
 

Titulació:  

 

ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 

 

 

Alumne:  

 

ANNA DURANY ROBERT 

 

Títol PFC:  

 

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D’UNA UNITAT DE 
FABRICACIÓ DE MOSQUITERES MILD A BURKINA 

FASO PER A FER FRONT A LA MALÀRIA 
 

 

 

Director del PFC: 

 

BEATRIZ AMANTE 

 

 

 

Convocatòria de lliurament del PFC: 

 

GENER 2011 

 

 

Contingut d’aquest volum:   

 

-MEMÒRIA- 

-PLEC DE CONDICIONS- 

-PRESSUPOST- 

 

 



 
Projecte d’implantació de fabricació de mosquiteres 
MILD a Burkina Faso per a fer front a la malària. 

 2 

     



 
Projecte d’implantació de fabricació de mosquiteres 
MILD a Burkina Faso per a fer front a la malària. 

 3 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agraeixo profundament tot el suport rebut durant el 

temps de realització d’aquest projecte  per part de 

la Beatriz Amante i la Mariona Vidal.  

 

Així mateix, el temps dedicat per part del equip que 

desenvolupa el projecte  ‘Àfricà contra la malària’ 

de la UPC.  

 

I el més important per mi, tot el suport rebut per 

part dels meus pares, germanes i amics durant 

aquests mesos. 



 
Projecte d’implantació de fabricació de mosquiteres 
MILD a Burkina Faso per a fer front a la malària. 

 4 

     



 
Projecte d’implantació de fabricació de mosquiteres 
MILD a Burkina Faso per a fer front a la malària. 

 5 

     

- INDEX GENERAL - 
 

 

- MEMÒRIA- ........................................................................................................6 

- PLEC DE CONDICIONS- .............................................................................. 141 

- PRESSUPOST-............................................................................................. 157 

- BIBLOGRAFIA ................................................................................................169



Titulació:  

 

ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 

 

 

Alumne:  

 

ANNA DURANY ROBERT 

 

Títol PFC:  

 

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D’UNA UNITAT DE 
FABRICACIÓ DE MOSQUITERES MILD A BURKINA 

FASO PER A FER FRONT A LA MALÀRIA 
 

 

 

Director del PFC: 

 

BEATRIZ AMANTE 

 

 

 

Convocatòria de lliurament del PFC: 

 

 

GENER 2011 

 

 

Contingut d’aquest volum:   

 

-MEMÒRIA- 
 

 



 
Projecte d’implantació de fabricació de mosquiteres 
MILD a Burkina Faso per a fer front a la malària. 

 7 

     

- INDEX MEMÒRIA - 

- INDEX DE FIGURES - .................................................................................... 10 

- INDEX DE TAULES - ...................................................................................... 12 

 

- INDEX DE GRÀFIQUES....................................................................................15 

1. DEFINICIÓ DEL PROJECTE............................................................... ..........16 

1.1 TÍTOL..................................................................................................... 16 

1.2 OBJECTE .............................................................................................. 16 

1.3 JUSTIFICACIÓ ...................................................................................... 16 

1.4 ABAST................................................................................................... 18 

1.5 ESPECIFICACIONS BÀSIQUES/TÈCNIQUES...................................... 20 

2. BURKINA FASO I LA MALÀRIA .................................................................... 21 

2.1 BURKINA FASO .................................................................................... 21 

2.1.1 Economia ................................................................................... 23 

2.1.2 Demografia................................................................................. 24 

2.1.3 Cultura........................................................................................ 26 

2.2 MALÀRIA ............................................................................................... 27 

2.2.1 Transmissió................................................................................ 27 

2.2.2 Símptomes ................................................................................. 28 

2.2.3 Prevenció ................................................................................... 28 

2.2.4 Grups de risc .............................................................................. 30 

2.2.5 Vacunes ..................................................................................... 31 

2.2.6 Diagnòstic i tractament ............................................................... 32 

2.2.7 Epidemiologia i algunes dades ................................................... 32 

2.2.8 Impacte econòmic ...................................................................... 33 

3. MOSQUITERES TRACTADES AMB INSECTICIDA DE LLARGA DURACIÓ 

(MILD)....................................................................................................... 34 



 
Projecte d’implantació de fabricació de mosquiteres 
MILD a Burkina Faso per a fer front a la malària. 

 8 

     

3.1 PROCÉS D’APROVACIÓ DE MOSQUITERES AMB INSECTICIDA DE 

LLARGA DURACIÓ PER LA OMS............................................................... 37 

3.2 DIFERENTS MOSQUITERES MILD EXISTENTS AL MERCAT ............ 39 

4. PROCÉS DE FABRICACIÓ........................................................................... 45 

4.1 ETAPA 1 ................................................................................................ 45 

4.2 ETAPA 2 ................................................................................................ 50 

4.3 MÀQUINES NECESSÀRIES PER L’ETAPA 2 ....................................... 54 

4.4 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA MOSQUITERA..................... 62 

5. DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA...................................................................... 63 

5.1 ESPAIS DE LA NAU .............................................................................. 63 

5.2 CÀLCULS D’ESPAI................................................................................ 65 

5.2.1 Magatzem .................................................................................. 66 

5.2.2 Sala de confecció ....................................................................... 73 

5.3 ESTUDI DE DISTRIBUCIÓ.................................................................... 75 

5.3.1 Mètode Press ............................................................................. 76 

6. ESTUDI ENERGÈTIC.................................................................................... 82 

6.1 MAQUINARIA ........................................................................................ 82 

6.2 INSTAL·LACIÓ LUMÍNICA..................................................................... 82 

7. ESTRUCTURA DE RECURSOS HUMANS................................................... 89 

7.1 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA .................................... 89 

7.2 NÚMERO D’EMPLEATS I CAPACITAT PROFESSIONAL..................... 89 

7.3 ANÀLISI DELS LLOCS DE TREBALL.................................................... 92 

7.4 PLA DE FORMACIÓ I APRENENTAGE .............................................. 111 

7.4.1 Polivalència del personal .......................................................... 112 

8. ESTUDI DE L’ IMPACTE AMBIENTAL........................................................ 113 



 
Projecte d’implantació de fabricació de mosquiteres 
MILD a Burkina Faso per a fer front a la malària. 

 9 

     

8.1 PROCÉS DE FABRICACIÓ DE LES MOSQUITERES......................... 113 

8.1.1 Residus generats ..................................................................... 113 

8.1.2 Tractament de residus.............................................................. 114 

8.2 PROCÉS DE FABRICACIÓ DE LA NAU.............................................. 115 

8.2.1 Residus generats ..................................................................... 115 

8.2.2 Tractament de residus.............................................................. 115 

9. ESTUDI VIABILITAT ECONÒMICA............................................................. 118 

9.1 PLA D’INVERSIÓ................................................................................. 118 

9.2 AMORTITZACIONS............................................................................. 120 

9.3 COMPTE DE RESULTATS PREVISIONAL ......................................... 130 

9.4 BALANÇ DE SITUACIÓ PREVISIONAL .............................................. 134 

9.5 VIABILITAT ECONÒMICA ................................................................... 136 

9.5.1 Pay-Back Estàtic ...................................................................... 136 

9.5.2 VAN.......................................................................................... 136 

9.5.3 TIR ........................................................................................... 137 

10. CONCLUSIONS ........................................................................................ 139 

 

 

 



 
Projecte d’implantació de fabricació de mosquiteres 
MILD a Burkina Faso per a fer front a la malària. 

 10 

     

- INDEX DE FIGURES - 

 

Figura 1: Situació geogràfica de Burkina Faso ...................................................... 21 

Figura 2: Bandera Burkina Faso ............................................................................ 22 

Figura 3: Mapa de les regions de Burkina Faso .................................................... 23 

Figura 4: Mosquit Anopheles albimanus alimentant-se de la sang d’un bras humà.

............................................................................................................................... 27 

Figura 5: Mapa mundi amb els països a on la malària és present i nivell 

d’afectació............................................................................................................. 30 

Figura 6: Procés de fabricació d’una mosquitera MILD. Concretament del model  

Olyset
®
...................................................................................................................26 

Figura 7: Evolució de la quantitat d’insecticida vist des de la secció transversal de 

un fil que composa la mosquitera.........................................................................27 

Figura 8: Fotografia de la mosquitera DuraNet.................................................... 40 

Figura 9: Relació de la mida del forat de la mosquitera amb la mida del 

mosquit.................................................................................................................34 

Figura 10: Mosquiteres PermaNet
®
 2.0 en forma de con, rectangular i hamaca per 

ordre de aparició en diferents colors. ................................................................... 44 

Figura 11: Diagrama de bloc del procés de fabricació sencer de les mosquiteres.

............................................................................................................................... 45 

Figura 12: Gransa de polipropilè transparent ....................................................... 46 

Figura 13: Màquina extrusora de polímers........................................................... 47 

Figura 14: Aspecte màquina Raschel .................................................................... 49 

Figura 15: Procés d’acabat del teixit que es sotmet a una temperatura de 100ºC 

per estabilitzar-lo .................................................................................................. 50 

Figura 16: Talls a realitzar amb la talladora vertical ............................................ 51 

Figura 17: Taula de tall amb les marques dels talls .............................................. 52 

Figura 18: Taula de tall amb les marques dels talls sobresortint per sota del teixit

............................................................................................................................... 52 

Figura 19: Aspecte de la màquina de cosir industrial overlock............................. 53 

Figura 20: Etiqueta de la mosquitera VIDAL’S-NET
®

............................................. 54 

Figura 21: Segelladora de bosses de plàstic.......................................................... 61 

Figura 22: Secció transversal de l’interior d’un contenidor carregat amb rotllos de 

teixit de malla........................................................................................................ 67 



 
Projecte d’implantació de fabricació de mosquiteres 
MILD a Burkina Faso per a fer front a la malària. 

 11 

     

Figura 23: Distribució 1 de la planta ..................................................................... 75 

Figura 24: Distribució 2  de la planta .................................................................... 75 

Figura 25: Distribució 3 de la planta ..................................................................... 76 

Figura 26: Distribució 1, distribució en planta definitiva ...................................... 81 

Figura 27: Organigrama de la empresa ................................................................ 89 

 



 
Projecte d’implantació de fabricació de mosquiteres 
MILD a Burkina Faso per a fer front a la malària. 

 12 

     

- INDEX DE TAULES - 
 
Taula 1: Creixement economic de Burkina Faso en els últims 3 anys. .................. 24 

Taula 2: Estructura d’edat a Burkina Faso ............................................................ 24 

Taula 3: Resum dels models proposats per a les màquines necessàries .............. 61 

Taula 4: Taula resum de l’espai necessari en el magatzem .................................. 72 

Taula 5: Taula resum de l’espai necessari a la sala de confecció ......................... 74 

Taula 6: Taula resum de l’espai necessari per a les dues seccions calculades en 

aquest apartat....................................................................................................... 74 

Taula 7: Definició dels criteris d’avaluació amb els seus pesos respectius ........... 76 

Taula 8: Matriu valoració de les alternatives........................................................ 79 

Taula 9: Matriu valoració normalitzada ............................................................... 80 

Taula 10: Matriu de denominació ......................................................................... 80 

Taula 11: Relació de màquines amb energia necessària ...................................... 82 

Taula 12: Intensitats lluminoses per dependències .............................................. 85 

Taula 13: Càlcul de l’energia total necessària....................................................... 87 

Taula 14: Relació de la energia total consumida per la maquinaria i la 

lluminositat de la planta. ...................................................................................... 88 

Taula 15: Número total de treballadors de la empresa ........................................ 90 

Taula 16: Fitxa tècnica I del gerent ....................................................................... 94 

Taula 17: Fitxa tècnica II del gerent ...................................................................... 95 

Taula 18: Fitxa tècnica I de la recepcionista ......................................................... 96 

Taula 19: Fitxa tècnica II de la recepcionista ........................................................ 97 

Taula 20: Fitxa tècnica I del cap de logística i oficina tècnica............................... 99 

Taula 21: Fitxa tècnica II del cap de logística i oficina tècnica............................ 100 

Taula 22: Fitxa tècnica I de l’operari de magatzem ............................................ 101 

Taula 23: Fitxa tècnica II de l’operari de magatzem ........................................... 102 

Taula 24: Fitxa tècnica I del cap de planta.......................................................... 103 

Taula 25: Fitxa tècnica II del cap de planta......................................................... 104 

Taula 26: Fitxa tècnica I de l’operari ................................................................... 105 

Taula 27: Fitxa tècnica II de l’operari .................................................................. 105 

Taula 28: Fitxa tècnica I de l’operari de manteniment de plaques solars .......... 106 

Taula 29: Fitxa tècnica II de l’operari de manteniment de plaques solars ......... 107 

Taula 30: Fitxa tècnica I de l’operari de manteniment de maquinària............... 108 

Taula 31: Fitxa tècnica II de l’operari de manteniment de maquinària.............. 109 



 
Projecte d’implantació de fabricació de mosquiteres 
MILD a Burkina Faso per a fer front a la malària. 

 13 

     

Taula 32: Fitxa tècnica I del comercial ................................................................ 110 

Taula 33: Fitxa tècnica II del comercial ............................................................... 111 

Taula 34: Pla d’inversions.................................................................................... 119 

Taula 35: Amortització financera del deute........................................................ 121 

Taula 36: Quadre d’amortitzacions de l’actiu no corrent ................................... 130 

Taula 37: Compte de resultats previsional a un any ........................................... 131 

Taula 38: Balanç de la situació inicial en la implantació de la fàbrica ............... 135 

Taula 39: Balanç en l’inici de l’activitat............................................................... 135 

Taula 40: Resum del pla d’inversions .................................................................. 160 

Taula 41: Immobilitzat material amb cada concepte i el seu valor econòmic.... 161 

Taula 42: Resum de l’immobilitzat material ....................................................... 162 

Taula 43: Partida de la maquinaria desglossada corresponent al immobilitzat 

material ............................................................................................................... 163 

Taula 44: Resum de la partida de instal·lacions.................................................. 164 

Taula 45: Resum de la partida de Mobiliari ........................................................ 165 

Taula 46: Resum de la partida d’Equips Informàtics........................................... 165 

Taula 47: Pla d’inversions.................................................................................... 167 

 



 
Projecte d’implantació de fabricació de mosquiteres 
MILD a Burkina Faso per a fer front a la malària. 

 14 

     

 

- INDEX DE GRÀFIQUES - 
 

Gràfica 1: Mortalitat a causa de la malària a Burkina Faso ................................. 17 

Gràfica 2: Punt d’equilibri en relació a la quantitat d’unitats que s’han de vendre 

per tal d’igualar els costos totals. ....................................................................... 134 

  



 
Projecte d’implantació de fabricació de mosquiteres 
MILD a Burkina Faso per a fer front a la malària. 

 15 

     



 
Projecte d’implantació de fabricació de mosquiteres 
MILD a Burkina Faso per a fer front a la malària. 

 16 

     

1. DEFINICIÓ DEL PROJECTE 
 

1.1 TÍTOL 
 

Projecte d’implantació de fabricació de mosquiteres MILD a Burkina Faso per a 

fer front a la malària. 

 

1.2 OBJECTE  
 

L’objecte del treball és determinar tots els passos, processos, característiques i 

estudis necessaris per a la producció de mosquiteres amb insecticida de llarga 

duració (MILD) a una planta de Burkina Faso. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓ 
 

La utilitat del treball és realitzar un projecte d’implantació d’una fàbrica per a la 

confecció de mosquiteres a Burkina Faso. L’objectiu de les mosquiteres és fer 

front a la malària. Segons l’últim informe de la Organització Mundial de la Salut 

(OMS), publicat al 2009, Burkina Faso és el quart país amb més percentatge de 

malària entre la seva població total. Aquesta malaltia es transmet a través de la 

picadura d’un mosquit, per tant les mosquiteres tenen la finalitat d’evitar 

aquestes picadures i conseqüentment la propagació de la malària. 

