 

La secció dels conductors de coure es determinarà de forma que la caiguda de tensió 

entre l’origen i qualssevol punt d’utilització sigui el 5 % de la tensió nominal en les línies 

de força i d’un 3 % en les línies de llum. 

Tenint en compte que la caiguda de tensió en l’escomesa no superarà el 0.5 % i que 

la caiguda de tensions de les diferents línies no superarà el 1.5 %. 

Les intensitats màximes admissibles en els conductors venen fixades en MI BT 017 

modificades en O.M. 19.12.77 (B.O.E. 26.01.78). 

S’han seguit en la seva execució les prescripcions recollides en MI BT 017, 018, i 

019. 

 

Característiques generals dels materials: 

Els materials emprats, seran tots del tipus i marques autoritzades, homologats i/o 

comprovats pel Ministeri de Indústria i Energia, complint sempre les normes establertes 

que per a cada aparell o material disposen les instruccions complementàries MI BT. 

 

Instal·lació d’enllumenat: 

 Il·luminació: 

La instal·lació d’enllumenat serà del tipus estanc i adequat a la funció de cada 

dependència, proporcionant els següents nivells lumínics: 

 Zones de treball..............500 LUX. 

 Resta de locals................300 LUX. 

 El to de llum i el tipus de font lluminosa es tria per la necessitat de disposar d’una 

bona reproducció cromàtica. 

Les lluminàries de la zona de treball, cambra frigorífica i resta de dependències seran 

estanques i protegides segons MI BT apt.2.6. 

 

 Quadre general d’enllumenat: 

En els quadre general es muntaran automatismes magnetotèrmics i diferencials de 30 

mA de sensibilitat. 



  

El quadre general estarà connectat a la xarxa de terra. 

 

 Xarxa d’enllumenat: 

La xarxa d’entrada serà a 380/220 V. Prenen fase i neutre s’obtindrà 220 V. 

Cada línia d’enllumenat es protegirà individualment amb interruptors automàtics 

diferencials, segons els calibres de els potències de cada línia, i amb 30 mA de sensibilitat. 

Tots els quadres d’interruptors aniran connectats. 

Aquesta instal·lació complirà en tot moment el Reglament Electrotècnic per a Baixa 

Tensió, així com les Instruccions MI BT. 

 

 Enllumenat d’emergència: 

Es realitzarà mitjançant equips autònoms amb bateria pròpia, carregant-se de la 

xarxa quant no estigui en servei. La seva posta en marxa, es realitzarà automàticament quan 

falli la tensió de servei disposant d’una autonomia d’una hora. 

 

6.3.5.- INSTAL·LACIÓ SANITÀRIA: 

Neteja del local: 

Al final de cada jornada de treball es procedirà a una escombrada general (neteja en 

sec) i una posterior neteja exhaustiva gràcies de desinfecció dels locals mitjançant equips 

automàtic de neteja d’alta pressió amb sistema de regulació de la pressió i cabal (10-195 

Kg/cm
2
 i 150–850 l/h) i a les presses d’aigua repartides per les zones de treball de la nau 

amb mànegues amb acoblaments ràpids i llança disposades estratègicament en la indústria. 

 La neteja i la dosificació dels detergents i desinfectants autoritzats per indústries 

alimentàries s’efectuarà des dels satèl·lits i les aigües residuals s’evaquaran gràcies a les 

pendents existents en el paviment cap a les canalitzacions d’acer inoxidable de desguàs 

amb buneres sifòniques de retenció de sòlids. 

 

Rentamans i piques: 

Propers als llocs de treball es col·locaran rentamans, d’acer inoxidable, amb aixetes 

d’accionament a pedal, aigua freda i calenta amb barrejador automàtic i vàlvules de 



  

retenció en la xarxa, en número no inferior a un per cada vuit operaris, amb dosificadors de 

sabó, i tovalloles d’un sol ús. 

 

Instal·lació contra mals olors ambientals: 

Donada la baixa temperatura a la que es troben sotmesos els productes, no es 

probable que es produeixin mals olors. 

A més a més l’ús de desinfectants i les condicions higièniques tant dels locals, com 

les pràctiques de manipulació i recollida de residus i subproductes asseguren unes 

condicions asèptiques per la no aparició d’olors procedents de microorganismes en 

l’ambient. 

 

Subproductes i decomisats: 

La pròpia activitat a realitzar, genera escasses quantitats de subproductes i/o de 

decomisos, ja què a penes s’efectua cap manipulació de transformació sobre el producte, en 

la que s’obtinguin aquests. 

No obstant, els possibles sobrants generats per l’activitat, seran emmagatzemats en 

contenidors amb tapa hermètica, oportunament senyalitzats, i emmagatzemats en cambra 

frigorífica, essent retirats diàriament, o amb la suficient freqüència per una empresa 

autoritzada per la junta de residus. 

La resta de residus que es puguin ocasionar (envasos etc..) seran assimilables a 

urbans i seran evacuats a les escombraries domèstiques, essent quantitats reduïdes i 

recollides pel Serveis Municipals. 

 

Programes de desratització: 

Es contractarà una empresa especialitzada per a realitzar un programa de 

desratització, desinfecció i desinsectectació, el qual es presentarà davant la Secció de 

Sanitat Animal de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació. 

 

Autocontrols: 

 Generals: 

- Es disposarà d’un pla de formació personal. 



  

- S’instal·larà una metodologia d’anàlisi de riscos i control de punts crítics 

(ARCPC).   

- S’instal·larà un pla de neteja de les instal·lacions. 

- Es realitzaran presses de mostres de les superfícies dels equips per comprovar 

l’eficàcia dels procediments de neteja i desinfecció. 

 

 

 

 Per les diferents activitats que es van realitzant: 

- Es durà a terme controls de les cambres de conservació mitjançant sondes i 

registrador gràfic de temperatures. 

- Es durà a terme un control amb registre de les entrades i sortides de productes. 

- Es realitzaran anàlisis microbiològics periòdics dels productes per mitjà d’un 

laboratori autoritzat, per verificar la qualitat sanitària dels mateixos. 

- Es realitzarà una revisió periòdica del equips en funcionament. 

- Es controlarà la higiene dels materials, maquinària i instruments de manipulació, 

envasat i transport dels productes. 

 

Eliminació d’insectes: 

Per a prevenir l’entrada d’insectes es disposaran de teles de pas fins a totes les 

obertures. 

Si a pesar d’aquestes mesures penetren al local es subministraran pantalles 

elèctriques per a proporcionar una protecció permanent, sense ser nocives a les persones i 

que estiguin homologades per sanitat. Més exactament parlarem d’unes unitats 

eliminadores d’insectes, que es situaran en les zones de contacte amb l’exterior, i que 

funcionen amb llum ultraviolada, que atrau els insectes i amb la seva posterior electrocució 

i recollida mitjançant una safata intrínseca a l’aparell, que assegurarà la higiene i 

l’eliminació, d’aquests. 

 

Farmaciola d’urgències: 



  

El local disposarà d’una farmaciola d’urgències a càrrec de la persona més 

capacitada que s’encarregarà de comprovar periòdicament el seu contingut, tot repostant el 

material utilitzat. 



  

6.3.6.- INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS: 

Legislació: 

L’activitat així mateix s’ajustarà al que s’estipuli en el CTE, el RSCIEI (Reglament de 

seguretat contra incendis als establiments industrials), en les normatives municipals i en les 

normes generals d’instal·lació de l’activitat. 