 

Cada any moren més d’un milió de persones per malària a l’Àfrica subsahariana 

[ 1 ]. L’Àfrica subsahariana, també denominada Àfrica negra, la formen tots els 

països africans menys aquells que limiten amb el mar Mediterrani.  

Burkina Faso és un d’aquests països. La seva població total és de 14.017.262 

d’habitants segons l’últim cens fet al 2006 i la població estimada per al 2010 és 

de 16.241.811 habitants. Aquest país està molt castigat per la malària. Segons 

l’últim informe de la OMS publicat al febrer del 2009, la malària és la segona 

causa de mortalitat en aquest país després de les malalties relacionades amb la 

diarrea. S’estima que l’any 2004 van morir a Burkina Faso a causa de la malària 

24.800 persones. La OMS recomana l’ús de les mosquiteres MILD per a baixar 

aquesta xifra en un 70 % i insecticida químic per l’altre 30 %. 
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L’informe de la OMS del 2010 va ser publicat al mes de desembre, coincidint 

amb el tancament d’any i amb la finalització d’aquest projecte. Una notícia 

publicada al diari “El Pais”, fent referència a aquest fet, tenia el següent titular: 

 

“Les mosquiteres eviten la mort per malària de 200.000 persones” 

 

I dins de la notícia es podia llegir la següent informació: 

 

“La mortalitat a causa de la malaltia s’ha reduït en un 21% des del 2000 (...). 

L’informe sobre la malaltia que va fer públic la Organització Mundial de la Salut 

reflexa que les morts per el plasmòdium que causa la infecció s’han reduït de 

985.000 a 781.000 entre 2.000 i 2.009 (un 20,7% menys), tot i que el nombre 

d’afectats tant sols s’ha reduït un 3 % (de 233 milions a 225 milions). Son els 

millors resultats vist en dècades (...) les estratègies actuals funcionen – ha dit la 

directora de la OMS, Margaret Chan”. 

 

Mirant més atentament aquest informe es pot apreciar que a Burkina Faso les 

notícies no són tant positives ja que el número de morts a causa de la malària ha 

augmentat lleugerament respecte l’any passat. 
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Gràfica 1: Mortalitat a causa de la malària a Burkina Faso 

Font: Informe mundial de la malària 2010 – Organització Mundial de la Salut (OMS) 

 

Les dades anteriors mostren clarament que aquesta malaltia afecta greument a 

la població de Burkina Faso, per tant les mosquiteres poden ajudar a reduir 
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aquest nombre de morts. Això és una bona justificació de la elecció de Burkina 

Faso i no un altre país com camp d’actuació en l’inici del projecte. 

 

A part de fer front a la malària aquest projecte també pretén incrementar la 

riquesa del país mitjançant la creació de nous llocs de treball. Es beneficiarien 

directament els treballadors de la unitat de producció e indirectament les seves 

famílies i part de la població. Aquesta part és una de les parts més importants del 

projecte, fins i tot més que la pròpia fabricació de la mosquitera. Amb la 

mosquitera es podran protegir dels mosquits mentre que amb la implantació de 

la fàbrica augmentarà la riquesa del país.  

 

La construcció d’un teixit empresarial en països subdesenvolupats és un factor 

clau per ajudar a un país a sortir de la pobresa. Evidentment també existeixen 

altres factors, com poden ser la forma de  govern, els recursos, la existència de 

corrupció, la cultura, la història, etc., que determinen l’estat de pobresa i de 

desenvolupament d’un país. Algun d’aquests factors son molt difícils d’intervenir 

des de fora, però la col·laboració a construir o reforçar el teixit empresarial 

normalment serà ben rebut i si està ben gestionat és bastant probable que 

s’assoleixin els objectius proposats.  

 

Aquest projecte es centre en l’actuació a Burkina Faso, però un cop implantat és 

aplicable amb més o menys modificacions a altres països afectats per la malària, 

sobretot els de l’ Àfrica subsahariana. 

 

Un mite bastant estès en el món de la cooperació és que hi ha molts diners 

destinats a aquest fi, però el que fa falta és una bona gestió d’aquests. Aquest 

projecte pretén ser un mitjà per a la bona gestió del finançament en cooperació. 

Un mitjà que permeti fabricar mosquiteres a un cost assequible per a la població 

del tercer món. Si aquesta unitat de producció estigués en qualsevol punt del 

primer món no seria possible la fabricació de les mateixes mosquiteres amb un 

cost equiparable al nostre sense perdre diners. Tot això suprimint costos de 

transport entre el nord i el sud i creant llocs de treball i teixit empresarial a 

Burkina Faso. 

 

1.4 ABAST 
 

S’ha definit un guió que actuarà com a abast del projecte, és el següent: 

 

- Informació general sobre la malària i Burkina Faso. Quines 

característiques té aquesta malaltia, com es transmet, com es pot 



 
Projecte d’implantació de fabricació de mosquiteres 
MILD a Burkina Faso per a fer front a la malària. 

 19 

     

combatre i la seva prevenció. Demografia i característiques de Burkina 

Faso. Societat i cultura. 

 

- Característiques de les mosquiteres amb insecticida de llarga duració 

(MILD) i característiques de les mosquiteres que es fabricaran i 

confeccionaran a la fàbrica. Quin serà el tipus de teixit òptim, les mides 

de la mosquitera i les mides dels pors, el color, la resistència, etc. 

 

- Procés de fabricació de les mosquiteres. Quins processos són necessaris, 

quines màquines (model i número) utilitzarem tant per a la fabricació del 

fil, com per la impregnació i per la confecció. 

 

- Lay-out de la fàbrica. Com estarà distribuïda la nau, quants espais 

diferents seran necessaris, ocupació i situació de cada espai dins de la 

nau. 

 

- Necessitats energètiques. Es realitzarà un estudi de les necessitats 

energètiques generals del projecte, és a dir la energia necessària per al 

procés de fabricació centrat en el consum de la maquinària i la energia 

necessària per a la instal·lació lumínica. 

 

- Recursos humans. Es realitzarà un estudi sobre les necessitats en quant 

a personal. Quantes persones treballaran a la unitat de producció, quants 

torns hi hauran, quantes persones a les oficines, quins càrrecs tindran, 

les responsabilitats de cada treballador i l’organigrama de l’empresa. 

 

- Estudi del impacte ambiental. Es realitzarà un estudi d’impacte ambiental 

a on es tindrà en compte els residus que es generen i el seu tractament, 

els agents contaminants que es puguin desprendre i els residus i 

tractament a causa de la obra civil en l’adaptació de la nau al procés de 

fabricació. 

 

- Estudi econòmic. Es realitzarà un estudi econòmic per saber la inversió 

necessària, en quant temps recuperarem la inversió, quin és el cost real 

de fabricació de cada mosquitera i quin és el preu de venta entre d’altres 

factors. 

 

 

No es contempla en l’abast les instal·lacions de la fàbrica ja que això correspon a 

un altre projecte complementari desenvolupat per una altra persona. 
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1.5 ESPECIFICACIONS BÀSIQUES/TÈCNIQUES  
 

La producció òptima de les mosquiteres és fabricar 11.000 mosquiteres al mes. 

Aquesta xifra s’ha obtingut pressuposant que es necessita una mosquitera per a 

cada dues persones, ja que a Burkina Faso la gran majoria de població 

comparteix llit. La primera regió d’actuació és la regió Centre, la qual pertany 

Uagadugú, la capital del país. Aquesta regió té 1.266.182 habitants, dels quals 

229.685 són nens de 0 a 5 anys, que correspon al grup de risc més alt de 

contraure la malària.  

 

L’objectiu primer és aportar mosquiteres a aquest grup de gent que estan 

exposades al màxim risc. Per això, si es fabriquen 11.000 mosquiteres cada mes 

i calculant onze mesos laborables, en un any s’hauran fabricat 121.000 

mosquiteres. Al calcular una mosquitera per cada dues persones, les 121.000 

mosquiteres donen cobertura a 242.000 persones en total, xifra aproximada al 

número total de persones de màxim risc a la regió Centre. Els càlculs anteriors 

estan fets considerant un rendiment de la planta de producció del 100 %. 

 

Es calcula que per assolir aquest nivell de producció, serien necessàries 50 

treballadors que formarien la unitat de producció directe e indirectament.  
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2. BURKINA FASO I LA MALÀRIA  
 

2.1 BURKINA FASO 
 

Burkina Faso és un país de l’Àfrica subsahariana situat al Oest d’Àfrica. Fa 

frontera amb Mali al nord, Níger a l’est, Benin al sud-est, Togo i Ghana al sud i 

Costa d’Ivori al sud-oest. 
 

Figura 1: Situació geogràfica de Burkina Faso 

Font: http://www.tribunero.com/imagenes/especiales/africa-mapa.jpg 

 

Aquest país té una superfície de 274.200 km2 i una població de 16.241.811 

d’habitants [ 2 ]. Antigament s’anomenava República d’Alto Volta fins que al 1984 

va passar a dir-se oficialment Burkina Faso, col·loquialment també és coneguda 

com Burkina. El canvi de nom el va fer Thomas Sankara, president del país al 

1984. Burkina Faso vol dir “terra d’homes de bé” en Mòoré i Dioula que són les 

dos llengües natives més importants del país. 
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La capital de Burkina Faso s’anomena Uagadugú, col·loquialment coneguda com 

Uaga. Està situada aproximadament al centre del país. És la ciutat més gran del 

país i té una població de 1.475.223 habitants, segons el cens de l’any 2006. La 

capital també és el centre econòmic, administratiu, cultural i de comunicacions 

del país [ 3 ].  

 

La única llengua oficial del país és el francès, tot i que n’hi ha d’altres que estan 

reconegudes com ara el moré i el diula. També existeix un gran nombre de 

llengües o dialectes parlats a Burkina Faso, alguns exemples són el gurmanche, 

el fufulde o el tamashek que parlen els tuareg de la zona. 

 

La moneda oficial del país és el franc oestafricà (CFA), denominat simplement 

franc. Aquesta moneda és la moneda comú de 8 països de la regió; Benín, 

Burkina Faso, Costa d’ Ivori, Guinea–Bissau, Mali, Níger, Senegal i Togo. Un 

euro equival a 655,957 francs [ 4 ]. 

 

La bandera del país és vermella i verda amb una estrella groga de cinc puntes al 

mig. Es va establir al 1984 quan es va canviar el nom al país. El color vermell 

representa la lluita revolucionaria que va tenir lloc al país durant la segona meitat 

del segle XX. El color verd simbolitza esperança i abundància. La estrella groga 

representa la riquesa mineral del país [ 5 ]. 

 

 
Figura 2: Bandera Burkina Faso 

Font: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Burkina_Faso.svg 

 

Burkina Faso va ser finalment colònia francesa després d’una disputa entre 

França i Anglaterra per colonitzar el territori. Al desembre de 1958 va aconseguir 

l’autogovern i conseqüentment va passar a ser una república autònoma de la 

colònia francesa. La independència total i definitiva va arribar el 5 d’agost de 

1960 amb el nom d’Alto Volta. Al 1984 van canviar el nom al nom actual de 

Burkina Faso. 
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Actualment Burkina Faso està dividida en 13 regions, 45 províncies i 301 

departaments. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Mapa de les regions de Burkina Faso 

Font: http://en.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso 

 

La major part del relleu del país és pla, tot i que al  sud-oest hi ha una zona de 

muntanyes rocoses  amb una alçada no gaire considerable.  

 

Burkina Faso té clima tropical, això suposa tenir dues estacions molt 

diferenciades durant l’any, l’estació plujosa i l’estació seca. L’estació de pluges 

dura quatre mesos i va des de maig - juny fins al setembre. La resta de l’any 

predomina l’estació seca amb vents provinents del Sàhara [ 6 ]. 

 

2.1.1 Economia 
 

El PIB de Burkina Faso és un dels més baixos del món, 1.200 $ per càpita. L’any 

2009 estava situat en la posició 205 dels 227 països amb dades oficials. 

L’agricultura representa el 32 % del PIB i dona feina al 80 % de la població. Una 

part important de l’economia del país prové de la ajuda internacional que rep 

Burkina Faso. El país és ric en minerals, com ara el coure, ferro, magnesi i or, la 

qual cosa també incrementa la economia. 

 

L’ economia del país va créixer en l’últim any un 3,3 % [ 1 ].  
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En la següent taula es pot apreciar el creixement del país en els últims 3 anys. 

 

Any Creixement (%) 

2009 3,3 

2008 5,2 

2007 3,6 
Taula 1: Creixement economic de Burkina Faso en els últims 3 anys. 

Font: CIA. The World Factbook. http://re5.eu/CIABurkinaFaso 

 

La taula ens mostra que la línia de creixement no és uniforme, si no que és 

bastant irregular. Tot i que amb dades de només tres anys és difícil treure 

conclusions, el que està clar és que seria més òptim si el creixement fos més 

constant ja que estaria més regulat i controlat. Aquestes dades poden donar peu 

a pensar que la economia del país no és estable. 

 

El deute extern a 31 de desembre de 2009 era de 1,84 bilions de $. Està en la 

posició 136 del rànquing de deute extern [ 1 ]. A això s’hi ha de sumar les grans 

quantitats que s’han de pagar a mode de interessos. 

 

2.1.2 Demografia 
 

La majoria dels més de 16 milions d’ habitants viuen en el centre i el sud del país, 

a on la densitat de població pot arribar en alguns casos a superar 48 persones 

per kilòmetre quadrat. 

 

La estructura d’edat es representa en la següent taula: 

 

Franja d’edat (anys) Total (%) 

0 – 14 46 

15 – 64 51,5 

> 64 2,5 
Taula 2: Estructura d’edat a Burkina Faso 

Font: CIA. The World Factbook. http://re5.eu/CIABurkinaFaso 

 

En la Taula 2 es pot apreciar que Burkina Faso té una població molt jove, ja que 

la franja que compren la població més jove, de zero a catorze anys, conté el 

46 % de la població. L’edat mitjana de la població del país és 16,8 anys. 

Concretament als homes els hi correspon una edat de 16,6 anys i a les dones de 

17 anys. Amb aquesta mitjana d’edat tant baixa es pot deduir que gran part del 

51,5 % que representa la següent franja de la població serà més aviat jove que 
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gran, és a dir tendirà més cap als quinze anys que no cap als seixanta-quatre 

[ 1 ]. 

 

Hi ha un alt nivell d’emigració en aquest país. La causa principal és l’atur que al 

2004 tenia un índex del 77 % [ 1 ].  La gran majoria marxen a Costa d’Ivori i 

Ghana. Es calcula que hi ha aproximadament tres milions de burkinesos vivint a 

Costa d’Ivori. L’emigració augmenta notablement a la època de més feina a 

l’agricultura. 

 

Actualment a Burkina Faso estan presents més de 60 grups ètnics diferents. 

Originàriament cada grup pertanyia a una part del territori, però a causa de les 

diferents migracions s’han barrejat molt d’ells. El grup més abundant són els 

Mossi, els quals representen aproximadament el 50 % de la població total. El 

segon grup més nombrós són els Fulani, que representen el 8 % de la població 

total [ 7 ].   

 

El percentatge de població rural front a la població urbana és del 80 % - 20 % 

respectivament. És a dir, un 80 % de la població de Burkina Faso viu en zones 

rurals, i el 20 % restant viu a les ciutats. 

 

Es calcula, a data del 2004, que un 46,4 % de la població viu immers en la 

pobresa [ 1 ]. 

 

Segons l’informe que va publicar el World Economic Forum, el Global 

Competitiveness Report, Burkina Faso està en la posició 128 dels 133 països 

estudiats. El rànquing d’aquest informe està basat en indicadors que mesuren el 

desenvolupament que pot tenir aquest país en el cas que sigui un país 

subdesenvolupat, per tant, el fet que Burkina Faso estigui sisè per la cua no 

dona gaire esperança si les coses no canvien. 

Un altre indicador de la situació de pobresa del país és el Índex de 

Desenvolupament Humà (IDH) creat per les Nacions Unides. Aquest índex té en 

compte l’esperança de vida al néixer, el nivell d’escolarització i el PIB per càpita 

real. Segons IDH Burkina Faso ocupa la posició 177 de 182, a la publicació del 

2009. 

 

L’esperança de vida mitjana al néixer és de 53,32 anys. Concretament 55,31 

anys per les dones i 51,39 per als homes.  

 

L’índex de creixement de la població és del 3,095 % anual. Hi ha 43,98 

naixements per a cada 1.000 habitants i 13,02 morts per cada 1.000 habitants. 
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L’índex de mortalitat infantil és de 82,98 infants per a cada 1000 naixements. És 

el tretzè país del món amb més mortalitat infantil. Aquesta és deguda a la 

desnutrició i a malalties com la malària o la diarrea. La situació de pobresa que 

viu aquest país dificulta l’atenció necessària als infants en cas de malaltia i la 

adquisició de medicaments [ 1 ]. 

 

Aproximadament el 78,2 % de la població és analfabeta, aquesta xifra és molt 

alta, però pot ser pitjor en el cas de les dones que viuen en les zones rurals, a on 

l’analfabetisme ascendeix fins al 92 % [ 1, 6 ]. Teòricament l’escolarització és 

obligatòria i gratuïta fins als 16 anys, però nomes el 44 % dels nens van a 

l’escola. Les causes de l’abandonament escolar són els costos que tenen el 

material escolar i les “taxes d’escolarització”, tot i que es prediqui la educació 

gratuïta, no acaba de ser del tot gratuïta. La última causa i probablement la que 

té més pes real és que un infant que assisteix a la escola és una mà menys a 

casa o als camps de conreu [ 1, 6 ].  

 

La religió, com a la majoria de països africans, és important en la vida dels 

burkinesos. Les dades no són gaire precises. Entre el 50 % i el 60 % de la 

població son musulmans, entre el 10 % i el 20 % son cristians, majoritàriament 

catòlics i la resta practiquen cultes indígenes [ 1 ]. 

 

2.1.3 Cultura 
 

La música juga un paper molt important en la cultura d’aquest país. Els 

instruments tradicionals tenen valors culturals i espirituals per als habitants i els 

utilitzen molt per a composar música. La música forma part de la majoria de 

activitats significants que acull el dia a dia de Burkina Faso. 

 

La indústria cinematogràfica també forma part de la identitat cultural del país. 

Cada any té lloc a Uagadugú el festival internacional de cinema anomenat 

FESPACO, Festival Panafrican du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou, 

per aquest motiu Uagadugú és la capital del cinema a Àfrica [ 5 ]. 
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2.2 MALÀRIA 
 

La malària o paludisme és una malaltia causada per un paràsit que es transmet a 

través de la picadura d’un mosquit infectat. La paraula malària prové de l’italià 

medieval “mala aria”, que significa mal aire, ja que  inicialment es pensava que 

aquesta malaltia es transmetia a través de l’aire, més endavant es va provar que 

el que transmetia la malaltia no era l’aire si no alguns insectes que volaven per 

l’aire [ 8,  9 ].  

 

Els paràsits que originen la malària son del gènere Plasmòdium. Existeixen més  

de 150 espècies de Plasmòdium que infecten a diferents vertebrats, però tant 

sols quatre infecten l’espècie humana: Plasmòdium falciparum, Plasmòdium 

vivax, Plasmòdium ovale i Plasmòdium malariae. Les dues especies més 

comuns són: 

 

• P. Falciparum � té presència global a la majoria de zones afectades per 

la malària, tot i que és més comú a Àfrica. És l’espècie més agressiva i 

causa la mort principalment per coma o anèmia. 

• P. Vivax � té presència mundial. Pot causar infeccions debilitants i 

recurrents, però rarament causa la mort [ 10 ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Mosquit Anopheles albimanus alimentant-se de la sang d’un bras humà. 

Font: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Anopheles_albimanus_mosquito.jpg 

 

 

2.2.1 Transmissió 
 

La malària es transmet a través de la picadura de mosquits del gènere 

Anopheles infectats amb paràsits Plasmòdium. Només les femelles s’alimenten 

de sang, per tant només aquestes són les responsables de la transmissió de la 

malaltia al completar el cicle reproductiu del paràsit. 
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La transmissió de la malària es produeix quan el mosquit infectat, que es 

portador  del paràsit Plasmòdium, pica a una persona. Els paràsits entren al cos 

humà a través de les glàndules salivals del insecte, migren cap al fetge humà a 

on es multipliquen ràpidament i finalment passen a la sang.  

Per a continuar el cicle vital, els paràsits han de tornar al mosquit. Quan una 

persona infectada torna a ser picada, el mosquit extreu paràsits a través de la 

sang que xucla. Dins del mosquit, els paràsits dels dos sexes es reprodueixen i 

es forma la següent generació. 

 

D’aquesta manera, un mosquit femella no infectat que pica a algun malalt, 

adquireix els paràsits que originen la malària, es reprodueixen en el intestí del 

mosquit i aquest es converteix en mosquit infectat preparat per transmetre la 

malària [ 7,8 ]. 

 

A part de la infecció de la malaltia per part del mosquit, la malària també es pot 

transmetre a través de infusions de sang de persones infectades o a través de 

agulles o xeringues contaminades. La única manera de contagiar la infecció 

entre humans és que una dona embarassada transmeti la malaltia per via 

placentària al fetus [ 7, 11 ] . 

  

2.2.2 Símptomes 
 

Els primers símptomes del paludisme apareixen entre una i dues setmanes 

després de la picadura del mosquit. Generalment es tracta de febre, mal de cap, 

calfreds i vòmits. La febre i els calfreds són símptomes que es repeteixen 

cíclicament cada dos o tres dies. A més dels símptomes anteriorment descrits, 

existeixen d’altres que no són tan comuns tals com la sudoració, nàusees, tos, 

dolors musculars, shock, insuficiència renal o hepàtica, trastorns del sistema 

nerviós o coma [ 7, 12 ].  

 

Després dels primers símptomes si la malaltia no es tracta ràpidament, aquesta 

pot provocar la mort a causa de la destrucció de glòbuls vermells y obstrucció 

dels capil·lars que porten la sang al cervell i a altres òrgans vitals. 

 

2.2.3 Prevenció 
 

El mosquit portador del paràsit es cria i viu en aigua dolça de poca profunditat, és 

a dir, en basalts, camps d’arròs, piles d’aigua..., bàsicament en qualsevol lloc a 

on l’aigua quedi estancada. Cal vigilar especialment les zones a on hi ha aigua 
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estancada o evitar aquest estancament si l’aigua no és necessària o aprofitable 

per tal d’eludir estar en contacte amb els mosquits i prevenir la seva picada. 

La majoria d’espècies importants de mosquits piquen per la nit.  

Els mosquits busquen estar calents i humits, per tant la seva actuació es 

possible a quasi qualsevol part del tròpic i subtròpic. Els mosquits són petits i no 

volen molt lluny, de manera que la malaltia és més problemàtica en àrees 

urbanes a on sempre troben a algú a qui picar. No obstant, no s’ha de depreciar 

les zones rurals, ja que hi viu molta més població, encara que no tan 

concentrada, i generalment són més pobres i no tenen tants recursos per a 

detectar i tractar la malaltia com poden tenir a la ciutat [ 8, 13 ]. 

 

El control dels vectors és la principal intervenció per a reduir la transmissió del 

paludisme a nivell comunitari. A nivell individual, la protecció personal vers a les 

picadures dels mosquits és la millor manera de prevenció. 

 

La Organització Mundial de la Salut (OMS), considera que hi ha dues maneres  

molt diverses i eficaces en diferents circumstàncies que serveixen per a controlar 

els vectors. 

 

- Mosquiteres tractades amb insecticides. Les mosquiteres tractades amb 

insecticides de llarga duració (MILD) són les més comuns actualment en 

els programes de salut pública. La OMS recomana que a les zones de 

gran transmissió de la malària tothom hauria de dormir cada nit sota una 

mosquitera. 

 

- Fumigació d’interiors amb insecticides d’acció residual. Aquesta és la 

manera més potent de reduir ràpidament la transmissió del paludisme a 

curt termini. La fumigació és eficaç entre 3 i 6 mesos depenent del tipus 

d’insecticida. En alguns casos la seva duració és superior. Actualment 

s’estan desenvolupant insecticides que tinguin una duració més 

prolongada. 

 

En la prevenció de la malària també es poden prendre medicaments, sobretot la 

gent originària de països no afectats per la malària que viatja a països on si que 

hi ha malària. El medicament preventiu està composat bàsicament de 

quimioprofilaxis [ 12 ]. 

 

Cal destacar que hi ha determinades zones on està augmentant la resistència 

dels mosquits a alguns tipus d’insecticides, com ara el DDT i els piretroides. El 

DDT significa Diclor Difenil Tricloroetà, es va fer servir molt en insecticides durant 
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el segle XX, però després d’una campanya mundial contra el compost, al·legant 

que podia produir contaminació d’aliments, es va acabar prohibint [ 14 ]. 

Els piretroides son molècules amb activitat insecticida que s’utilitza per als 

insectes i peixos [ 15 ]. 

El desenvolupament de nous insecticides alternatius és una feina lenta i a la 

vegada cara. La detecció de la resistència a certs insecticides ha de ser un 

component essencial a tenir en compte en els esforços per a controlar el 

paludisme, per tal de garantir que s’estan utilitzant els mètodes més eficaços. 

 

2.2.4 Grups de risc 
 

La OMS calcula que aproximadament la meitat de la població està en risc de 

contraure la malària. La majoria dels casos i de les morts es registren a l’Àfrica 

subsahariana, tot i que també estan afectades les zones d’Àsia, Llatinoamèrica i 

en més petita mesura Orient Mitjà i algunes zones d’Europa.  

 

Actualment hi han 109 països afectats per la malària repartits en 4 regions 

importants: Àfrica, Àsia-Pacífic, Amèrica i Orient Mitjà i Euroàsia.  

 

La següent figura mostra les zones del món a on encara existeix la malària. 

 

 
Figura 5: Mapa mundi amb els països a on la malària és present i nivell d’afectació. 

Font: http://rbm.who.int/worldmalariaday/  

 

La Figura 5 mostra colorejats els països que estan afectats per la malària. El 

color indica el nivell d’afectació de la malaltia al determinat país. El color blau 

fosc representa un alt nivell d’afectació de la malària al país, el blau clar indica 

Control: baix 
nivell de morts Eliminaci ó 

Lliure de 
malària 

Control: alt  
nivell de morts 
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un baix nivell d’afectació i el taronja indica que la malària està en procés 

d’eliminació. Els països que no estan colorejats no tenen cap tipus d’afectació 

per part de la malària. 

 

La OMS considera que els grups de població que tenen un risc més alt de 

contraure la malaltia són els següents: 

 

• Els nens petits  de les zones amb transmissió estable però que encara 

no han desenvolupat immunitat protectora front a les formes més greus 

de la malaltia. El infants són el grup que més contribueix a la mortalitat 

mundial per paludisme. 

 

• Les dones embarassades no immunes . El paludisme produeix taxes 

elevades d’avortament, fins a un 60 % en el cas de infecció per P. 

falciparum, i taxes de mortalitat materna del 10 % al 50 %. 

 

• Les dones embarassades semiimmunes  de zones amb una alta 

transmissió. El paludisme pot produir avortaments i baix pes del nadó al 

néixer. Es calcula que anualment morent 200.000 nadons a causa del 

paludisme adquirit durant l’embaràs. 

 

• Les dones embarassades semiimmunes infectades per el VIH de 

zones amb transmissió estable corren major risc de patir paludisme en 

tots els seus embarassos.  

 

• Els pacients amb VIH o SIDA  pateixen major risc de patir el paludisme 

en cas de que siguin infectats. 

 

• Els viatgers internacionals procedents de zones no endè miques  

tenen major risc de contagi de paludisme ja que no tenen immunitat. 

 

• Els emigrants de zones endèmiques i els seus fills  residents en zones 

no endèmiques també corren major risc quan tornen de visita als seus 

països, degut a la inexistència o atenuació de la immunitat [ 12 ]. 

 

2.2.5 Vacunes 
 

Actualment no hi ha cap vacuna que es comercialitzi que sigui 100 % eficaç 

contra la malària. A partir de la segona meitat del segle XX han sigut molts els 
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científics que han intentat descobrir una vacuna contra la malària. Alguns d’ells 

han arribat a fer assajos del que podria haver sigut una vacuna, però en cap cas 

els resultats han sigut 100 % efectius ni molt menys. 

 

En regions on la malària és altament endèmica, les persones que s’infecten molt 

sovintment, desenvolupen la “immunitat adquirida”, això vol dir que són portadors 

més o menys asimptomàtics del paràsit [ 7 ]. 

 

2.2.6 Diagnòstic i tractament 
 

El diagnòstic i tractament del paludisme a temps és un factor clau que evita la 

mort, alleuja la malaltia i ajuda a reduir la transmissió. 

 

Actualment la millor opció terapèutica disponible és un tractament combinat 

basat en l’ artemisinina. 

 

És molt recomanable que abans d’administrar qualsevol tractament es confirmi el 

diagnòstic amb mètodes parasitològics, amb els quals es poden obtenir els 

resultats en pocs minuts [ 12 ]. 

 

2.2.7 Epidemiologia i algunes dades 
 

En el 2008 hi van haver 247 milions de casos de paludisme arreu del món, dels 

quals prop de un milió van ser causes de mort, la majoria nens africans. A Àfrica, 

cada 45 segons mor un nen a causa de la malària. Aquesta malaltia és la 

responsable del 20 % de les morts infantils d’aquest continent, tot i que aquestes 

dades no són exactes ja que molts casos de malària es produeixen a zones 

rurals a on és difícil detectar tots els casos [ 12 ]. 

 

Els grups de risc més elevats són els nens i les dones embarassades.  

 

La malària mata anualment al mateix número de morts que ha produït el SIDA en 

els últims 15 anys [ 9 ]. 

 

El dia 25 d’Abril és va proclamar el dia mundial de la malària [ 16 ]. 
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2.2.8 Impacte econòmic 
 

El paludisme pot tenir un impacte econòmic important a les zones on afecta més, 

com pot ser arribar a reduir el PIB fins a un 1,3 %. A llarg termini, la suma 

d’aquestes pèrdues anuals ha creat diferències considerables entre el PIB dels 

països amb paludisme o sense, especialment a països africans. 

 

Els costos sanitaris de la prevenció i tractament de la malària tant personals com 

públics poden arribar a ser xifres molt altes. Per exemple la prevenció i 

tractament del paludisme pot significar fins a un 40 % de la despesa sanitària 

pública, del 30 % al 50 % dels ingressos hospitalaris o fins a un 60 % de les 

consultes ambulatòries, tot això en els casos més extrems. 

 

Està clar que aquesta malaltia afecta de forma desproporcionada a la gent amb 

menys recursos, perque no poden pagar el tractament o perque tenen un accés 

reduït a l’atenció sanitària. Atrapa a les famílies i comunitats en un espiral de 

pobresa [ 12 ]. 
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3. MOSQUITERES TRACTADES AMB INSECTICIDA 

DE LLARGA DURACIÓ (MILD) 
 
 

Com s’ha pogut veure anteriorment, una de les maneres de combatre la malària 

és mitjançant mosquiteres amb insecticida de llarga duració (MILD).  