 

 Classificació: 

No té una classificació especial, per tant serà de compliment al que es referència en 

les condicions generals dels edificis. 

Tenint en compte l’activitat que es desenvolupa, fabrica d’embotits, la quantitat de 

matèries primes i els productes elaborats i comercialitzats de la indústria, així com el baix 

poder calorífic dels productes emmagatzemats es pot considerar com edifici industrial de 

risc intrínsec baix. 

 

 Sectors d’incendi: 

Considerant la grandària, una superfície útil de planta baixa més altell inferior a 

2.500 m
2
, la seva situació i la separació entre la nau existent i la nova, que es superior a 3 

m, ambdues destinades a la fabricació de productes carnis, i el risc intrínsec valorat pel seu 

tipus d’activitat industrial, de baix, en aquesta indústria es sectoritza en un únic sector 

d’incendi. 

 

Condicions generals de l’edifici: 

 Resistència al foc dels elements estructurals: 

La nau està construïda amb estructura metàl·lica, amb tancaments exteriors laterals 

de bloc de formigó de 20 cm d’espessor, per la qual cosa el grau de resistència al foc es 

superior a 120 minuts, EI-120 i de panells constituïts de doble xapa, amb aïllament interior 

de material ignífug, per a facilitar l’aïllament tèrmic, en les diferents cambres. 

La coberta es tipus sandwich, amb lucernaris.  

El local industrial disposa d’una planta baixa i una planta primera (altell) que no 

ocupa la totalitat de la mateixa, format mitjançant un forjat unidireccional sostingut sobre 

una estructura metàl·lica formada per biguetes i pilars de perfils laminats. 



  

 Per a donar compliment als requisits de protecció contraincendis de la Norma, es 

protegirà l’estructura de suport de la nau, de la zona de l’altell, amb material ignífug 

projectat, a base de guix i vermiculita, tipus, FIRESTONP, d’espessor suficient per a 

garantir una resistència al foc mínima de 120 minuts. 

Les zones de la nau que únicament disposen d’una planta no precisen revestiment, 

perquè estan perfectament ventilades, es protegiran per a una EI-30 amb pintura ignífuga 

homologada, tipus “EUROQUÍMICA” o d’alguna altre de les mateixes característiques. 

La sala de màquines, estarà realitzada amb bloc de formigó buits, d’espessor mínim 

de 20 cm, i amb una resistència al foc de 60 minuts. 

En aquesta edificació no existiran materials amb despreniment de gasos corrosius al 

cremar, tòxics o inflamables en proporció que pugui resultar perillosa. 

En el cas de fer-se operatiu el projecte, es demanarà al instal·lador, un Certificat 

d’Ignifugació, d’aplicació i característiques del aïllament, per la resistència al foc definida. 

 

 Condicions generals d’accessibilitat i evacuació: 

El local industrial disposarà de més d’un accés directe des de l’exterior de 

dimensions interiors suficients per a permetre l’accés del personal de servei d’extinció 

d’incendis. 

Les tres sortides es donaran per la paret de la façana frontal, un per la porta d’accés 

del personal i les altres per la zona de recepció i d’expedició. 

Es dotarà d’enllumenat d’emergència en les portes de sortida de la instal·lació, així 

com enllumenat de senyalització de sortida en l’escala d’accés planta primera (altell), zones 

de pas d’evacuació i en cambres frigorífiques. 

L’evacuació del personal de la planta altell (zona d’oficines), es donarà a través 

d’una escala ubicada en la zona del vestíbul d’amplada de forat de pas de 1 m d’amplada.  

Així mateix, no es donaran en cap cas recorreguts d’evacuació fins a la sortida de la 

nau majors de 50m. 

Les sortides d’evacuació comuniquen directament amb espais exteriors segurs. 

 

 

 



  

Instal·lacions de prevenció contra incendis: 

 Prevenció: 

 La regulació es pel CTE, regula la utilització correcta de materials i espais, però en 

tot cas s’haurà de tenir en compte les següents recomanacions: 

- Utilització de materials resistents al foc i en el seu cas elements de protecció 

d’incendis. 

- Facilitar la evacuació ràpida de persones. 

- Aïllar els materials combustibles perillosos, en cas de haver-ne. 

- Prohibit fumar dins de les zones de treball i zones considerades de risc. 

- Prohibir les derivacions elèctriques provisionals i condicionar les línies dels 

aïllants adequats per a cada conductor. 

- Controlar que la instal·lació elèctrica compleixi el R.E.B.T. 

- L’armari del quadre elèctric general, situat al vestíbul, estarà protegit per a una 

EI-60. 

- Les portes d’emergència, de comunicació i de sortida al exterior disposaran 

d’una barra antipànic i seran d’EI-60  

  

 Mesures de protecció activa: 

MESURES DE PREVENCIÓ APLICADES: 

 Es realitzen les següents mesures: 

- Senyalització d’evacuació i les sortides del recinte i escales d’accés a 

plantes. 

- Instal·lació d’extintors tipus mural IPF-38 ( amb sistema gallet de CO2 i 

de pols polivalent d’eficàcia ABC (d’eficàcia mínima 21A-113B) en 

nombre suficient. 

- Instal·lació de boques d’incendi BIE-25 mm. 

- Instal·lació d’enllumenat d’emergència. 

- Instal·lació de rètols de prohibit fumar. 

 



  

També s’instal·laran 3 detectors de fum, un al magatzem d’envasos, un a l’arxiu i 

l’altre a la sala de màquines, que aniran connectats a amb una sirena a l’exterior. 

Els equips contra incendis (extintors) s’instal·laran estratègicament distribuïts en 

nombre suficient, de 8, per a que el recorregut real en cada planta des de qualsevol origen 

d’evacuació fins a un extintor no superi 15 metres. 

Així mateix s’instal·laran 3 boques d’incendi que proporciones un radi d’acció de 25 

m cadascun. 

Els equips s’instal·laran verticalment en zones comuns i a una alçada d’1,20 m.  

Cada any o desprès d’haver estat utilitzats, s’efectuarà una revisió comprovant que 

la vàlvula de globus i la tapa, estiguin tancades, que el manòmetre marqui com a mínim 3,5 

Kg / cm
2
, que la devanadera i la llança estiguin degudament col·locades i que la mànega 

estigui seca. 

En totes les portes de comunicació entre sectors, plantes o sortides, s’instal·larà 

enllumenat d’emergència i senyalització a base pantalles autònomes de Cd-Ni amb un 

temps d’autonomia mínim d’una hora. A la sala de màquines també s’instal·larà una 

pantalla. 

 



7.- PRESSUPOST DEL PROJECTE 

 

 

 

7.1 Construcció           

            

DESCRIPCIÓ: UNITATS PREU/UNITAT IMPORT 

Obra civil. El preu de construcció €/m2 s'ha 

obtingut del "Boletin Económico de la 

Construcción" nº277 del 1º trimestre de 2009 811,10 m2 490,33 € 397.708,41 € 

Despeses generals de l'obra civil 0,13 % 397.708,41 € 51.702,09 € 

Benefici industrial de l'obra civil 0,06 % 397.708,41 € 23.862,50 € 

Total       473.273,00 € 

      

      

      

       

7.2 Instal·lacions 

     

      
DESCRIPCIÓ: UNITATS PREU/UNITAT IMPORT 

Instal·lacions. El preu de construcció €/m2 s'ha 

obtingut del "Boletin Económico de la 

Construcción" nº277 del 1º trimestre de 2009 811,10 m2 250,63 € 203.282,11 € 

Despeses generals de l'obra civil 0,13 % 203.282,11 € 26.426,67 € 

Benefici industrial de l'obra civil 0,06 % 203.282,11 € 12.196,93 € 

Total       241.905,71 € 
 
 
 
 
 
 

     

      

      



  

7.3 Maquinaria i equipament 
     

      DESCRIPCIÓ: UNITATS PREU/UNITAT IMPORT 

Subministrament i col·locació de plataforma 

electrònica tipus PTB Inoxidable pesada total 

1500 Kg., precissió 500 gr. mesures: 1200x1200 

mm. amb Visor BV510 Inox , d'HiperBascula, per 

a pesar carns. 3 Ut 3.088,00 € 9.264,00 € 

Subministrament de prestatge per a la col·locació 

d’additius i ingredients, d’acer inoxidable. 