Així ho demostra un estudi fet del 2002 al 2006 per la OMS a Kenya. L’estudi 

conclou que la prevenció de la malària amb la distribució de mosquiteres de 

llarga duració, ja sigui de manera gratuïta o a un cost viable, és una manera molt 

eficaç de prevenir ràpidament l’exposició al contagi de la malaltia, especialment a 

la gent més pobre. Inicialment la idea anava focalitzada tant sols als nens 

menors de 5 anys i a les dones embarassades, ja que composen gran part del 

grup de risc més alt. S’ha vist que amb això no hi ha prou i que la cobertura de 

les mosquiteres s’ha de fer extensa a tota la població per tal de fer front real i 

efectiu a la malària.  

 

Des del 2004 fins al 2006 es va veure a Kenya una reducció de morts a causa de 

la malària del 44 % si es distribuïen mosquiteres que cobrissin a tota la població, 

comunitat o regió d’actuació [ 17 ]. L’estudi es va realitzar a Kenya, però és 

perfectament aplicable a qualsevol país de l’Àfrica subsahariana. 

 

Les mosquiteres amb insecticida de llarga duració tenen com a característica 

que porten insecticida incorporat a la mosquitera, les mosquiteres convencionals 

no porten insecticida i l’objectiu únic és que el mosquit no traspassi la xarxa. En 

les mosquiteres amb insecticida l’objectiu de la mosquitera a més de que no 

passi el mosquit és de matar-lo amb el producte insecticida. La característica 

diferenciadora de les mosquiteres amb insecticida de llarga duració és que 

l’insecticida dura a la mosquitera tota la vida útil d’aquesta. L’insecticida resisteix 

fins a 20 rentats fent que la mosquitera no s’hagi de retractar cada cinc o sis 

mesos com és el cas de les mosquiteres amb insecticides que no són de llarga 

duració. 

 

Les mosquiteres estan fetes de fils sintètics, com ara polièster (PE), polietilè 

(PET) o polipropilè (PP) ja que son més barats que els fils naturals (cotó, llana...) 

i es poden tractar químicament millor. Un fil sintètic normalment s’obté per 

extrusió de gransa del material que sigui. Aquest mètode consisteix en fondre la 

gransa a una temperatura alta, aquesta depèn del tipus de material que 

estiguem fent servir, per exemple el polièster fon a una temperatura de 250 – 

260 º i en canvi el polietilè fon a una temperatura de 110 – 130 º. Quan la gransa 
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ja està fossa, es deixa caure per unes ranures diminutes cilíndriques. Mentre la 

pasta cau, s’asseca amb aire i si cal s’estira per donar-li unes determinades 

propietats. Al assecar-se la pasta, aquesta es torna dura formant el fil. Un cop es 

té el fil s’ha d’ordir i acabar per tal de tenir el procés complert de la malla. 

Finalment un cop es té el teixit de la mosquitera només cal confeccionar la 

mosquitera per tal de donar-li forma, fer les costures, els acabats i sotmetre la 

mosquitera al control de qualitat. 

 

En la següent fotografia és pot veure el procés de fabricació sencer de una 

mosquitera concreta. Des de la matèria prima, la gransa barrejada prèviament 

amb l’insecticida, fins a la mosquitera preparada per a embalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura6: Procés de fabricació d’una mosquitera MILD. Concretament 

del model  Olyset
®
 

Font: http://www.olyset.net/pdf/olyset-technical-brochure-2010.pdf 
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La part més important de la fabricació de les mosquiteres MILD consisteix en la 

introducció del insecticida a la mosquitera. Actualment existeixen dues tècniques 

bastant diferenciades una de l’altre per tal d’aconseguir aquest objectiu.  

 

La primera tècnica consisteix en barrejar la gransa de polímer amb l’insecticida.  

Tant el polímer com l’insecticida venen en forma de gransa, al fondre-ho tot per a 

l’extrusió és quan es barregen aquest dos components de manera que al extrudir 

el fil ja surt el polipropilè e insecticida junt formant un únic component, el fil. 

 

La segona tècnica és la d’impregnació. En aquest mètode s’extrudeix el polímer 

normal i un cop es té el fil, s’impregna amb una substància que conté l’insecticida 

de manera que la fibra absorbeix l’insecticida quedant igualment dins de la fibra. 

 

És molt important que l’insecticida quedi a dins de la fibra i no per sobre ja que si 

queda per sobre amb unes quantes rentades de la mosquitera es perdria 

l’insecticida. De l’altra manera, si l’insecticida ha quedat dins la fibra, a mesura 

que es va rentant la mosquitera, l’insecticida surt dossificadament de l’interior de 

la fibra cap a la superfície, on correspon el lloc d’actuació. I l’insecticida està 

present a la mosquitera durant tota la vida útil d’aquesta. 

 

En la següent figura es veu una simulació de l’evolució de la quantitat 

d’insecticida que hi ha a la fibra durant els cinc anys útils de la mosquitera.  

 

 

La Figura 6 mostra la secció tranversal d’un fil que composa la mosquitera. Els 

pigments són la quantitat d’insecticida que hi ha dins la fibra. Cada vegada que 

la mosquitera es renta, l’insecticida de la superfície dels fils marxa i l’insecticida 

de l’interior de la fibra migra cap a la superfície, per tal de que la mosquitera 

segueixi fent la seva funció. Es pot apreciar clarament que any rere any hi ha 

menys quantitat d’insecticida acumulada a la superfície, però que hi ha suficient 

insecticida durant els cinc anys útils de la mosquitera. 

 
Figura 6: Evolució de la quantitat d’insecticida vist des de la secció transversal de un fil que 

composa la mosquitera. 

Font: http://www.olyset.net/pdf/olyset-technical-brochure-2010.pdf 
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Les mosquiteres MILD tenen un cost unitari superior a les mosquiteres 

convencionals, ja que es requereix més tecnologia per fabricar-les. Vist 

globalment, aquestes mosquiteres són les que acaben sortint més econòmiques 

ja que duren més temps i no s’ha de fer tractaments posteriors. Les mosquiteres 

impregnades amb insecticida que no és de llarga duració, al cap de cert temps, 

tot l’insecticida ha marxat i s’ha de tornar a tractar per tal de que segueixi sent 

útil. El fet de tornar a tractar les mosquiteres té l’inconvenient de que la gent 

s’oblidi del tractament o simplement ho ignori amb la conseqüència de utilitzar 

mosquiteres que no fan efecte, tot i això segueixen havent-hi mosquiteres amb 

insecticida de no llarga duració a l’Àfrica. Per tant com les mosquiteres MILD 

tenen una vida útil de cinc anys, resulten ser les més econòmiques. 

 

Les mosquiteres convencionals tenen com a únic objectiu privar la entrada dels 

mosquits a dins de la mosquitera. Les mosquiteres MILD tenen més d’un objectiu. 

Privar l’entrada dels mosquits dins la mosquitera, matar els mosquits a causa del 

insecticida i repel·lència dels mosquits que fan que marxin fora de la cabana, tot 

això té actualment una efectivitat del 70 %, segons la OMS, la qual recomana 

utilitzar uns sprays a l’interior de la cabana per tal d’arribar a aconseguir 

efectivitat del 100 % i per tal privar totalment de la picada del mosquit. 

 

3.1 PROCÉS D’APROVACIÓ DE MOSQUITERES AMB 

INSECTICIDA DE LLARGA DURACIÓ PER LA OMS  

 

Actualment, en tot el món, hi ha 8 tipus diferents de mosquiteres amb 

insecticides de llarga duració aprovades per la OMS, segons les últimes dades 

que corresponen al agost del 2009 [ 18 ]. Al desembre del 2007 la llista era de 

només 5 tipus diferents de mosquiteres [ 19 ], la qual cosa prova que la OMS 

aprova diferents tipus de mosquiteres sempre que compleixin uns requisits 

imposats per aquesta organització [ 20 ]. Cada compost químic té unes 

especificacions diferents, per tant depenent de quin compost es faci servir per 

fabricar l’insecticida s’haurà de adaptar a uns requisits o a uns altres. 

 

El Philip Coticelli explica en el seu article publicat al 2007, WHOPES and Its 

Impact on Long-lasting Insecticidal Net Availability – WHOPES  i l’ impacte de la 

disponibilitat de les mosquiteres amb insecticida de llarga duració [ 21 ] els 

passos a seguir per la aprovació per part de la OMS d’una mosquitera amb 

insecticida de llarga duració. El procés consisteix en passar tres fases de proves 
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consecutives. No es pot iniciar una fase sense tenir l’aprovació de la fase 

anterior. 

 

La primera fase consisteix en mesurar l’efectivitat de la mosquitera amb diferents 

assajos de laboratori després de varis rentats de la mosquitera. Un mètode és el 

test del con. En aquest mètode es posen mosquits a sota un con durant tres 

minuts, la part de dalt del con està coberta per una mosquitera que prèviament 

ha sigut rentada i assecada. Un altre mètode és el test del túnel, que consisteix 

en punxar la mosquitera fent petits forats i situar-la entremig de mosquits i 

animalets vius a mode de trampa per que els mosquits els vagin a picar. El test 

dura quinze hores. Les mosquiters que passen la primera fase i per tant ja poden 

fer la segona són les que, rentades com a mínim vint vegades  maten el 80 % 

dels mosquits a cada test. A més d’això en el test del con s’han de paralitzar el 

95 % dels mosquits i evitar la picada en el 90 % dels casos en el test del túnel. 

 

Després de l’aprovació de la OMS de la primera fase, les mosquiteres ja es 

poden sotmetre a la segona fase. Aquesta fase ja no es realitza en el laboratori, 

sinó que té lloc en cabanes experimentals en el camp amb la finalitat de tenir les 

mateixes condicions que tenen els habitants de països de l’Àfrica subsahariana 

amb risc a ser picats per el mosquit. Fan petits forats a les mosquiteres i les 

pengen del sostre tapant el llit i als participants simulant l’ús normal de la 

mosquitera. El motiu de fer petits forats a les mosquiteres és que a l’Àfrica el 

mètode normal de rentat és posar sabó a la roba i picar-la contra el terra o 

roques, la qual cosa provoca fàcilment petits forats a qualsevol cosa que es renti 

incloent-hi les mosquiteres. Durant la nit els mosquits entren a la cabanya. Al dia 

següent es conten les picades de mosquit, els mosquits que es troben morts o 

paralitzats i els que ràpidament han sortit de la cabanya, els quals són capturats 

amb trampes especials per al test. Les conclusions del test es treuen a partir de 

les picades i dels mosquits morts, però sobretot en el nombre de mosquits que 

no han entrat a la cabanya a causa del insecticida de la mosquitera. 

 

Les mosquiteres que han passat la fase u i la fase dos reben les “recomanacions 

provisionals” de mosquiteres amb insecticida de llarga duració que té validesa 

com a mínim per a tres anys. La segona fase forma coll d’ampolla en el procés 

total ja que els testos tant sols es fan durant l’època de pluges per tal de que 

sigui més real i eficaç. L’època de pluges normalment varia entre dos i quatre 

mesos a l’any depenent de la regió. Les cabanes que utilitzen per a fer les 

proves de la fase dos estan a Benin, Tanzània, Kenya, Burkina Faso i Costa 

d’Ivori, tot i que les dues últimes no s’utilitzen a causa de conflictes a Costa 

d’Ivori i a Burkina Faso per que els mosquits s’han tornat resistents al piretroide 

que és un compost químic utilitzat en totes les mosquiteres tractades amb 
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insecticida que es van fer servir per l’estudi previ a la publicació de l’article al 

2007. Eren totes les que havien sigut aprovades o estaven en la fase tres 

anteriors al 2007. Actualment han sortit noves mosquiteres com s’ha comentat 

anteriorment.  

 

La fase tres dura com a mínim tres anys, abans de ser aprovada. La prova és 

una revisió dels resultats globals obtinguts en el lloc físic de l’actuació, és a dir 

en les cabanyes a on viu la gent. Es mesura l’eficàcia del insecticida, la 

longevitat de la mosquitera, la integritat del teixit, la acceptació de la comunitat i 

la seguretat, durant tres anys. Tot i que no és obligatori en la majoria de casos 

durant aquests tres anys es fan estudis associant l’ús de les mosquiteres amb 

insecticida de llarga duració amb la reducció de la tassa de la malària. Un cop es 

passa la tercera fase les mosquiteres ja reben les “recomanacions complertes” 

[ 5 ]. Actualment, dades actualitzades fins l’Agost del 2009, al mercat només hi 

ha dos productes que hagin passat les tres fases i sis més que tenen les 

recomanacions provisionals. 

 

 

3.2 DIFERENTS MOSQUITERES MILD EXISTENTS AL 

MERCAT 

 

Els vuit productes aprovats per la OMS, sis amb recomanació provisional i dos 

amb recomanació complerta, son els següents: DawaPlus® 2.0, DuraNet®, 

Interceptor®, Netprotect®, Olyset®, PermaNet® 2.0, PermaNet® 2.5 i PermaNet® 

3.0. Les que ja han passat les tres fases de proves i tenen les recomanacions 

complertes són Olyset® i PermaNet® 2.0. Existeixen altres mosquiteres però que  

no han passat o no s’han sotmès a les proves de la OMS i per tant no es tindran 

en compte. 

 

DawaPlus® 2.0 

 

La mosquitera DawaPlus® 2.0 la fabrica la empresa Tana Netting que va fundar 

l’holandès Nicolaas Pierson al 1981. La mosquitera està feta 100 % polièster i 

està tractada amb l’insecticida deltametrina, que és un component sintètic del 

piretroide. Està disponible en una àmplia gamma de colors, formes i mides. 

 

La planta de producció està situada a Tailàndia i es va obrir al desembre del 

2005. Actualment té una capacitat de producció de tres milions de mosquiteres 

l’any, però el seu objectiu és arribar als deu milions. La companyia explora les 
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oportunitats de transferència d’aquesta tecnologia a Àfrica. Més de 25 països 

utilitzen les mosquiteres d’aquesta marca com a prevenció de la malària [ 22 ]. 

 

DuraNet® 

 

La mosquitera DuraNet® la produeix l’empresa americana Clarke Mosquito 

Control Prod. Inc. El material d’aquesta mosquitera és de 100 % polietilè 

ininflamable i té un denier1  de 145 ± 5 %. La malla és de mínim 20 forats 

complerts per cm2 (132 forats/polzada2). L’insecticida incorporat és 

alfacipermetrin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: Fotografia de la mosquitera DuraNet 

Font: http://duranetmosquitonet.com/closer.cfm 

 

 

La mosquitera està disponible en model rectangular o circular i diferents mides 

de cada model. Els colors disponibles son blanc, blau o verd. També es poden 

fer altres colors sota comanda [ 23 ]. 

 

Interceptor®  

 

La mosquitera Interceptor® la fabrica la companyia química BASF AG. La 

mosquitera està feta de polièster. El nom comercial del insecticida que s’utilitza 

per a fer aquesta mosquitera és Fendona® que barrejat amb un acabat tèxtil 

anomenat Fendozin ® forma l’insecticida que s’impregna al polièster. Fendona® 

tant sols és el nom comercial de l’actiu alfacipermetrin [ 24 ].  

 

                                                 
1 Denier és una unitat de mesura del Sistema Anglès de la densitat lineal de massa de fibres. Es 
defineix com la massa en grams per cada 9.000 metres de fibra. 
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La quantitat d’actiu que conté l’insecticida és de 200 mg/m2, de cinc a deu 

vegades superior a la quantitat recomanada per la WHOPES2 per a mosquiteres 

tractades convencionalment. Aquest fet va ser la causa de un rumor el qual es 

basava en l’alt contingut de alfacipermetrin com a perill si un nounat xuclava la 

mosquitera e ingeria aquest actiu ja que podia ser perillós. BASF va respondre 

amb l’argument de que el principi actiu no estava en la seva totalitat a la 

superfície de la fibra, sinó que la gran part es trobava a dins de la fibra ja que 

anava sortint poc a poc després de cada rentat. 

 

L’Interceptor ja havia estat aprovat per la WHOPES ja que havia passat les dues 

primeres fases de proves. Cal dir que en els testos no es contempla la quantitat 

de insecticida que un nadó o persona pot arribar a ingerir en cas de xuclar la 

mosquitera durant la nit. Aquest rumor no se sabrà si és cert o no fins que la 

mosquitera estigui en el mercat i s’utilitzi en el dia a dia [ 4 ]. 

 

La malla és de 24 forats/cm2, els forats per tant són més petits que els de les 

malla de polietilè. Això és per assegurar que el mosquit no penetri dins la 

mosquitera [ 25 ].  

 

Netprotect® 

 

La mosquitera Netprotect® la produeix la empresa Bestnet Europe, Ltd. El teixit 

que es fa servir és el polietilè. Aquestes mosquiteres generalment son quadrades 

i hi ha tres mesures diferents. La petita, indicada per a un adult i un nen, la 

mitjana, per a un adult i un o dos nens, i la gran indicada per dos adults i de un a 

tres nens. Els colors estàndards són el blau, el verd i el blanc. Tant mesures i 

especificacions es poden adequar als requeriments del client. La mosquitera té 

un pes de 38 g/m2 . 

 

La tecnologia de fabricació de la mosquitera està enfocada a introduir 

l’insecticida dins la fibra tèxtil i vagi sortint a la superfície poc a poc de manera 

que sempre hi hagi una mica, la quantitat suficient, a la superfície[ 26 ]. 

 

Olyset® 

 

La mosquitera Olyset® la fabrica la empresa química japonesa Sumitomo 

Chemical Co. La fibra tèxtil utilitzada és el polietilè. El disseny de la mosquitera 

és rectangular o cònic i està disponible en tres colors diferents, en blau, verd i 

                                                 
2 WHOPES – World Health Organization Pesticide Evaluation Scheme – Programa d’avaluació de 
pesticides de la Organització Mundial de la Salut. 
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blanc. Tant la forma rectangular com la cònica té mesures diferents depenent de 

la quantitat de persones que ha de protegir. El fil té un denier de 150. La malla té 

un mínim de 56 forats/polzada2, el que equival a 9 forats/cm2. Aquesta 

mosquitera és una de les que té els forats més grans, el motiu és la disminució 

de la sensació de calor dins la mosquitera. Aquest és un dels problemes per el 

qual la gent no vol fer servir mosquitera, ja que diuen que dormint sota la 

mosquitera la sensació de calor és major que sense ella. Per tant aquesta 

mosquitera està dissenyada per tenir el forat el més gran possible sense que 

pugui penetrar un mosquit. Si un mosquit traspassa la mosquitera forçosament la 

toca i conseqüentment rep una dosi mortal de insecticida. 

 

En la figura següent es pot apreciar la relació de la mida del forat de la 

mosquitera Olyset® amb la mida del mosquit Anopheles. 

 

 

 

Aquesta mosquitera va ser la primera que va rebre la total aprovació per part de 

la OMS. Les plantes de producció d’aquestes mosquiteres estan a China, 

Vietnam i Tanzània i les de confecció a Kenya, Malawi i Etiòpia [ 27 ]. 

Figura 8: Relació de la mida del forat de la mosquitera amb la mida del mosquit. 

Font: http://www.olyset.net/pdf/olyset-technical-brochure-2010.pdf 
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Un estudi publicat al 2001 a la revista Medical and Veterinary Entomology va 

demostrar, entre altres coses, que les mosquiteres Olyset no són eficaces en la 

prevenció del mosquit Culex quinquefasciatus. L’estudi compara l’eficiència de 

les mosquiteres Olyset, noves i velles netes i brutes, contra dos tipus diferents de 

mosquits, el Culex quinquefasciatus i el Anophels gambiae a una regió molt 

concreta a Costa d’Ivori. L’Anophels gambiae és un tipus de mosquit corrent que 

conté la malària. El Culex quinquefasciatus és un tipus de mosquit característic 

per la seva resistència al piretroide, que és el component principal del insecticida 

que s’afegeix a les mosquiteres. Tot i que aquest últim tipus de mosquit no és el 

més comú per a contagiar la malària [ 28 ].  

 

Aquesta mosquitera és una de les dues úniques mosquiteres que han rebut la 

recomanació total per part de la OMS. 

 

PermaNet® 2.0 

 

L’altra mosquitera que ha rebut la recomanació total de la OMS és la PermaNet® 

2.0. Aquesta mosquitera la fabrica la empresa Vestergaard Frandsen. Està 

fabricada 100 % polièster. El component principal de l’insecticida és el 

deltametrina, que s’incorpora a la fibra mitjançant el mètode de impregnació. 

L’insecticida s’allibera a la superfície de la fibra lentament després de cada rentat. 

Aquesta mosquitera es fabrica en forma circular, rectangular i  també en forma 

de hamaca. De cada una es fabriquen diferents mesures. Les mosquiters es 

poden adquirir en deu colors diferents, quatre tons diferents de verd, dos blaus, 

rosa, caqui, groc i blanc. 
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Figura 9: Mosquiteres PermaNet
®
 2.0 en forma de con, rectangular i hamaca per ordre de 

aparició en diferents colors. 

Font: http://re5.eu/permanet20 

 

 

La concentració de deltametrina és de 55 mg/m2 ± 25 %. El fil utilitzat per a fer la 

mosquitera és de 75 o 100 deniers. El fil està composat per 36 monofilaments. 

La malla té 25 forats/cm2 . El pes de la mosquitera és de 30 g/m2 ± 10 % la de 75 

deniers i de 40 g/m2 ± 10 % la de 100 deniers. 

 

PermaNet® 2.5  

 

Aquesta mosquitera està fabricada per la mateixa empresa que l’anterior. És una 

evolució de la PermaNet 2.0®. Utilitza el mateix principi actiu en el seu insecticida, 

el deltametrina, però la diferència és que en aquesta mosquitera l’insecticida està 

reforçat en comparació amb la versió anterior [ 29 ].  

 

Va arribar a passar la fase dos de la OMS i per tant té la recomanació provisional. 

Actualment aquesta mosquitera ja no està en el mercat, probablement el motiu 

és que els resultats no eren gaire millors que la 2.0 i que la mosquitera es va 

tornar a millorar amb la 3.0.  

 

PermaNet® 3.0. 

 

Aquesta mosquitera és la millora de l’anterior. A causa de la tolerància que els 

mosquits estan desenvolupant als insecticides, aquesta empresa desenvolupa 

les mosquiteres que té per a que siguin més eficaces. La diferència d’aquesta 

mosquitera és que les parets són de 100 % polièster, el material que fins ara es 

fabricava la mosquitera sencera i en canvi el sostre de la mosquitera és de 

100 % polietilè. El sostre de la mosquitera és de 100 deniers i conté 4g/kg de 

deltametrina i els costats son de 75 deniers i contenen 2.8 g/kg de deltametrina. 

La malla segueix sent igual que les anteriors, 25 forats/cm2. Només està 

disponible en forma rectangular i només hi ha una opció de color que és blanca 

amb el sostre blau. Hi ha dues úniques mesures [ 30 ]. 
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4. PROCÉS DE FABRICACIÓ 
 

De totes les mosquiteres explicades anteriorment nosaltres presentem la que es 

desenvoluparà a Burkina Faso. En aquest apartat es pretén explicar 

detalladament el procés de fabricació de la mosquitera, així com les màquines 

que es faran servir.  

 

El procés de fabricació sencer es pot dividir en dues etapes. La part que es 

fabrica a Europa i la part que es fabrica a Burkina Faso. La primera part 

requereix més tecnologia, coneixements i personal tècnic format, mentre que la 

segona part requereix personal amb poca formació prèvia. 

 

A la Figura 10 es mostra el diagrama de bloc del procés de fabricació sencer. Els 

blocs de color taronja és la part del procés que es fabrica a Europa i els blocs 

verds és la part del procés que es desenvolupa a Burkina Faso. Aquesta 

estructura és la estructura inicial del projecte, però l’objectiu a llarg plac és que la 

totalitat del procés es faci a Burkina Faso per tal de que sigui totalment 

independent e integrat allà. 

 

 

 
Figura 10: Diagrama de bloc del procés de fabricació sencer de les mosquiteres. 

 

 

4.1 ETAPA 1 
 

La primera etapa tant sols és descriptiva ja que l’objecte d’aquest projecte es 

centre en la segona etapa.  

 

L’inici d’aquesta primera part del procés parteix de la matèria prima inicial, 

gransa de polipropilè, fins a obtenir el teixit de malla per a fer la mosquitera. 

 

FABRICACIO 
DE LA MALLA 

ACABAT 
DEL TEIXIT 

TALL CONFECCIÓ 

Etapa 1 Etapa 2 

FABRICACIO  
DEL FIL 
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Primerament s’ha de fabricar el fil amb el insecticida incorporat. Aquest pas 

requereix una maquinària molt específica. El punt de partida és gransa de 

polipropilè, és el compost que es pot apreciar  a la Figura 12. 

 

 
Figura 11: Gransa de polipropilè transparent 

Font: http://re5.eu/gransapolipropile 

 

La gransa són petites boles entre 2 i 5 mm de diàmetre composades d’un 

determinat polímer que prové dels residus del refinament del petroli. El seu color 

natural és transparent, però es pot obtenir gransa de qualsevol color, afegint un 

masterbatch del color determinat. Afegir un masterbatch vol dir afegir pigments 

colorants a una part del polímer transparent de manera que quan es mescla, 

amb les proporcions determinades, i es fon, es barreja tot i per tant quan surt per 

els forats ja surt del color desitjat. 

 

La gransa s’ha de fondre aplicant alta temperatura, en aquest cas el PP fon entre  

130 ºC i 171 ºC. La matèria prima s’emmagatzema en sitges. Quan es requereix 

material per a iniciar el procés de fabricació s’impulsa la gransa pneumàticament 

fins als extrusors a on tindrà lloc la fusió del polímer.  

 

La Figura 13 mostra una màquina d’extrusió a on es poden veure tots els seus 

components. Tot els procés descrit a continuació, fins a la obtenció del fil té lloc 

en aquesta màquina, on entra gransa i surt fil. 
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Figura 12: Màquina extrusora de polímers 

Font: Nonwovens Coperative Research Center, North Carolina State University. 

 

 

Abans d’iniciar la fusió del polímer s’afegeix l’agent protector de ultravioletes 

(UV) i l’insecticida a la gransa del polímer, ja que aquests dos productes també 

estan en forma de gransa. És important afegir la proporció adequada de cada 

component. El protector de UV serveix per protegir el PP contra els raigs UV que 

emet el sol, ja que el PP tendeix a degradar-se amb el pas del temps si està 

exposat constantment al sol. Aquest additiu protector ultraviolat en el nostre cas, 

ens el proporciona la empresa alemanya Argus Additive Plastics GmbH, el 

producte en sí és denomina Master PP UV 361 que conté Chimasorb 2020 

(50 %). Per a la seva òptima utilització s’ha de dosificar al 1 %.  

 

L’insecticida el proporcionarà l’empresa francesa Industries Biochim S.A. El 

principi actiu és el α-cipermetrina de Masterllins, nom comercial del producte, 

conté un 40 % de matèria activa. Un cop tot això està fos i barrejat es procedeix 

a fer el fil. 

Extrusores 

Spin Pack 

Zona 
d’amortiguació 

Zona 
d’atenuació 

Cinta en 
moviment 

Cilindres de 
compactació 

Sitges 

Cilindres 
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En les extrusores normalment es pot fondre qualsevol tipus de polímer, 

polipropilè en aquest cas, però també polietilè, polièster, poliamides, nylon, 

poliestirè, PVC, etc. La única condició que s’ha de complir és que les extrusores 

arribin a la temperatura requerida per a fondre el polímer que s’està tractant. 

 

La massa ja líquida i amb tots els components barrejats arriba a un tovera de 

metall (veure a la figura 3 spin pack). Aquesta també està sotmesa a alta 

temperatura per tal d’acabar de fondre el polímer. De la tovera, el polímer passa 

per un filtre amb l’objectiu de separar el polímer de partícules externes. Un cop 

passa per el filtre el polímer passa per una bomba, aquesta juga un paper molt 

important ja que és la encarregada d’administrar la quantitat correcte de polímer 

fos a una segona extrusora. Aquesta quantitat variarà en funció del gruix, denier i 

propietats del fil desitjat. El fil per a la fabricació de mosquiteres és de 100 

deniers i requereix una gran resistència perquè no es trenqui la mosquitera ja 

que es tornaria totalment inutilitzable. Aquesta segona extrusora és una gran 

pastera de metall que conté tants foradets com número de fils es vulguin obtenir. 

Fedorova [ 31 ] ressalta en la seva tesi doctoral la importància de que cada 

foradet rebi la mateixa quantitat de polímer a la mateixa temperatura a fi de que 

tots els fils sigui iguals. Quan el polímer arriba als foradets, cau per gravetat a 

través d’ells. Al caure va agafant la forma de fil. Mentre cau passa primerament 

per la zona d’esmortiment, situada al centre de la Figura 3, on el polímer rep aire 

fred per tal de refredar els filaments i causar la seva solidificació. Una 

solidificació correcte i apropiada és molt important en aquest procés tal i com 

explica Young-Pyo [ 32 ] en el seu article. Després de passar per la zona 

d’esmortiment passa per la zona d’atenuació, situada a continuació a on es 

sotmet al polímer a una forta corrent d’aire paral·lela a la direcció dels filaments 

per a donar acceleració als fils i per tant s’estiren. Finalment els monofilaments 

cauen sobre la cinta en moviment, que és la cinta verda de la Figura 3. Allà es 

poden recollir en bobines en el cas de voler monofilament. El en cas de les 

mosquiteres s’utilitzarà multifilament, per tant s’agafaran un quants fils i 

s’ajuntaran. Per fixar tots els fils, s’aplica un punt d’unió mitjançant calor a cada 

certa distància, aproximadament entre 2 i 4 cm. La idea és que en un punt es 

fonguin tots els monofilaments per tal de que s’ajuntin i quan es sequi i solidifiqui, 

quedin tots els fils junts, així es forma el punt de unió.  

 

Un cop es té el fil en bobines, ja està preparat per a iniciar el procés de fer el 

teixit de malla.   
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El primer pas per a fabricar el teixit de malla és l’ordit, aquest procés consisteix 

en preparar els plegadors que s’introduiran al teler de gènere de punt, que 

serviran per l’aprovisionament del fil per a fer el teixit. Un cop preparats els 

plegadors ja es pot començar a teixir la malla. 

 

El teixit de malla per a fer la mosquitera és fa amb una un teler de gènere de 

punt de galga 14. La galga el que està dient són el número de agulles que hi ha 

per cada dues polzades o per cada cinc cm aproximadament, en el cas de galga 

14 significa que hi hauran 14 agulles per cada 5 cm, o el que és el mateix, 

aproximadament 3 agulles per cm [33]. Aquest tipus de màquines tenen la 

característica que no treballen amb un sol fil que es va entrellaçant sol, com 

moltes màquines d’elaboració de teixits de punt, sinó que són diversos fils que 

guiats per una barra de passadors, la qual s’anomena guiafils, es dipositen sobre 

les agulles i en la següent passada es dipositen sobre unes altres agulles 

formant mica en mica la malla. Les agulles estan fixes a la fontura, aquesta 

màquina té dues fontures, que formen dues línies de agulles, situades una 

davant l’altre, que es mouen amb moviment de ascens i descens per tal de 

entrellaçar-se i formar la malla [ 34].  