2,00*0,40*1,00 amb 4 prestatges, tipus, Distform) 3 Ut 350,00 € 1.050,00 € 

Subministrament de taulells per a sales de treball 

d’acer inoxidable, de 1,5 *0,80*0,85 Gama800 

Distform) 5 Ut 530,00 € 2.650,00 € 

Subministrament i col·locació de balança 

electrònica, amb plat d’acer inoxidable, pantalla 

de lectura digital, per a un pes màxim de 20 Kg. 

(tipus, PCE-PCS 30) 1 Ut 199,00 € 199,00 € 

Subministrament i col·locació de molinet, de 

aprox. 0,2 CV (Tipus Krups GX4100 “Chrome 

touch” coffee/spice grinder) 1 Ut 29,90 € 29,90 € 

Subministrament de carros per a penjar les peces 

de carn, d’acer inoxidable AISI 304, de 1 ´ 0.75 ´ 

1,80.(tpus C12C4 Xuclà) 10 Ut 585,00 € 5.850,00 € 

Subministrament de 8 barres per carros per a 

penjar les peces de carn, d’acer inoxidable AISI 

304(tipus, KOI de Xuclà) 80 Ut 7,00 €   560,00 € 

Subministrament de banyeres pel transport de 

carns, de 200 L de capacitat, fabricades en acer 

inoxidable,, de 1,116  0,616  0,665mm. (Tipus, 

marca Xuclà B6R)   25 Ut 605,00 € 15.125,00 € 

Utensilis de polit, ganivets, tisores etc...   Ut   151,97 € 

Subministrament i col·locació d’injectora 

hidràulica, d’acer inoxidable, de 1114 punts  

d’injecció (model CH-104 Fibosa) 1 Ut 46.486,00 € 46.486,00 € 

Subministrament i col·locació de dipòsit per a 

l’acumulació de salmorra, d’acer inoxidable, amb 

una capacitat de 1.000 L (tipus Tanque model 

DAS:1000 de  Fibosa,S.A.o similar).. 1 Ut 4.745,00 € 4.745,00 € 



  

Subministrament i col·locació de 2 bombos 

horitzontals, amb buit incorporat, per massatge, 

d’acer inoxidable, de 7.5 CV, amb una càrrega de 

2.600 a 2.700 Kg. (mod:Macdal-6000 Fibosa) 2 Ut 32.211,00 € 64.422,00 € 

Subministrament i col·locació d’elevador 

carregador, construït en acer inoxidable, per a 

banyeres.(tipus elevador EL-200 de 2,2 KW de 

Fibosa o similar) 1 Ut 5.210,00 € 5.210,00 € 

Embotidora d’acer inoxidable, i 3 Kw. 1 Ut 22.389,50 € 22.389,50 € 

Subministrament i col·locació d’una màquina 

prebuit, amb dues cambres 

independents.(campana mod:DC-1 Fibosa) 1 Ut 12.084,00 € 12.084,00 € 

Subministrament i col·locació de clipadora al 

buit, d’acer inoxidable, per a tancar les bosses. 1 Ut 11.268,98 € 11.268,98 € 

Subministrament i col·locació de premsa per a 

motllos, d’acer inoxidable. Model tipus PJR-2 de 

Toinca o similar) 1 Ut 4.810,00 € 4.810,00 € 

Subministrament de motllos d’acer inoxidable, 

per a cocció tipus Gerunda model INOXNISGE 

serie 440/2 600   64,00 € 38.400,00 € 

Subministrament de motllos d’acer inoxidable, 

per a cocció tipus rectangular model casa 

INOXNISGE serie 430/3 600 Ut 64,00 € 38.400,00 € 

Subministrament de motllos d’acer inoxidable, 

per a cocció tipus quadra de 25*25*10 model 

casa INOXNISGE  600 Ut 68,00 € 40.800,00 € 

Subministra i col·locació de forns de 2 carros 

d’acer inoxidable, per a cocció, amb regulació T 2 Ut 18.900,00 € 37.800,00 € 

Suministra carro porta-bandejas amb 7 bandejas 

per coccio 8 ut 585,00 € 4.680,00 € 

Subministrament i col·locació d’etiquetadora, 

amb cinta transportadora d’acer inoxidable.(tipus 

Metter-Toledo) 1 Ut 18.733,00 € 18.733,00 € 

Unitat eliminadora d’insectes (tipus Toinca) 7 Ut 163,00 € 1.141,00 € 

Subministrament de carros, d’acer inoxidable, pel 

producte acabat.   8 Ut 375,63 € 3.005,04 € 

Tunel petit de rentat per caixes i motllos tipus 

Mimasa model M-50  1 ut 14.130,00 € 14.130,00 € 



  

Equip de neteja movil, amb bomba, mànegues, i 

elements necessaris. Tipus, Mimasa, model CR2-

180 
1 Ut 7.367,00 € 7.367,00 € 

Subministrament i col·locació d’un renta carros, 

d’acer inoxidable per a neteja. Tipus Xucla model 

M35ASG. 
1 Ut 29.900,00 € 29.900,00 € 

Subministrament i col·locació d’un renta 

banyeras, d’acer inoxidable per a neteja. Tipus 

Xucla model M34AEG. 
1 Ut 22.300,00 € 22.300,00 € 

Rentamans semi-circular 2 pedals 8 Ut 310,00 € 2.480,00 € 

Transpalet elctromanual 2 Ut 1.880,00 € 3.760,00 € 

Equips de vestuari, subministrament i col·locació, 

de taquilles, bancs.   Ut 1.640,00 € 1.640,00 € 

Equips de roba pel personal de fabrica, camisa, 

pantalons xaleco, potes delantal... 30 ut 75,61 € 2.268,30 € 

Subministrament i col·locació de material 

d’oficina i mobiliari.   Ut 4.568,25 € 4.568,25 € 

Farmaciola per a urgències. 1 Ut 67,31 € 67,31 € 

Total       477.735,25 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RESUM GENERAL DE PRESSUPOSTOS: 

 

  1.- CONSTRUCCIONS                                             473.273,00€ 

 

  2.- INSTAL·LACIONS                                              241.905,71€ 

 

  3.- MAQUINÀRIA I MOBILIARI                            477.735,25€ 

 

 

 

  TOTAL PRESSUPOST                         1.243.166,99€ 

 

 

  El pressupost d’execució per contracta de les construccions, instal·lacions, i 

l’adquisició de maquinària i mobiliari i utillatge ascendeix a la quantitat de: 

 

  Un milió dos-centens quaranta tres mil cent seixanta-sis amb noranta nou 

cèntims d’euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.- ESTUDI ECONÒMIC 

 

1. COMPTE D’EXECUCIÓ. 

COMPTE D’EXECUCIÓ: 
 

Descripció Preu unitari (€) Quantitat Total (euros) 

 

Capítol I – Terreny 

 

 

TOTAL CAPÍTOL I 

 

150.253,03 

  

 

 

 

150.253,03 

 

Capítol II – Obra civil 

 

 

TOTAL CAPÍTOL II 

 

Despeses Generals 

Benefici Industrial 

 

TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA 

CAPÍTOL II 

 

490,33 

 

 

 

 

397.708,41 

397.708,41 

 

 

811,10 m
2
 

 

 

 

 

0,13 

0,06 

 

 

 

397.708,41 

 

 

 

 

51.702,09 

23.862,50 

 

 

473.273,00 

 

Capítol III – Instal·lacions 

 

 

TOTAL CAPÍTOL III 

 

Despeses Generals 

Benefici Industrial 

 

TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA 

CAPÍTOL III 

 

250,63 

 

 

 

 

203.282,11 

203.282,11 

 

 

811,10 m
2
 

 

 

 

 

0,13 

0,06 

 

 

 

203.282,11 

 

 

 

 

26.426,67 

12.196,93 

 

 

241.905,71 

 

Capítol IV– Maquinaria i equipament 

 

 

TOTAL CAPÍTOL IV 

 

477.735,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

477.735,25 

 

TOTAL COMPTE D’EXECUCIÓ 

 

1.243.166,99 

 

 



 

2. COMPTE D’EXPLOTACIÓ. 

 

COMPTE D’EXPLOTACIÓ:  
 

Descripció Preu unitari (€) Quantitat Total (euros) 

 

Capítol I – Matèries primeres 

 

Kg de pernil 

 

kg d’espatlla 

 

kg. d’embotit de magre de porc 

 

kg additius 

 

bosses plàstic termoretràctils 

 

grapes 

 

etiquetes 

 

TOTAL CAPÍTOL I 

 

 

 

2,70 

 

2,40 

 

2,10 

 

 

 

0,50 

 

0,024 

 

0,02 

 

 

 

 

 

229.500,00 

 

212.400,00 

 

212.400,00 

 

181.863,00 

 

162.000,00 

 

162.000,00 

 

162.000,00 

 

 

 

 

 

619.650,00 

 

509.760,00 

 

446.040,00 

 

83.419,96 

 

81.000,00 

 

3.888,00 

 

3.240,00 

 

1.646.997,96 

 

Capítol II – Mà d’obra 

 

(inclòs despeses socials) 

 

Pagament anual del gerent 

 

Pagament anual del tècnic 

 

Pagament anual administratius 

 

Pagament anual encarregats 

 

Pagament anual operaris 

 

TOTAL CAPÍTOL II 

 

 

 

 

 

29.750,10 

 

22.838,46 

 

14.923,86 

 

16.888,44 

 

13.580,45 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

1,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

29.750,10 

 

22.838,46 

 

29.847,72 

 

33776,88 

 

135804,50 

 

252.017,66 

 

Capítol III – Subministraments i serveis 

industrials 

 

Energia elèctrica  

 

Pagament per subministrament de gasoil 

 

Cànon anual d’aigües residuals 

 

Consum d’aigua 

 

Detergents i productes de neteja 

 

Material d’oficina, telèfon i varis 

 

Imprevistos 

 

TOTAL CAPÍTOL III 

 

 

 

 

 

 

0,90 

 

1.800,00 

 

0,85 

 

2.100,00 

 

3.000,00 

 

12.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

130.000,00 

 

1,00 

 

19.200,00 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

30.000,00 

 

117.000,00 

 

1.800,00 

 

16.320,00 

 

2.100,00 

 

3.000,00 

 

12.000,00 

 

182.220,00 



 

 

Capítol IV - Transport 

 

Transport de la fàbrica al punt de distribució 

(€/Kg de producte) 

 

 

TOTAL CAPÍTOL IV 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

675.000,00 

 

 

 

 

101.250,00 

 

 

101.250,00 

 

Capítol V – Publicitat 

 

Variable segons l’any i la penetració del 

producte en el mercat( aprox. 1% vendes), 

s’adopta una mitja de: 

 

TOTAL CAPÍTOL V 

 

 

 

 

 

60.000,00 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

60.000,00 

 

60.000,00 

 

Capítol VI – Conservació i manteniment 
 

1% cost inicial corresponent a l’obra civil 

 

3% del valor de l’immobilitzat, corresponent 

a la maquinària i les instal·lacions 

 

 

TOTAL CAPÍTOL VI 

 

 

 

473.273,00 

 

 

719.640,96 

 

 

 

 

0,01 

 

 

0,03 

 

 

 

 

4.732,73 

 

 

21.589,23 

 

 

26.321,96 

 

Capítol VII – Assegurances i impostos 

 

Assegurances 

 

IBI 

 

 

TOTAL CAPÍTOL VII 

 

 

 

6.000,00 

 

9.000,00 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

6.000,00 

 

9.000,00 

 

 

15.000,00 

 

TOTAL COMPTE DE EXPLOTACIÓ 

 

2.283.807,58 

 

 



 

 

3. ESTRUCTURA DEL CAPITAL. 
 

 

3.1. Capital d’explotació: 

 

- Capital circulant: 2.283.807,58 € 

 

 

- Capital d’explotació: 2.283.807,58 € x (65/365) = 406.705,46 €. 

Aquests 65 dies són:  de les existències d’una setmana (5 dies) 

   del realitzable (1 mes) 

   del disponible (1 mes) 

 

3.2. Capital total: 

 

El capital total necessari per a l’execució i explotació del projecte serà: 

- Capital de la inversió:  

Terreny: 150.253,03 € 

Obra civil: 473.273,00 € 

Instal·lacions: 241.905,71 € 

Maquinària i equipament: 477.735,25 € 

TOTAL CAPITAL PROPI: 1.243.166,99 € 

 

- Capital d’explotació: 2.283.807,58 € 

 

CAPITAL TOTAL: 3.526.974,57 € 

 

3.3. Estructura financera del capital: 

 L’estudi financer es realitzarà tenint dos tipus de finançament: 

Hipòtesis 1: Tot el capital es propi: 3.526.974,57 € 

Hipòtesis 2: 50% Banc: Capital propi: 1.763.487,28 € 

                                       Capital aliè:   1.763.487,28 € 



 

 

3.4. Pagaments anuals pel préstec 

 En el finançament en que el 50% del capital és aliè, es sol·licitarà un préstec pel 

sistema de l’anualitat constant. Així doncs, la quantitat anual de diners a pagar serà de:  

 

Pagament anual del préstec: a= C * r * ( 1+r )
n
 / ( 1+r )

n
 –1  =  239.601,42 € 

 El que representa un pagament mensual de 19.966,78 € 

 

Tenint en compte que s’ha considerat: 

  C= valor nominal del préstec C= 1.763.487,28 € 

  R = tassa de interès r = 6%. 

  N = termini de devolució n = 10 anys. 

 

 

 

4. PARÀMETRES INVERSIÓ: 
 

 

4.1. Vida útil 

La vida útil de la inversió s’estima en 20 anys, atenent a la vida mitjana de cadascun 

dels components de la inversió. 

- Equips de procés i maquinaria: 10 anys 

- Obra civil i instal·lacions: 20 anys 

D’aquesta manera, es realitzaran dos renovacions de maquinària.  