 
 

          
Figura 13: Aspecte màquina Raschel 

Font: Vidal Sunyer ACN 

 

 

Les figures anteriors corresponen al procés de fabricació de la malla. A la Figura 

14, la fotografia de l’esquerra es pot apreciar els plegadors de fil situats a la part 

superior de la màquina. Els fils alimenten a la màquina que forma la malla 

mitjançant el procediment anteriorment descrit. A la foto de la dreta es veu el 

teixit ja format sortint de la màquina i enrotllant-se en una bobina. 

 

 
Un cop es té la malla només queda un últim procés que és l’acabat. L’objectiu d’ 

aquest procés és estabilitzar la malla per tal de que no s’encongeixi ni variïn les 
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seves dimensions. Això s’aconsegueix sotmetent la roba a un temperatura de 

100 ºC en el cas del nostre producte. Aquesta temperatura varia en funció del 

tipus de matèria prima i l’ús del producte. 

 
La Figura 15 mostra la maquinaria i el procés d’acabat del teixit de malla per a 

fer les mosquiteres. 

 
 

       
Figura 14: Procés d’acabat del teixit que es sotmet a una temperatura de 100ºC per estabilitzar-

lo 

Font: Vidal Sunyer ACN 

 

 

Fins aquí correspon a la part de fabricació que té lloc a Europa, la etapa 1. A 

partir d’aquí les bobines amb teixit de mosquitera s’envien a Burkina Faso on 

tindrà lloc la segona i última part de la fabricació de la mosquitera.  

 

4.2 ETAPA 2 
 

La segona etapa parteix de bobines de teixit de malla i finalitza amb el producte 

final acabat, les mosquiteres. 

 

El primer pas que s’haurà de fer amb les bobines de teixit és fer un control de 

qualitat per verificar que realment porten l’insecticida i l’agent protector de UV en 

les mesures correctes, això es farà en el laboratori. 

També es farà un control de recepció visual per verificar que el teixit està 

correcte. Finalment es farà un control de qualitat pertinent per a cada material 

que entri i que sigui necessari per a cosir la mosquitera.  

 

L’inici del procés de confecció és tallar les bobines de teixit segons les mides 

requerides per a la mosquitera. Es farà amb una màquina talladora. El teixit fa 

1,70 m d’amplada, la llargada necessària per a fer la mosquitera sencera és 8,91 
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m. D’aquest tros de teixit sortiran les parets de la mosquitera, el sostre, la bossa 

per guardar la mosquitera dins i les nanses de la bossa. 

 

Per a aprofitar al màxim el teixit, aquest es tallarà de la següent manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Talls a realitzar amb la talladora vertical 

 

Les línies discontínues representen els diferents talls que s’hauran de fer a la 

peça inicial per tal de que quedin cinc seccions diferents. Cada una serà un 

component de  la mosquitera.  

 

1- Laterals de la mosquitera. 688x152 cm.  

2- Possible minva. 688x18 cm. 

3- Sostre de la mosquitera. 182x162 cm. 

4- 6 nanses per la bossa. 182x8 cm. 

5- 2 bosses per guardar la mosquitera. 42x170 cm. 

 

El primer tall que es farà serà el de les bosses (número 5), tall vertical. Acte 

seguit es farà el segon tall vertical i quedarà el sostre de la mosquitera i les 

nanses de la bossa junts (número 3 i 4) que s’haurà de separar amb un tall 

horitzontal. Finalment es fa l’últim tall vertical, laterals i possible minva (número 1 

i 2) que també es separarà amb un altre tall horitzontal. Els talls no cal que siguin 

primer tots els verticals i després tots els horitzontals o a la inversa ja que la 

talladora no està fixa, sinó que l’operari la pot moure en qualsevol direcció en tot 

moment. 

 

Per facilitar els talls, a la taula de tall hi hauran unes marques fixes a on 

indicaran per a on ha d’anar cada tall, es col·locarà el teixit a sobre la taula i 

l’operari veurà els dos extrems de la línia per a on ha de tallar el teixit. 

 

A la Figura 16 es pot observar la taula de tall amb les corresponents marques 

dels talls. La línia discontínua és el límit del teixit, és a dir a on s’ha de col·locar 

per tal de tallar-lo. Les línies contínues són les marques per on s’han de fer els 

talls. 
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La Figura 17 és una simulació de com es veuria la taula de tall amb teixit 

col·locat a la taula. 

 

 

 
  Figura 16: Taula de tall amb les marques dels talls 

Font: Elaboració pròpia 
 

 
Figura 17: Taula de tall amb les marques dels talls sobresortint per sota del teixit 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

El següent pas és el procés de confecció. Una vegada es tenen totes les peces 

de la mosquitera tallades i per separat, s’han d’unir. Les màquines encarregades 

de fer aquest procés són màquines de cosir overlocks. Aquestes són unes 

màquines de cosir  molt més ràpides que les planes convencionals i amb més 

tecnologia incorporada. La agulla que es seleccioni per la overlock és molt 

important, en aquest cas la màquina portarà una agulla de punta arrodonida per 

evitar perforar el teixit. La punta rodona ajudarà a que el fil passi per entremig de 

algun forat de la malla evitant que es trenqui la mosquitera [ 35]. 
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Figura 18: Aspecte de la màquina de cosir industrial overlock 

Font: http://re5.eu/overlock 

 

 

S’ha de cosir els laterals de la mosquitera amb el sostre, fer la bossa, cosir les 

nanses i cosir la etiqueta. 

 

Les etiquetes vindran en rotllos de 250 etiquetes. En cada etiqueta està indicat el 

tractament a seguir en el rentat, la talla de la mosquitera, la composició del fil, el 

tipus d’insecticida, la data de producció i el nom VIDAL’S-NET®. 

 

 A continuació es mostra en la Figura 19 l’etiqueta amb tots els seus detalls. 
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Figura 19: Etiqueta de la mosquitera VIDAL’S-NET

® 

Font: Vidal Sunyer ACN 

 

 

Acte seguit la mosquitera es sotmet a un control de qualitat visual. Aquest control 

pretén verificar que no hi ha cap forat a la mosquitera, que totes les costures han 

quedat ben cosides i que les nanses per penjar la mosquitera estan ben fixades. 

Hi ha dues maneres de fer el control de qualitat. La primera és agafar la 

mosquitera entre dues persones i obrir-la per fer les comprovacions anteriorment 

esmentades. El segon mètode es penjar la mosquitera de quatre ganxos fixats al 

sostre per unes guies, com si es poses la mosquitera a sobre del llit i fer les 

comprovacions. 

 

Un cop superat el control de qualitat es procedeix a guardar la mosquitera dins la 

bossa i aquesta bossa juntament amb les instruccions d’ús s’embalen dins d’una 

bossa de plàstic la qual ja és l’embalatge definitiu. Les mosquiteres s’embalaran 

de 50 en 50 unitats en bosses més grans. 

 

4.3 MÀQUINES NECESSÀRIES PER L’ETAPA 2 
 

En aquest apartat només es tindran en compte les màquines que es 

necessitaran en la segona part del procés anteriorment descrit, és a dir el que té 

lloc a Burkina Faso. La primera part no forma part d’aquest projecte. Es 

descriuran cada tipus de màquina i es calcularà quantes són necessàries per a 

fer la producció estimada. 

 

La talladora s’encarrega de tallar la malla, tal i com s’ha especificat anteriorment. 

Les màquines overlock confeccionaran les mosquiteres, les bosses i les nanses 

de la mosquitera.  
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La segelladora de bosses té la funció de segellar tèrmicament la bossa de plàstic 

amb la mosquitera dins per tal de que la bossa quedi tancada. 

 

L’objectiu en quant a la producció és fabricar 11.000 mosquiteres al més. 

Aquesta xifra és una especificació del projecte, ha estat calculada a partir de la 

població total i de risc que hi ha a la zona d’actuació. A les especificacions 

bàsiques/tècniques està justificada aquesta xifra. A partir d’aquest número es 

faran el càlculs de capacitat.  

 

Producció desitjada: 11.000 mosquiteres / més 

 

Dies laborables: 25 dies laborables (aquesta xifra varia segons el més, però 

s’agafa 25 com a mitjana per a fer els càlculs. La jornada laboral a Burkina Faso 

és de dilluns a dissabte) 

 

Producció desitjada diària:  diasmosquitere
dies

mesmosq
/440

25

/.000.11 =  (1) 

 

El temps total per a fer una mosquitera està estimat en 15 minuts, per tant en 

una hora es faran 4 mosquiteres a cada overlock. Es tenen 12 overlocks a la 

planta, 11 en funcionament i una de reserva que es farà servir per a cosir les 

nanses i les bosses, per tant, fent els càlculs amb 11 overlocks, en una hora 

s’hauran confeccionat 44 mosquiteres.  

 

Hores de producció diàries: hdiàries
horasmosquitere

diasmosquitere
10

/44

/440 =  (2) 

 

Es necessiten 10 hores de producció diàries per tal d’aconseguir la producció 

desitjada mensual.  

 

Talladora 

 

La talladora està composada per dues màquines diferents. La primera és la 

màquina que estén el teixit per sobre la taula. I la segona és una talladora 

composada principalment per una fileta i un motor, aquesta talladora és mòbil, 

l’operari la porta a la mà, per tant permet fer els talls en la direcció i longitud 

desitjada. 

 

La primera màquina anteriorment esmentada s’anomena estenedora de teixit. 

Aquesta màquina està situada a un extrem de la taula i porta el rotllo de teixit 

incorporat a dins. A través de unes guies es mou a lo llarg de tota la taula de tall. 
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A l’inici es situa a un extrem de la taula, des d’allà es va movent cap a l’altre 

extrem de la taula a la vegada que va desenrotllant el teixit que porta a sobre 

fent que quedi desplegat a sobre la taula. Quan arriba al final de la taula o a la 

mida programada, la màquina es para, i per tant ja no es desenrotlla més teixit. 

Amb una fileta fa un tall horitzontal a tot el teixit separant el tros desplegat de la 

resta del rotllo de teixit. 

 

La segona màquina, la talladora mòbil, consistirà en una talladora que tingui 

flexibilitat per tallar en les dues direccions, horitzontal i vertical.  

 

Un complement important de la talladora és la taula a on es posarà el teixit per 

tallar. Les mides han de ser suficientment grans per que càpiga tot el teixit 

necessari per a fer una mosquitera. Les mides del teixit total per a una 

mosquitera són 170 cm de ample i 912 cm de llarg, per tant la taula serà de 200 

cm de ample i de 1000 cm de llarg com a mínim. 

 

La producció diària és de 440 mosquiteres, el que vol dir que s’han de tallar 44 

mosquiteres cada hora. Tallar una mosquitera es requereix fer 5 talls, 3 

horitzontals de 170 com, 1 de 182 cm i l’últim de 688 cm, la qual cosa és factible 

fer-la en el temps de un minut. Per tant amb una única talladora a la planta és 

suficient per abastir la producció necessària. 

 

Els temps estàndards de cada procés és molt difícil calcular-los ja que no es sap 

a quin ritme treballen a Burkina Faso, per tant si amb una talladora no es 

tallessin les 44 mosquiteres cada hora, es podria optar a apilar vàries capes de 

teixit per a tallar vàries capes a l’hora. Per tant aquesta opció contempla tallar 

trossos de teixit de 912 cm que és el llarg total necessari de teixit per a fer una 

mosquitera sencera, i posicionar els diferents talls un sobre l’altre fins a arribar al 

gruix màxim que toleri la talladora, que en aquest cas són 35 mm. Un cop es té 

la pila es fan els talls anteriorment especificats per a una mosquitera, però tallant 

tota la pila. Aquesta és la opció més òptima si es vol minimitzar el temps de tall. 

Amb aquest mètode s’aconseguiria que una persona es dediqui només unes 

hores laborals a tallar totes les mosquiteres necessàries per un dia i las resta de 

hores les pot dedicar a una altra tasca. 

 

El model proposat per la estenedora de teixit és el A02K CH de la marca 

OTEMAN. És una màquina que tant sols necessita una persona que hi treballi. 

Té les prestacions justes a les nostres necessitats. S’ha considerat que és el 

model més òptim ja que s’adapta molt bé a tot tipus de teixit, i per tant no hi 

haurà cap problema amb el teixit de malla de la mosquitera. Hi ha models que 

tant sols funcionen correctament amb teixits fets per tissatge ja que pesen una 
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mica més i per tant tenen més pes i més tensió i va millor per estendre i tallar el 

teixit [ 36, 37]. 

 
El model  que es proposa per la talladora mòbil és la Rasor SW 100. És una 

talladora que no té un sentit fixe sinó que es pot guiar en la direcció que es 

desitgi. És petita i molt fàcil de dirigir. És elèctrica i té un pes de 3 kg, amb la qual 

cosa és manejable [38]. 

 

Overlock 

 

Aquesta màquina és la encarregada de fer la confecció de les mosquiteres, fer 

les bosses a on aniran les mosquiteres i cosir les nanses de la mosquitera amb 

les quals es penjarà la mosquitera al sostre. 

La seva funció és la de cosir i filar les vores per tal de que no es desfilin. Pot ser 

de tres o cinc agulles. 

 

Degut a que aquesta màquina és la més important del procés es descriuran els 

diferents components de la màquina. 

 

La overlock està composada per tres parts principals; el capçal, la taula i el motor. 

 

• El capçal és la part superior de la màquina, està constituïda per vàries 

peces que cadascuna compleix la seva funció dins del conjunt. 

 

• La taula és on es suporta el capçal i també serveix de base per al motor. 

 

• El motor és un equip elèctric de rotació continua amb un embragament 

incorporat. Aquest pot ser simple o electromagnètic i serveix per a donar 

inici al funcionament de la màquina o parar-la. 

 

A continuació es descriuen altres parts no tant principals que composen la 

màquina Overlock: 

 

• Volant: serveix per pujar i baixar l’agulla quan la màquina està parada. 

• Interruptor: serveix per connectar i desconnectar el motor de la màquina a 

través d’una palanca o botó. 

• Canal de residus: condueix els residus refinats fins a un dipòsit. 

• Portafils: serveix per col·locar els cons o tubs de fil. 

• Pedals (major i menor): el pedal major és la part de la màquina que està 

lligada al motor per la barra de unió. Serveix per posar la màquina en 
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moviment, controlar la seva velocitat i parar-la. El pedal menor serveix 

per aixecar la premsa-tela. 

• Visor del flux d’oli: per verificar el sistema de lubricació. 

• Visor del nivell d’oli: és un marcador transparent amb dos línies 

paral·leles horitzontals que indiquen la quantitat màxima i mínima d’oli. 

• Tapes amb frontisses (superior, inferior i lateral): la tapa superior 

protegeix els files de les agulles, la inferior protegeix els fils dels garfis i la 

lateral serveix com a base per a la costura, s’obre per a facilitar la 

col·locació del fil. 

• Peu premsa-teles: assegura el material durant la costura. 

• Barra de la agulla: peça de moviment vertical a on està fixada l’agulla. 

• Fulla (superior e inferior): la superior es mou en sentit vertical i la inferior 

serveix per tallar l’excés de teixit. 

• Placa d’agulla: té obertura tant per el pas de la agulla com per al de les 

dents d’arrossegament. 

• Impelente: dents d’arrossegament afilades que porten el teixit de un lloc a 

un altre. Generalment estan constituïts per tres parts: el diferencial, la 

part fixa i la part auxiliar. 