Es considerarà que cadascun dels components quan arribin a la fi de la seva vida útil 

tindran un valor residual d’un 20 % del seu valor de compra. Aquest valor es reflectirà 

com un cobrament extraordinari. 

En el cas què en terminar la vida útil del projecte no hagués conclòs el període de 

vida útil d’algun component, aquest es valorarà atenent a una depreciació lineal (encara 

què el valor del solar no tindrà depreciació). 

 

4.2. Pagament de la inversió 

El pagament de la inversió s‘efectuarà a l’any 0, i té un import de 1.243.166,99 €. 



 

      Descomposició pagament inversió: 

 

CONCEPTE IMPORT TOTAL VIDA ÚTIL % VR VALOR RESIDUAL 

Terreny 150.253,03 -- 100 % 150.253,03 

Obra civil 473.273,00 20 20 % 94.654,60 

Instal·lacions 241.905,71 20 20 % 48.381,14 

Renovació 

instal·lacions 

 

60.000,00 

 

10 

 

20 % 

 

12.000,00 

Maquinària 477.735,25 10 20 % 95.547,05 

 

 

4.3.Pagaments financers 

Els pagaments financers, que inclouen la devolució del préstec a un 6 % de interès, 

es realitzaran durant els 10 primers anys, de la segona hipòtesis. 

 

4.4.FLUXES DE CAIXA 

 

4.4.1. Cobraments:  

 Els procedents de la venda dels productes, es consideraran cobraments 

ordinaris.  

 

Desglossament dels cobraments ordinaris anuals 

 

6000 kg pernil cuit/setmana x 7,96 €/kg x 45 setmanes =              2.149.200,00 € 

6000 kg espatlla cuita/setmana x 6,29 €/kg x 45 setmanes =         1.698.300,00 € 

3000 kg embotit magre/setmana x 4,20 €/kg x 45 setmanes =          567.000,00 € 

Suma de cobraments teòrics dels productes:                        4.414.500,00 € 

 

Es preveuen unes mermes de l’ordre del 10 % en concepte de productes no 

venuts, devolucions i promocions. 

 

Cobraments ordinaris totals  3.973.050,00 € 



 

 

Es consideraran unes vendes variables degudes a la introducció i adaptació de 

l’empresa en el mercat de productes cuits. Segons els següents ratis: 

 

any 1 any 2 any 3 a partir de l’any 4 

50 % 70 % 90 % 100 % 

1.986.525,00 2.781.135,00 3.575.745,00 3.973.050,00 

 

 

 El valor residual dels diferents components es consideren cobraments 

extraordinaris. 

 

CONCEPTE ANY RENOVACIÓ VALOR RESIDUAL 

Terreny -- 150.253,03 

Obra civil 21 94.654,60 

Instal·lacions 21 48.381,14 

Renovació instal·lacions 11 12.000,00 

Maquinària 11 95.547,05 

 

 Cobraments financers: 

Com a cobrament financer es considera la quantitat de la inversió que sigui 

aportada per l’entitat de crèdit corresponent. Es a dir: 

- Hipòtesis 1: el total de la inversió és aportat pel promotor, no existeixen 

crèdits financers. 

- Hipòtesis 2: La entitat de crèdit aportarà el 50 % de la inversió (sense 

tenir en compte el valor del terreny, i per poder funcionar el primer any de 

vida de la indústria), és a dir, 1.763.487,28 €, que seran considerats com a 

cobrament financer en l’any 0 



 

4.4.2.- Pagaments: 

 Es consideren pagaments ordinaris els costos del compte d’explotació. 

Matèria primera 1.646.997,96 

Mà d’obra    252.017,66 

Subm. i serveis industrials    182.220,00 

Transport    101.250,00 

Publicitat      60.000,00 

Conserv. i mant. Obra civil        4.732,73 

Conserv. i mant. maquin. i inst.      21.589,23 

Assegurances i impostos      15.000,00 

  

TOTAL PAGAM. ORDINARIS 2.283.807,58 € 

 

Es consideraran unes vendes variables degudes a la introducció i adaptació de 

l’empresa en el mercat de productes cuits, i per tant, les despeses en els diferents 

apartats seran variables: 

 any 1 any 2 any 3 a partir any 4 

Matèria primera 50 % 70 % 90 % 100 % 

 823.498,98 1.152.898,57 1.482.298,16 1.646.997,96 

Mà d’obra 100 % 100 % 100 % 100 % 

 252.017,66 252.017,66 252.017,66 252.017,66 

Serveis industrials 70 % 80 % 95 % 100 % 

 127.554,00 145.776,00 173.109,00 182.220,00 

Transport 50 % 70 % 90 % 100 % 

 50.625,00 70.875,00 91.125,00 101.250,00 

Publicitat 120 % 120 % 100 % 100 % 

 72.000,00 72.000,00 60.000,00 60.000,00 

Conserv. i mant. 100 % 100 % 100 % 100 % 

 26.321,96 26.321,96 26.321,96 26.321,96 

Assegur. i imp. 100% 100 % 100 % 100 % 

 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

TOTAL PAG. 

ORDINARIS 
1.367.017,60 1.734.889,19 2.099.871,78 2.283.807,58 



 

 

 És consideraran pagaments extraordinaris els pagaments per la renovació 

dels diferents components, un cop hagin arribat a la fi de la seva vida útil. 

 

CONCEPTE ANY REPOSICIÓ VALOR ADQUISICIÓ 

Renovació instal·lació 11 60.000,00 € 

Maquinària 11 477.735,25 € 

 

 Els pagaments per a la devolució del crèdit bancari, mitjançant l’anualitat 

constant, s’anomenaran pagaments financers. L’import corresponent serà de: 

- Hipòtesis 1: el total de la inversió és aportat pel promotor, no existeixen 

pagaments financers. 

- Hipòtesis 2: La entitat de crèdit aportarà el 50 % de la inversió, és a dir, 

durant els 10 primers anys, 1.763.487,28 € a un interès del 6 % anual, 

seran considerats com a pagaments financers.  



 

5.- ESTUDI ECONÒMIC ESTÀTIC : 

 

5.1. Dades: 

 Inversió necessària : 3.526.974,57 € 

 Producció estimada : 675.000 kg/any 

 Venda anual estimada : 3.973.050,00 € 

 Preu mig de venda :  Pernil cuit         7,96 €/kg 

                                   Espatlla cuita    6,29 €/kg 

                                  Embotit magre  4,20 €/kg 

 Costos variables: 2.016.789,92 € 

- Matèries primeres : 1.646.997,96 € 

- Sub. i serveis industrials: 182.220,00 € 

- Transport : 101.250,00 € 

- Publicitat : 60.000,00 € 

- Conservació i manteniment : 26.321,96 € 

 

5.2. Benefici brut anual: 

Venda anual estimada–Costos variables=3.973.050,00-2.016.789,92=1.956.260,08 € 

 

5.3. Costos fixes: 333.843,63 € 

- Mà d’obra: 252.017,66 € 

- Amortitzacions : 66.825,97 € 

 Obra civil : (473.273,00-94.654,60)/20 = 18.930,92 € 

 Instal·lacions:(241.905,71-48.381,14)/20 = 9.676,23 € 

 Maquinària : (477.735,25-95.547,05)/10 = 38.218,82 € 

- Assegurances i impostos: 15.000,00 € 

 

5.4. Beneficis abans d’impostos (BAI): 

Benefici brut anual- Costos fixes = 1.956.260,08 – 333.843,63 = 1.622.416,45 € 

 

5.5. Capital d’explotació: 406.705,46 € 



 

 

5.6. Ratis: 

- Cost variable unitari: Relació entre el cost variable anual i la 

producció anual 

Cv=2.016.789,92 € / 675.000 kg/any = 2,99 € any/kg 

- Cost unitari: Cost de producció mig d’un kilogram de producte. 

Relació entre els costos totals i la producció total 

Cu=(2.016.789,92+333.843,63) / 675.000 = 3,48 € any/kg 

- Rendibilitat 1: Quocient entre el benefici mig anual (BAI) i la 

inversió, sense incloure el capital d’explotació 

R1=(1.622.416,45 / 1.243.166,99) x 100 = 130,51 % 

- Rendibilitat 2: Quocient entre el benefici mig anual (BAI) i la 

inversió, incloent el capital d’explotació 

R2=(1.622.416,45 / 1.649.872,45) x 100 = 98,34 % 

 

 

6. ESTUDI ECONÒMIC DINÀMIC: INDICADORS FINANCERS  

 

 Els indicadors financer s’han calculat en base a les taules existents al final 

d’aquest punt 

 

6.1. VAN: Valor Actual Net 

 

Aquest valor indica el guany net generat pel projecte. S’ha calculat en les taules 

anteriors : 

 

  VAN1 = 13.118.761,11 € 

  VAN2 = 13.121.967,94 € 

 

(Els subíndexs 1 i 2 fan referència a les hipòtesis de finançament 1 i 2. 

 

6.2. PAY-BACK o termini de recuperació 

 

 El termini de recuperació d’una inversió són el número d’anys que passen des de 

l’inici del projecte fins que la suma dels cobraments actualitzats és exactament igual 

a la suma dels pagaments actualitzats. Moment de la vida de la inversió en què el 



 

valor actual net de la mateixa es fa zero. En el nostre cas i segons les taules 

anteriors: 

  Pay-back1 = 4 anys 

  Pay-back2 = 3 anys 

 

6.3. TIR: Taxa  Interna de Rendiment 

 Equival a l’interès que fa que el VAN s’iguali a zero: 

 

  TIR1 = 35,33 % 

  TIR2 = 51,64 %  

 



Hipòtesi 1: el total de la inversió és aportada pel promotor.

ANYS

Cobraments            

ordinaris                

(€)

Cobraments 

extraordinaris        

(€)

Pagaments            

ordinaris                 

(€)

Cobraments    

financers                 

(€)

Pagaments                      

financers                   

(€)

Pagaments   

extraordinaris        

(€)

Fluxes de caixa              

situació                 

Final                      

(€)

Fluxes de caixa 

situació           

Inicial                      

(€)

Increments        

Fluxe de caixa        

(€)

Pagament                

d'Inversió                 

(€)

Fluxes                           

finals                         

(€)

0 -3.526.974,57 -3.526.974,57

1 1.986.525,00 1.367.017,60 619.507,40 619.507,40 619.507,40 -2.775.975,12

2 2.781.135,00 1.734.889,19 1.046.245,81 1.046.245,81 1.046.245,81 -1.897.526,96

3 3.575.745,00 2.099.871,78 1.475.873,22 1.475.873,22 1.475.873,22 -728.497,14

4 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 533.803,07

5 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 1.724.652,32

6 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 2.848.095,00

7 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 3.907.946,60

8 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 4.907.806,59

9 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 5.851.070,73

10 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 6.740.942,57

11 3.973.050,00 107.547,05 2.283.807,58 537.735,25 1.259.054,22 1.259.054,22 1.259.054,22 7.366.653,94

12 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 8.158.636,71

13 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 8.905.790,26

14 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 9.610.652,10

15 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 10.275.616,10

16 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 10.902.940,63

17 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 11.494.756,22

18 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 12.053.072,82

19 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 12.579.786,59

20 3.973.050,00 143.035,74 2.283.807,58 1.832.278,16 1.832.278,16 1.832.278,16 13.118.761,11

TAXA INTERES EN % 6,00

VAN 13.118.761,11 €

TIR EN % 35,33



Hipòtesi 2 : 50% del capital del promotor, i 50% alié.

ANYS

Cobraments            

ordinaris                

(€)

Cobraments 

extraordinaris        

(€)

Pagaments            

ordinaris                 

(€)

Cobraments    

financers                 

(€)

Pagaments             

financers             

(€)

Pagaments   

extraordinaris        

(€)

Fluxes de caixa 

situació           

Final                      

(€)

Fluxes de caixa 

situació           

Inicial                      

(€)

Increments        

Fluxe de caixa        

(€)

Pagament 

d'Inversió            

(€)

Fluxes                      

finals                        

(€)

0 1.763.487,28 -3.526.974,57 -1.763.487,29

1 1.986.525,00 1.367.017,60 239.601,42 379.905,98 379.905,98 379.905,98 -1.325.552,28

2 2.781.135,00 1.734.889,19 239.601,42 806.644,39 806.644,39 806.644,39 -648.278,10

3 3.575.745,00 2.099.871,78 239.601,42 1.236.271,80 1.236.271,80 1.236.271,80 330.964,96

4 3.973.050,00 2.283.807,58 239.601,42 1.449.641,00 1.449.641,00 1.449.641,00 1.414.221,04

5 3.973.050,00 2.283.807,58 239.601,42 1.449.641,00 1.449.641,00 1.449.641,00 2.436.160,75

6 3.973.050,00 2.283.807,58 239.601,42 1.449.641,00 1.449.641,00 1.449.641,00 3.400.254,81

7 3.973.050,00 2.283.807,58 239.601,42 1.449.641,00 1.449.641,00 1.449.641,00 4.309.777,50

8 3.973.050,00 2.283.807,58 239.601,42 1.449.641,00 1.449.641,00 1.449.641,00 5.167.817,78

9 3.973.050,00 2.283.807,58 239.601,42 1.449.641,00 1.449.641,00 1.449.641,00 5.977.289,75

10 3.973.050,00 2.283.807,58 239.601,42 1.557.188,05 1.557.188,05 1.557.188,05 6.797.596,99

11 3.973.050,00 107.547,05 2.283.807,58 537.735,25 1.151.507,17 1.151.507,17 1.151.507,17 7.369.860,77

12 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 8.161.843,54

13 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 8.908.997,09

14 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 9.613.858,93

15 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 10.278.822,93

16 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 10.906.147,46

17 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 11.497.963,05

18 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 12.056.279,65

19 3.973.050,00 2.283.807,58 1.689.242,42 1.689.242,42 1.689.242,42 12.582.993,42

20 3.973.050,00 143.035,74 2.283.807,58 1.832.278,16 1.832.278,16 1.832.278,16 13.121.967,94

TASA INTERES EN % 6,00

VAN 13.121.967,94 €

TIR EN % 51,64



 

6.4. Anàlisi de sensibilitat 

 A continuació es farà una anàlisi de sensibilitat en què els preus dels productes 

estaran un 10% per sobre i un 10% per sota: 

 

6.4.1.- 10% per sobre: 

 

6000 kg pernil cuit/setmana x 8,76 €/kg x 45 setmanes =              2.364.120,00 € 

6000 kg espatlla cuita/setmana x 6,92 €/kg x 45 setmanes =         1.868.400,00 € 

3000 kg embotit magre/setmana x 4,62 €/kg x 45 setmanes =          623.700,00 € 

Suma de cobraments teòrics dels productes:             4.856.220,00 € 

 

Es preveuen unes mermes de l’ordre del 10 % en concepte de productes no 

venuts, devolucions i promocions. 