• Ganxo (superior e inferior): el superior té la funció de passar el fil del 

remallat, llençar el fil del ganxo inferior i portar-lo cap a dalt per fer la 

llaçada amb el fil de l’agulla. L’inferior passa el fil inferior del remallat de 

la puntada de seguretat. 

• Conjunt tensor: conjunt de peces que regulen la tensió dels fils [ 35 ]. 

 

L’elecció del tipus de agulla és un altre factor determinant. Avui en dia s’han 

desenvolupat més de 2.000 tipus diferents de agulla amb diferents allargades, 

gruixos i formes. En aquest cas la característica que més s’ha de tenir en compte 

és la forma de la punta de la agulla. 

 

La punta de la agulla sol ser rodona per tal de penetrar millor en el teixit. Hi ha 

agulles de punta que tenen un cert grau d’angle, aquestes es fan servir per els 

teixits de plana. Per els teixits de malla, com el cas de les mosquiteres, la millor 

opció és una agulla amb la punta arrodonida o totalment esfèrica per tal d’evitar 

trencar la malla en el moment que penetra la agulla en el teixit. 

 

Tal i com s’ha apuntat anteriorment, el temps de procés de la overlock per a fer 

una mosquitera sencera és de 15 minuts, la qual cosa significa que amb les 10 

hores de producció de la fàbrica cada overlock farà 40 mosquiteres al dia. Per 

tant es necessitaran 11 overlocks per a satisfer la producció desitjada de 440 

mosquiteres al dia. 
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Tot i ser onze les màquines necessàries per a satisfer la producció total, hi 

hauran dotze. El motiu per tenir una màquina més a la fàbrica és que la dotzena 

faci “de reserva” per si una s’espatlla o sorgeix algun problema. Ja que si no hi 

ha les deu màquines en funcionament s’enredereix la producció. 

 

Per escollir el model específic de overlock s’ha de mirar que compleixi els 

requisits necessaris per al procés de confecció. El primer requisit indispensable 

és que la màquina sigui de cinc fils. Les overlocks varien entre tres i sis fils 

depenent de la puntada i de l’ús que se li vulgui donar. La de cinc fils gasta 

menys fil que una màquina de cosir convencional, ja que les puntades són 

diferents. Un altre requisit és que pugui cosir fil sintètic resistent, tal i com és el fil 

de les mosquiteres, hi ha algunes màquines que no cusen bé un fil massa dur. 

Per últim, el últim requisit és la velocitat. Com s’ha de fer una mosquitera 

sencera en quinze minuts, es necessita una overlock que tingui una velocitat 

considerable per arribar a complir el temps establert. 

 

Per tant, considerant tots els requisits anteriorment descrits, s’ha triat com a 

millor opció la màquina Overlock Brother FB-V61A. 

 

Aquest model es pot trobar amb opcions i paràmetres diferents, el model concret 

que va millor per a confeccionar les mosquiteres és el FB - V61A – 5030 – 54 – 

S3F. 

Els números i lletres del model especificat tenen cada un el seu significat tal i 

com es descriu a continuació. 

 

5 – puntada de seguretat de cinc fils. 

0 – aplicació: costura plana. 

3 – materials de costura: materials mitjans i fortament resistents. 

0 – ús especial: estàndard. 

 

5 – galga de la agulla: 5 mm. 

4 – ampla de la puntada: 4 mm. 

 

S – moviment del ganxo: alçament estàndard. 

3 – diferencial dels dents d’arrossegament: estàndard de tres files. 

F – forma de la fulla superior: fulla plana. 

 

Altres opcions disponibles d’aquest model es pot consultar al catàleg de 

overlocks de Brother adjuntat al annex 3. 
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S’ha de tenir en compte que per a cada overlock s’ha de tenir una taula a on 

posar la màquina a sobre amb espai suficient per a poder manipular el teixit que 

s’està confeccionant. Les mides necessàries són 1,5 m de llarg per 0,80 m 

d’ample. El gruix de la taula ha de ser com a mínim de 40 cm per tal d’absorbir 

totes les vibracions que produeix la màquina. 

 

Dues de les màquines estaran adaptades per a persones handycaps, és a dir 

persones amb algun tipus de discapacitat. Aquestes màquines no podran portar 

el pedal del funcionament del motor al peu, si no que tota la manipulació de la 

màquina s’haurà de fer amb les mans. L’accionament del motor haurà d’estar 

també a sobre de la taula. 

 

S’ha de destacar que el model triat no cal que sigui exactament aquest, sinó que 

qualsevol model similar que compleixi les característiques requerides i faci la 

mateixa funció també pot servir. 

 

 

Segelladora de bosses de plàstic 

 

Aquesta és una màquina que es necessitarà per segellar les bosses de plàstic. 

Una vegada la mosquitera hagi passat el control de qualitat, aquesta s’introduirà 

dins de una bossa de plàstic i aquesta s’haurà de segellar per tal de que quedi 

tancada. Aquesta màquina es col·loca a sobre de una taula i amb corrent i 

escalfament fon el tros de plàstic situat a dins la màquina. Al fondre’s el plàstic 

aquest es desfà i s’uneixen les dues parts de la bossa que estava oberta. 

 

El procés de segellar una bossa és molt ràpid, el temps de soldadura és de 1 a 

10 segons depenent del material, per tant amb una màquina ja hi hauria suficient 

per a tancar totes les bosses de plàstic que es produeixen. Degut al poc espai 

que ocupen i el seu preu assequible tindrem dues màquines per si un s’espatlla 

o per si es decideix deixar aquesta operació per al final del dia i fer totes les 

bosses de cop. 

 

El model escollit per aquesta màquina és el SK-C410 de la empresa MACESA. 

S’ha triat per la relació preu – qualitat i perquè les seves prestacions són les que 

es necessiten. Les mides de la màquina són 90 x 55 x 16.5 cm 

 

L’aspecte de la màquina és el representat en la Figura 21. 
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Figura 20: Segelladora de bosses de plàstic 

Font: http://re5.eu/segelladoraplastic 

 

 

A continuació es presenta una taula resum de la maquinària necessària per el 

procés de confecció, els models escollits i el número de màquines que hi hauran 

en la cadena de producció. 

 

 

MÀQUINA MODEL NUMERO 

Estenedora de teixit Oteman A02K 1 
Talladora vertical 

Talladora mòbil Rasor SW 100 1 

Overlock Overlock Brother FB-V61A 12 

Segelladora de 

bosses de plàstic 

Segelladora de 

bosses de plàstic 

Macesa SK-

C410 
2 

Taula 3: Resum dels models proposats per a les màquines necessàries 

 

 

Fitxes tècniques 

 

Les fitxes tècniques de les màquines que s’utilitzaran en el procés de producció 

es poden veure a l’annex 1.  
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4.4 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA MOSQUITERA 
 
A continuació s’exposaran les especificacions tècniques exactes que tindrà la 

mosquitera que es fabricarà a la unitat de confecció de Burkina Faso. 

 
Nom comercial: VIDAL’S NET 

 

Tipus de producte: Mosquitera amb insecticida de llarga durada per extrusió de 

fil de PP. 

 

Descripció:  

 Mosquitera de base rectangular de 1,60 x 1,80 m, alçada de 1,5 m. Amb 

 quatre nanses per subjectar la mosquitera a la paret i una bossa per 

 guardar-la. 

 Colors: blanc, blau i gris. 

 

Atributs:  

- pes: 400 g/mosquitera 

- protegeix contra l’entrada del vector / mosquit 

- és forta i duradora 

- vida útil de la mosquitera, superior a 5 anys 

- no s’encongeix al rentar 

- segura a la utilització i higiènica al guardar-la 

 

Materials:  

- principi actiu: α-cypermétrhine de Masterllins. 

- fil: polipropilè de 100 deniers amb el principi actiu incorporat i altres 

additius. 

- Tipus de teixit: grandària de la malla inferior a 4x4 mm. 

- Etiqueta: etiqueta identificativa del tractament a seguir en el rentat. 

- Envasat: bossa per protegir la mosquitera. 

- Instruccions d’ús: dins del propi embalatge. 

- Embalatge: bossa de plàstic transparent de galga 20 i mides 35 x 55 cm e 

identificat com VIDAL’S NET. 

 

Presentació: 

 En bosses de plàstic amb el logotip e instruccions d’ús incorporades 

 Aquestes mosquiteres es presenten dins d’una bossa de ràfia. 
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5. DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA 
 

En aquest apartat es pretén decidir la distribució en planta que tindrà la nau. 

 

Per la distribució en planta de la nau es farà un estudi amb tres alternatives i es 

decidirà la millor aplicant el mètode Press, mètode que segueixen unes pautes 

per a l’avaluació de diferents alternatives per tal de trobar la millor solució d’un 

problema. 

 

La dimensió total de la nau està estipulada en 600 m2. Inicialment s’havia 

proposat que la nau sigues de 20 x 30 m2 aproximadament. Aquesta idea inicial 

s’ha hagut de modificar a causa de les necessitats de un altre projecte que forma 

part del projecte global “Àfrica contra la malària”. Concretament, el projecte que 

fa l’estudi de les plaques solars situades a la coberta de la nau, va arribar a la 

conclusió que per mantenir la temperatura el més baix possible a l’interior de la 

nau, la façana que rep més radiació del sol hauria de ser el més estreta possible. 

Aquesta façana està situada a l’est - oest 20º i només té deu metres de longitud. 

L’altra façana té seixanta, per tal d’obtenir els 600 m2 necessaris. Per aquesta 

raó les mides de la nau triades son 60 x 10 m2.  

 

A partir d’aquí i amb aquesta premissa s’han proposat les tres opcions per a la 

distribució en planta de la nau. 

 

5.1 ESPAIS DE LA NAU 
 

El conjunt de la nau està format per els diferents espais següents: 

 

1. Sala polivalent 

2. Sala d’esbarjo 

3. Vestuaris, d’home i de dona 

4. Despatx de direcció 

5. Magatzem, conjunt de matèries primes i matèries acabades 

6. Banys 

7. Oficines 

8. Sala de confecció 

9. Zona d’apilament i treball 
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Sala polivalent 

 

La sala polivalent és un espai de no més de 30 m2. La seva funció principal serà 

la de sala de reunions, però també es pot fer servir per qualsevol activitat que 

impliqui a molta gent, formacions de personal, reunions informatives de plantilla, 

atendre les visites, etc. Per tant tindrà una taula gran amb cadires, pissarra, 

pantalla i projector com a elements bàsics del mobiliari. 

 

Sala d’esbarjo 

 

La sala d’esbarjo és una habitació de uns 16 m2 aproximadament. És una sala 

habilitada on els treballadors poden descansar i dinar o menjar alguna cosa si es 

dona el cas. Hi hauran taules i cadires, una nevera, una tetera i els estris de 

cuina necessaris. 

 

Vestuaris de dones i d’homes 

 

Es un espai que en total ocuparà aproximadament 50 m2. La meitat d’aquest 

espai es destinarà al vestuari de les dones i l’altre meitat al dels homes. A cada 

vestuari hi hauran banys, dutxes, taquilles, penjadors i bancs. 

 

Despatx de direcció 

 

El despatx de direcció és un espai de 18 m2 aproximadament. Està destinat a ser 

el despatx del gerent de la fàbrica. Tindrà escriptori amb cadira, una taula apart 

per a mantenir reunions, visites o entrevistes i armaris, arxivadors, prestatgeries, 

etc.  

 

Magatzem 

 

El magatzem és un espai de 200 m2. La seva funció és rebre la matèria prima 

necessària per el nostre procés, emmagatzemar-la, emmagatzemar el producte 

final embalat i expedir-lo. En aquest cas el magatzem d’entrada i de sortida 

estaran en la mateixa sala diàfana, però en un costat el de matèria prima i en 

l’altre costat el de matèria acabada per tal de mantenir l’ordre i la organització. 

 

Banys 

 

Els banys sempre estaran separats els d’homes i els de les dones, tot i que 

estaran un al costat de l’altre. També hi haurà bany de minusvàlids. Als banys hi 
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hauran wàters, aixetes i piques per rentar-se les mans. En total ocuparan un 

espai de màxim 30 m2 aproximadament. 

 

Oficines 

 

La zona de oficines serà una sala diàfana amb diferents taules que compartiran 

tot el personal treballant a la fàbrica que no siguin operaris i exceptuant la 

posició de director general i recepció que ja tenen els seus respectius llocs de 

treball. Tindrà aproximadament 28 m2. El mobiliari necessari és el del qualsevol 

oficina, taules per a treballar amb cadires còmodes, ordinadors, impressora, 

telèfons, fax, armaris, prestatgeries, etc. 

 

Sala de confecció 

 

La sala de confecció és l’espai destinat per ubicar tot el procés de confecció de 

les mosquiteres. Aniran la màquina de tall, les dotze overlock i l’espai per al 

control de qualitat i l’embalatge. L’espai necessari és una mica superior als 100 

m2. S’ha de tenir en compte que la màquina de tall té una taula que mesura deu 

metres de llarg, per tant l’allargada de la sala ha de contemplar l’espai per a la 

talladora i els seu correcte funcionament. A més de la talladora hi haurà les dotze 

overlock amb la seva taula corresponent, la zona de control de qualitat, que és 

un espai diàfan per desplegar la mosquitera i a on també hi hauran les dues 

taules amb la màquina de segellar corresponent. 

 

Zona d’apilament i treball 

 

Aquest és un espai destinat a necessitats de les plaques solars situades a la 

coberta. Hi haurà una habitació d’eines, l’escala que pujarà a la coberta i espai 

destinat a guardar el que sigui necessari per al manteniment i neteja de les 

plaques solars. Aproximadament ocuparà 45 m2. 

 

 

5.2 CÀLCULS D’ESPAI 
 

Primerament s’ha de realitzar alguns càlculs d’espai per justificar les mides 

anteriorment estimades. Es calcularà l’espai necessari per el magatzem i per la 

sala de confecció, ja que són els espais que varien més en funció de l’activitat. 

La resta d’espais, com ara lavabos, oficina, recepció, despatxos, etc són de 

mides més estàndards i per tant no cal calcular les necessitats d’espai. 
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Degut a que la demanda de mosquiteres no és constant s’haurà de considerar 

un estoc bastant gran, ja que normalment hi ha poques comandes però de gran 

quantitat.  

Per a fer els càlculs es considerarà un estoc necessari de tres mesos, la qual 

cosa equival a 33.000 mosquiteres, ja que la previsió és fabricar 11.000 

mosquiteres al més.  

 

5.2.1 Magatzem 
 

En el magatzem s’ha de disposar espai per a guardar la matèria prima que són 

les bobines de teixit de malla per a fer les mosquiteres, la matèria acabada que 

són les mosquiteres, les bobines de fil que faran servir les overlock per a la 

confecció i altres materials com ara recanvis d’agulles per les overlock, recanvis 

de fulles per la talladora i altres. 

 

Matèria prima 

 

La matèria prima són les bobines de teixit de malla. Aquestes arriben procedent 

d’Europa, a causa de la llarga distància i els preus de transport el més econòmic 

és enviar-ho amb vaixell. Per tant la matèria prima arribarà en lots òptims per 

omplir un número enter de contenidors. 

 

Els rotllos de teixit de malla són de 200 metres cada un. Aquesta mesura es va 

triar pensant en dos factors. El primer l’aprofitament de teixit, és a dir per a fer 

una mosquitera necessitem una allargada total de 891 cm, per tant si dividim els 

200 metres en trams de mosquiteres sortirà quantes mosquiteres podem treure 

de un rotllo de teixit i quant teixit ens sobrarà, quant menys teixit sobri menys 

merma hi haurà. L’altre factor és el volum total que ocupa la bobina, i per tant el 

pes que tindrà. Això s’ha de tenir en compte a la hora de transportar les bobines 

a Burkina Faso en contenidors. Molta quantitat de metres en una sola bobina fa 

que la bobina pesi molt i per tant hi haurà un sobre pes en el contenidor un cop 

ple de bobines. També dificulta la manipulació de bobines al carregar i 

descarregar el contenidor i en la càrrega i descàrrega del camió que transportarà 

les bobines del port fins a la planta de fabricació. 