Cobraments ordinaris totals 4.370.598,00 € 

 

Es consideraran els mateixos ratis de vendes variables que en cas de preu de 

mercat, el que ens dóna els següents ingressos: 

  

any 1 any 2 any 3 a partir de l’any 4 

50 % 70 % 90 % 100 % 

2.185.299,00 3.059.418,60 3.933.538,20 4.370.598,00 

 

La resta de valors i imports són els mateixos que en el cas anterior, el que ens 

dóna els valors del VAN, del Pay-back i del TIR que a continuació es detallen: 

 

VAN1 =  17.111.966,59 € 

  VAN2 =  17.115.173,42 € 

 

  Pay-back1 =  4 anys 

  Pay-back2 =  3 anys 

 

  TIR1 = 42,67 % 

  TIR2 = 64,26 %  

 



Resultats de vendre els productes un 10% per sobre. Hipòtesi 1: el total de la inversió és aportada pel promotor.

ANYS

Cobraments            

ordinaris                

(€)

Cobraments 

extraordinaris        

(€)

Pagaments            

ordinaris                 

(€)

Cobraments    

financers                 

(€)

Pagaments                      

financers                   

(€)

Pagaments   

extraordinaris        

(€)

Fluxes de caixa              

situació                 

Final                      

(€)

Fluxes de caixa 

situació           

Inicial                      

(€)

Increments        

Fluxe de caixa        

(€)

Pagament                

d'Inversió                 

(€)

Fluxes                           

finals                         

(€)

0 -3.526.974,57 -3.526.974,57

1 2.185.299,00 1.367.017,60 818.281,40 818.281,40 818.281,40 -2.599.066,97

2 3.059.418,60 1.734.889,19 1.324.529,41 1.324.529,41 1.324.529,41 -1.486.966,53

3 3.933.538,20 2.099.871,78 1.833.666,42 1.833.666,42 1.833.666,42 -34.530,98

4 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 1.524.840,21

5 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 2.995.945,12

6 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 4.383.779,93

7 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 5.693.058,06

8 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 6.928.226,10

9 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 8.093.478,97

10 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 9.192.774,13

11 4.370.598,00 107.547,05 2.283.807,58 537.735,25 1.656.602,22 1.656.602,22 1.656.602,22 10.016.054,68

12 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 10.994.423,46

13 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 11.917.412,88

14 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 12.788.157,61

15 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 13.609.614,90

16 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 14.384.574,61

17 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 15.115.668,68

18 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 15.805.380,07

19 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 16.456.051,18

20 4.370.598,00 143.035,74 2.283.807,58 2.229.826,16 2.229.826,16 2.229.826,16 17.111.966,59

TASA INTERES EN % 6

VAN 17.111.966,59 €

TIR EN % 42,67



Resultats de vendre els productes un 10% per sobre.Hipòtesi 2 : 50% del capital del promotor, i 50% alié.

ANYS

Cobraments            

ordinaris                

(€)

Cobraments 

extraordinaris        

(€)

Pagaments            

ordinaris                 

(€)

Cobraments    

financers                 

(€)

Pagaments             

financers             

(€)

Pagaments   

extraordinaris        

(€)

Fluxes de caixa 

situació           

Final                      

(€)

Fluxes de caixa 

situació           

Inicial                      

(€)

Increments        

Fluxe de caixa        

(€)

Pagament 

d'Inversió            

(€)

Fluxes                      

finals                        

(€)

0,00 1.763.487,28 -3.526.974,57 -1.763.487,29

1,00 2.185.299,00 1.367.017,60 239.601,42 578.679,98 578.679,98 578.679,98 -1.148.644,13

2,00 3.059.418,60 1.734.889,19 239.601,42 1.084.927,99 1.084.927,99 1.084.927,99 -237.717,67

3,00 3.933.538,20 2.099.871,78 239.601,42 1.594.065,00 1.594.065,00 1.594.065,00 1.024.931,11

4,00 4.370.598,00 2.283.807,58 239.601,42 1.847.189,00 1.847.189,00 1.847.189,00 2.405.258,19

5,00 4.370.598,00 2.283.807,58 239.601,42 1.847.189,00 1.847.189,00 1.847.189,00 3.707.453,55

6,00 4.370.598,00 2.283.807,58 239.601,42 1.847.189,00 1.847.189,00 1.847.189,00 4.935.939,73

7,00 4.370.598,00 2.283.807,58 239.601,42 1.847.189,00 1.847.189,00 1.847.189,00 6.094.888,96

8,00 4.370.598,00 2.283.807,58 239.601,42 1.847.189,00 1.847.189,00 1.847.189,00 7.188.237,29

9,00 4.370.598,00 2.283.807,58 239.601,42 1.847.189,00 1.847.189,00 1.847.189,00 8.219.697,98

10,00 4.370.598,00 2.283.807,58 239.601,42 1.954.736,05 1.954.736,05 1.954.736,05 9.249.428,55

11,00 4.370.598,00 107.547,05 2.283.807,58 537.735,25 1.549.055,17 1.549.055,17 1.549.055,17 10.019.261,51

12,00 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 10.997.630,29

13,00 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 11.920.619,71

14,00 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 12.791.364,44

15,00 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 13.612.821,73

16,00 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 14.387.781,44

17,00 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 15.118.875,51

18,00 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 15.808.586,89

19,00 4.370.598,00 2.283.807,58 2.086.790,42 2.086.790,42 2.086.790,42 16.459.258,01

20,00 4.370.598,00 143.035,74 2.283.807,58 2.229.826,16 2.229.826,16 2.229.826,16 17.115.173,42

TASA INTERES EN % 6,00

VAN 17.115.173,42 €

TIR EN % 64,26



 

6.4.2.- 10% per sota: 

 

6000 kg pernil cuit/setmana x 7,16 €/kg x 45 setmanes =              1.933.200,00 € 

6000 kg espatlla cuita/setmana x 5,66 €/kg x 45 setmanes =         1.528.200,00 € 

3000 kg embotit magre/setmana x 3,78 €/kg x 45 setmanes =          510.300,00 € 

Suma de cobraments teòrics dels productes:             3.971.700,00 € 

 

Es preveuen unes mermes de l’ordre del 10 % en concepte de productes no 

venuts, devolucions i promocions. 

Cobraments ordinaris totals 3.574.530,00 € 

 

Es consideraran els mateixos ratis de vendes variables que en cas de preu de 

mercat, el que ens dóna els següents ingressos: 

  

any 1 any 2 any 3 a partir de l’any 4 

50 % 70 % 90 % 100 % 

1.787.265,00 2.502.171,00 3.217.077,00 3.574.530,00 

 

La resta de valors i imports són els mateixos que en el cas anterior, el que ens 

dóna els valors del VAN, del Pay-back i del TIR que a continuació es detallen: 

 

VAN1 =  9.115.792,29 € 

  VAN2 =  9.118.999,12 € 

 

  Pay-back1 =  5 anys 

  Pay-back2 =  4 anys 

 

  TIR1 =  27,59 % 

  TIR2 =  38,64 %  

 



Resultats de vendre els productes un 10% per sota. Hipòtesi 1: el total de la inversió és aportada pel promotor.

ANYS

Cobraments            

ordinaris                

(€)

Cobraments 

extraordinaris        

(€)

Pagaments            

ordinaris                 

(€)

Cobraments    

financers                 

(€)

Pagaments                      

financers                   

(€)

Pagaments   

extraordinaris        

(€)

Fluxes de caixa              

situació                 

Final                      

(€)

Fluxes de caixa 

situació           

Inicial                      

(€)

Increments        

Fluxe de caixa        

(€)

Pagament                

d'Inversió                 

(€)

Fluxes                           

finals                         

(€)

0 -3.526.974,57 -3.526.974,57

1 1.787.265,00 1.367.017,60 420.247,40 420.247,40 420.247,40 -2.953.315,81

2 2.502.171,00 1.734.889,19 767.281,81 767.281,81 767.281,81 -2.309.091,21

3 3.217.077,00 2.099.871,78 1.117.205,22 1.117.205,22 1.117.205,22 -1.424.160,03

4 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 -459.657,15

5 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 450.251,22

6 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 1.308.655,35

7 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 2.118.470,56

8 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 2.882.447,18

9 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 3.603.179,84

10 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 4.283.116,31

11 3.574.530,00 107.547,05 2.283.807,58 537.735,25 860.534,22 860.534,22 860.534,22 4.710.775,45

12 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 5.315.916,49

13 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 5.886.804,26

14 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 6.425.377,63

15 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 6.933.465,71

16 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 7.412.794,09

17 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 7.864.990,68

18 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 8.291.591,23

19 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 8.694.044,58

20 3.574.530,00 143.035,74 2.283.807,58 1.433.758,16 1.433.758,16 1.433.758,16 9.115.792,29

TASA INTERES EN % 6,00

VAN 9.115.792,29 €

TIR EN % 27,59



Resultats de vendre els productes un 10% per sota.Hipòtesi 2 : 50% del capital del promotor, i 50% alié.

ANYS

Cobraments            

ordinaris                

(€)

Cobraments 

extraordinaris        

(€)

Pagaments            

ordinaris                 

(€)

Cobraments    

financers                 

(€)

Pagaments             

financers             

(€)

Pagaments   

extraordinaris        

(€)

Fluxes de caixa 

situació           

Final                      

(€)

Fluxes de caixa 

situació           

Inicial                      

(€)

Increments        

Fluxe de caixa        

(€)

Pagament 

d'Inversió            

(€)

Fluxes                      

finals                        

(€)

0 1.763.487,28 -3.526.974,57 -1.763.487,29

1 1.787.265,00 1.367.017,60 239.601,42 180.645,98 180.645,98 180.645,98 -1.502.892,98

2 2.502.171,00 1.734.889,19 239.601,42 527.680,39 527.680,39 527.680,39 -1.059.842,34

3 3.217.077,00 2.099.871,78 239.601,42 877.603,80 877.603,80 877.603,80 -364.697,94

4 3.574.530,00 2.283.807,58 239.601,42 1.051.121,00 1.051.121,00 1.051.121,00 420.760,82

5 3.574.530,00 2.283.807,58 239.601,42 1.051.121,00 1.051.121,00 1.051.121,00 1.161.759,65

6 3.574.530,00 2.283.807,58 239.601,42 1.051.121,00 1.051.121,00 1.051.121,00 1.860.815,15

7 3.574.530,00 2.283.807,58 239.601,42 1.051.121,00 1.051.121,00 1.051.121,00 2.520.301,47

8 3.574.530,00 2.283.807,58 239.601,42 1.051.121,00 1.051.121,00 1.051.121,00 3.142.458,37

9 3.574.530,00 2.283.807,58 239.601,42 1.051.121,00 1.051.121,00 1.051.121,00 3.729.398,85

10 3.574.530,00 2.283.807,58 239.601,42 1.158.668,05 1.158.668,05 1.158.668,05 4.339.770,72

11 3.574.530,00 107.547,05 2.283.807,58 537.735,25 752.987,17 752.987,17 752.987,17 4.713.982,28

12 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 5.319.123,32

13 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 5.890.011,09

14 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 6.428.584,46

15 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 6.936.672,54

16 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 7.416.000,92

17 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 7.868.197,51

18 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 8.294.798,06

19 3.574.530,00 2.283.807,58 1.290.722,42 1.290.722,42 1.290.722,42 8.697.251,41

20 3.574.530,00 143.035,74 2.283.807,58 1.433.758,16 1.433.758,16 1.433.758,16 9.118.999,12

TASA INTERES EN % 6,00

VAN 9.118.999,12 €

TIR EN % 38,64



 

Com a resum es reflexa en el quadre següent el resultat de l’estudi: 

 

INDICADORS FINANCERS: 

  VAN TIR PAY-BACK 

10% per sobre 
HIPÒTESI 1 17.111.966,59 € 42,67 % 4 anys 

HIPÒTESI 2 17.115.173,42 € 64,26 % 3 anys 

Preu normal 
HIPÒTESI 1 13.118.761,11 € 35,33 % 4 anys 

HIPÒTESI 2 13.121.967,94 € 51,64 % 3 anys 

10% per sota 
HIPÒTESI 1 9.115.792,29 € 27,59 % 5 anys 

HIPÒTESI 2 9.118.999,12 € 38,64 % 4 anys 

 

 

 En el cas de vendre els productes a un preu d’un 10% superior trobem que el 

termini de recuperació es manté en relació als preus normals, també es pot comprovar 

que el VAN i el TIR és superior, obtenint-se més beneficis. 

 

 En el cas de vendre el producte un 10% més barat aquesta industria, continua 

sent econòmicament viable, malgrat que el termini de recuperació és superior en relació 

als preus normals, es redueix el VAN i el TIR, però es continua un bon beneficis. 



 

 

 

6.5. Avaluació econòmic – financera: 

 

En aquest punt es vol valorar entre la hipòtesi 1 i la 2, és a dir, entre que el 100% de la 

inversió l’aporta el propietari, o la fórmula mixts (50 % capital propi + 50% capital aliè) 

 

La comparació es realitza en el cas dels preus normals, mantenint-se el mateix 

raonament en els altres dos casos dels preus de venda. 

 

  VAN TIR PAY-BACK 

Preu normal 
HIPÒTESI 1 13.118.761,11 € 35,33 % 4 anys 

HIPÒTESI 2 13.121.967,94 € 51,64 % 3 anys 

 

Com es pot comprovar el VAN en els dos casos són molt similars, inclús una mica 

superior en la hipòtesi 2. 

Pel que fa referència al TIR és molt superior en la hipòtesi 2, és a dir, que el benefici 

obtingut respecte a la inversió realitzada és superior. 

Respecte el Pay-Back o període de recuperació de la inversió, en la hipòtesi 2 la 

recuperem 1 any abans que en la hipòtesi 1. 

 

Amb els raonaments anteriors es pot indicar, que és millor pel promotor utilitzar la 

hipòtesi 2 o financiació mixta: 50% de la inversió de capital propi i l’altre 50% 

demanar-lo a una entitat de crèdit. 



 

9.- CONCLUSIÓ: 

 

 Dels resultats obtinguts en el punt 8, en qualsevol dels tres escenaris (preus 

normals, preus un 10% per sobre i preus un 10% per sota), el projecte és 

econòmicament viable i rendible pel promotor, ja que el VAN, el TIR i el Pay-Back són 

favorables. 

 

L’opció de finançament més adequada passa per que el propietari aporti el 50% de la 

inversió i l’altre 50% l’aporti una entitat de crèdit. 



 

10.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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