 

Primerament es calcularà el número de bobines necessàries per a la fabricació 

de mosquiteres de un més i a partir d’aquí es podrà saber cada quan necessitem 

un contenidor i quan espai ens ocuparà al magatzem. 
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Les bobines són de 200 metres i es necessiten 0,891 m de teixit per a fer cada 

mosquitera. En capítols anteriors ja s’ha comentat que aquesta mida inclou la 

mosquitera, les nanses i la bossa de la mosquitera. A continuació es calcula 

quantes mosquiteres es podran fer amb un rotllo de teixit. 

 

smosquitere
mosquiteram

m
smosquitereN 22446,224

/891,0

200
º ≈==  (3) 

 

Sabent que la producció mensual és de 11.000 mosquiteres i que de cada rotllo 

de teixit surten 224 mosquiteres, es pot calcular quantes bobines necessitarem 

per a cobrir la demanda mensual. 

 

mesbobines
bobinamosq

mesmosq
bobinesN /5010,49

/224

/000.11
º ≈==  (4) 

 

Els contenidors tenen una mida interior en mil·límetres de 5897 / 2348 / 2385 

(llarg / ample / alt). El pes màxim permès de la càrrega és de 21.710 kg. El 

contenidor buit pesa 2.290 kg fent que el pes total de la càrrega, suposant que el 

contenidor va el màxim de carregat, és de 24.000 kg [ 39 ]. 

 

EL diàmetre de les bobines de teixit és de 40 cm i la allargada és de 190 cm.  

 

La Figura 22 mostra la secció transversal del contenidor ple de rotllos de teixit. El 

dibuix ha estat fet amb mides reals amb el programa de dibuix Autocad per tal de 

verificar quants rotllos caben exactament en el contenidor.  

 

 

 
Figura 21: Secció transversal de l’interior d’un contenidor carregat amb rotllos de teixit de 

malla. 

Font: Elaboració pròpia 
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El contenidor té 589,7 cm de llarg, per tant hi caben tres files de rotllos, ja que 

cada un mesura 190 cm, els tres en fila mesuren 570 cm, amb la qual cosa 

sobren aproximadament 19 cm de llargada a l’ interior del contenidor. A la Figura 

1 es pot apreciat 33 rotllos, si es multiplica per les 3 files de rotllos que hi hauran 

al contenidor, a cada contenidor hi caben 99 rotllos de teixit de malla. 

 

Anteriorment s’ha calculat que es necessiten 49,10 rotllos de teixit al més per a 

satisfer la producció, per tant si en un contenidor hi caben 99 rotllos s’enviarà un 

contenidor  a Burkina Faso cada dos mesos. 

 

Amb el motiu d’evitar que la fàbrica es quedi sense estoc, es demanarà el 

contenidor amb la previsió de que arribi quan l’estoc de l’anterior contenidor 

s’hagi reduït a la meitat. D’aquesta manera, si per el motiu que sigui el 

contenidor s’enredereix no s’haurà de parar la fabricació. Per tant l’estoc màxim 

de rotllos de teixit de malla que s’arribarà a tenir al magatzem serà els 99 rotllos 

que arribaran del contenidor nou, més els 50 rotllos que seran del contenidor 

anterior, però que encara no s’hauran utilitzat. Així doncs l’espai del magatzem 

destinat a guardar els rotllos s’haurà de calcular per a 149 rotllos. 

 

Es farà servir el mètode FIFO (First in First out) a la hora de consumir els rotllos. 

 

Els rotllos s’emmagatzemaran en prestatgeries. Les prestatgeries tindran dos 

prestatges, en el primer cabran 3 files de rotllos i en la segona prestatgeria 2 files 

de rotllos. El motiu per posar tant sols 5 files de rotllos apilats i no més, és per el 

fet de que qualsevol persona pugui arribar a agafar el rotllo situat a la part 

superior de la prestatgeria sense necessitat de enfilar-se a una escala o disposar 

de qualsevol mecanisme, tant sols estirant els braços amunt ja ha de poder 

agafar el rotllo. Per tant la prestatgeria no tindrà més de 208 cm d’alçada. 

 

Amb aquesta estructura de 5 rotllos a cada columna, per emmagatzemar 149 

rotllos calen 13 metres de llargada de prestatgeria, tenint en compte els rotllos i 

la estructura metàl·lica de la prestatgeria. D’ample  es necessiten 2 metres, que 

és el que mesura el rotllo de llarg, més dos metres més d’espai buit que permetin 

treure els rotllos de la prestatgeria.  

 

En total es necessiten 13 metres de llarg per 4 metres de ample, el que 

representa que es necessiten 52 m2 d’espai en el magatzem destinats a guardar 

els rotllos. 
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252413__ mrotllostotalEspai =×= (5) 
 

Fil per la overlock 

 

El fil de la overlock és el fil que necessitarà la màquina de cosir per a fer la 

costura. Es farà servir fil de polièster del mateix color de la mosquitera, blanc, 

blau o gris. 

 

El model de overlock que s’ha escollit en el procés de fabricació té un ample de 

puntada de 4 mm, com la overlock és de 5 fils, per a cada puntada necessitarà 

dues vegades més l’ample de la puntada de fil, és a dir, s’utilitzarà 12 mm de fil 

per a fer cada puntada.  

 

Per a una mosquitera és necessari fer 10,5 metres de costura, entre la 

mosquitera, les nanses i la bossa. Es calcularà el nombre de puntades 

necessàries per a fer una mosquitera, per desprès saber els metres totals de fil 

necessaris. Això ens permetrà saber els metres de fils totals per a la producció i 

per tant el número de bobines necessàries. Finalment s’obtindrà l’espai 

necessari en el magatzem per guardar aquestes bobines. 

 

puntades
puntadamm

turesmm
puntadesN 2625

/4

cos10500
º == (6) 

 

mdefilmmpuntadammpuntadesnecessariFil 5,31500.31/122625_ ==×=  (7) 
 

Si per una mosquitera és necessari 31,5 metres de fil, per la producció mensual 

estimada de 11.000 mosquiteres seran necessaris: 

 

mesmetresmosqmfilmosqfilMetres /500.346/5,31000.11_ =×= (8) 
 

La quantitat de fil necessari en un més és bastant elevada. La intenció del 

projecte és portar fil d’Europa per l’inici de la fabricació i una vegada implantats a 

Burkina Faso, buscar un proveïdor de fil local, de manera que es pugui abastir a 

la fàbrica de manera més continuada i en lots més petits. Suposarem que es farà 

una compra al proveïdor de fil a la setmana. Per tant es necessitaran 86.625 

metres de fil a la setmana (346.000m / 4 setmanes).  

 

Cada bobina de fil conté  5.000 m de fil. La necessitat de fil mensual és de 

86.625 metres de fil, per tant es calcula el número de bobines necessàries al 

mes. 
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mesbobines
bobinamfil

mfil
bobinesN /1832,17

/000.5

625.86
º ≈== (9) 

 

Es calcularà l’espai necessari per a estoc de tres mesos per el simple fet que a 

l’iniciar  la producció es necessitarà aquest espai. Un cop la fàbrica en 

funcionament i quan es tingui un proveïdor de fil burkinés ja no es necessitarà 

aquest espai, ja que es farà una compra setmanal. 

 

Per tant si cada mes es necessiten 18 bobines, per a tres mesos es necessitaran 

54 bobines de fil. 

 

Les bobines són còniques per facilitar el desllisament del fil quan la màquina de 

cosir estira. Les mesures totals de les bobines, tenint en compte el fil i el con i 

suport de plàstic que té són les següents: 

 

D = diàmetre inferior (gran) = 7 cm 

d = diàmetre superior (petit) = 5 cm 

alçada = 20 cm 

 

Es calcula el volum que ocupa una bobina: 

 

32222 72,570)5,25,35,25,3(20
3

1
)(

3

1
cmrRrRhVbobina =⋅++⋅⋅=⋅++⋅⋅= ππ  

(10) 
 

A efectes de calcular l’espai que ocuparan les bobines, les considerarem prismes 

en comptes de cons. El motiu és que les bobines es guardaran situades 

verticalment en prestatgeries, entre elles hi hauran forats lliures a la part superior 

del con. Si les considerem com a prismes s’està tenint en compte l’espai total 

real que ocuparà la bobina a la prestatgeria. Per tant la bobina es considerarà 

com un prisma de base quadrada amb la longitud del costat igual al diàmetre 

inferior, que és el diàmetre més gran de la bobina.  

 
398020·7·7·_ cmhAbaseiaprestatgerVbobina ===  (11) 

 
33 920.5254980 cmbobinescmVtotal =×= (12) 

 

A efectes pràctics es col·locaran les bobines en prestatgeries de 50 cm de 

profunditat. Es col·locaran en files de 7 bobines (cada bobina fa 7 cm de base), 

per tant amb 8 files de 7 bobines ja hi haurà espai suficient per emmagatzemar 

les 54 bobines necessàries.  
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Finalment es comprova que l’espai necessari per emmagatzemar les bobines de 

fil que necessita la overlock és ridícul comparat amb l’espai total del magatzem, 

ja que al final només serà necessària una prestatgeria de 50cm de profunditat 

per 56 cm de ample. 

 
22 28,028005650__ mcmcmcmocupattotalEspai ==×= (13) 

 

Producte acabat 

 

El producte acabat són les mosquiteres preparades per a l’expedició. Cada 

mosquitera ve a dins d’una bossa de plàstic, amb les instruccions incorporades. 

La bossa de plàstic mesura 35 cm x 55 cm x 5 cm. Aquests 5 cm és la amplada 

de la bossa amb la mosquitera a dins. Per aconseguir aquesta mesura no ha de 

quedar pràcticament res d’aire a la bossa, si no mesuraria més, per a treure’l es 

faran uns petits forats a la bossa de plàstic de tal manera que pugui sortir l’aire 

de dins cap a fora.  

 

Cada mosquitera té un pes de 400 grams. Les mosquiteres s’embalaran dins de 

unes bosses de ràfia. A cada bossa aniran 60 mosquiteres per motius de pes. La 

bossa de ràfia amb les 60 mosquiteres a dins pesa 24 kg, pes inferior a 25 kg 

que és el pes general que pot carregar un home segons la llei de prevenció de 

riscos laborals.  

 

kgggmosqbossaPes 24000.2440060_ ==×= (14) 
 

Aquesta llei estableix el pes de protecció en 15 kg. S’ha considerat que es pot 

sobrepassar aquest pes per el fet de que els treballadors només hauran de 

carregar les caixes el dia que s’hagi de carregar un camió, aquesta feina no serà 

diària ni molt menys, per tant no cal aplicar el pes de protecció, és suficient 

limitar-se al pes estàndard. 

 

El volum que ocupa una bossa amb les seixanta mosquiteres a dins és 100 x 

105 x 55 cm, per tant un sac ocuparà 1,05 m2 i farà 0,55 metres de alçada. 

 

L’estoc corresponent a la fabricació de 3 mesos és 33.000 mosquiteres. Com 

van embalades en sacs de 60 mosquiteres, s’haurà de calcular espai per a 550 

sacs. 
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sacs
sacsmosquitere

smosquitere
sacstotalN 550

/60

000.33
_º == (15) 

 

Els sacs aniran apilats de quatre en quatre, dos en una primera prestatgeria 

arran de terra i els altres dos a una segona prestatgeria elevada. Per tan s’ha de 

calcular l’espai ocupat necessari per a 138 sacs. 

 

sacs
nivells

totalssacs
espailperconteentenirasacsN 1385,137

4

_550
'______º ≈==

(16) 
 

Cada sac ocupa 1,05 m2 per tant, 

 
22 9.14405.1138__ mmsacssacsnecessariEspai =×= (17) 

 

Es necessitaran 144.9 m2 per a emmagatzemar els sacs amb les mosquiteres a 

dins pendents per expedició. 

 

En la Taula 4 es mostra l’espai total que farà falta en el magatzem per guardar la 

matèria prima quan arribi el contenidor, el fil necessari per a les overlock i les 

mosquiteres un cop confeccionades. 

 

 

MAGATZEM Espai necessari (m 2) 

Matèria prima (rotllos teixit) 52 

Fil overlock (bobines de fil per la overlock) 0,28 

Matèria acabada (mosquiteres) 144,9 

TOTAL 197,18 

Taula 4: Taula resum de l’espai necessari en el magatzem 

Font: Elaboració pròpia 

 
 

En la Taula 4 es pot apreciar que faran falta 197,18 m2 de magatzem. Aquesta 

xifra és molt alta, sobretot tenint en compte que l’espai total de la nau és de 600 

m2. La raó per la qual ha sortit tant espai és el poc aprofitament de l’alçada de la 

nau. No s’ha col·locat cap producte a una alçada superior de 2,20 metres amb 

l’objectiu de que tot sigui accessible sense la necessitat de toro, escales o 

elevadors. 
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5.2.2 Sala de confecció 
 

A la sala de confecció s’haurà de calcular espai per a la talladora, amb la taula 

adjunta, per les màquines de cosir overlock i per la zona de control de qualitat i 

embalatge que són els elements de més volum i més importants de la sala de 

confecció.  

 

Talladora 

 

Per a calcular l’espai necessari per a la talladora s’ha de considerar en primer 

lloc la taula a on s’estén el teixit per a tallar-lo i el suport a on anirà la bobina de 

teixit, que estarà situat a un extrem de la taula. D’aquesta manera, només 

estirant el teixit ja es desenrotllarà i es podrà estendre més fàcilment a sobre la 

taula. 

 

La taula de tall mesura deu metres de llarg i dos metres d’ample. El suport per a 

la bobina de teixit, que és la màquina estenedora de teixit, fa també dos metres 

de ample i un metre de llarg. Sumant les mesures de la taula i el suport es 

necessita un espai de 11 metres de llarg per dos metres de ample, la qual cosa 

equival a 22 m2. 

 

Overlock 

 

Les màquines de cosir overlock estan situades a sobre de la taula específica per 

a aquesta maquinària. Per a calcular l’espai s’haurà de calcular l’espai que 

ocupen les taules més l’espai necessari davant de la taula per a seure les 

operàries. Les taules mesuren 1,5 x 0,80 m, mentre que l’espai per a les 

operàries serà de 0,8 metres. Per tant per cada conjunt de overlock més operària 

s’haurà de calcular un espai de 1,5 x 1.6 metres, el que equival a 2,4 m2 per 

cada overlock.  

 

A la planta hi ha dotze overlocks, el que suposa un espai total de 28,8 m2 

 
22 8,2812/4,2_ movelocksoverlockmoverlocksEspai =×= (18) 

 

S’ha de tenir en compte que entre la talladora i les overlock s’ha de deixar un 

espai de passadís per que l’operari que està tallant el teixit s’ha de poder 

desplaçar amb facilitat per el voltant de tota la taula. 

 

Zona de control de qualitat i embalatge 
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Per a realitzar el control de qualitat es necessita un espai diàfan per a poder 

desplegar totalment la mosquitera per comprovar si les costures són correctes o 

si hi ha algun forat o defecte. La mida de la base de la mosquitera és de 1,60 x 

1,80 m i 1,5 m de alçada. Amb un espai de 2 x 2,5 m hi ha prou per a controlar la 

qualitat de la mosquitera. 

 

Per a les segelladores de plàstic es necessita aproximadament un espai de 1 m2 

per a cada màquina contant la màquina i la taula. Hi ha dues màquines de 

segellar, 2 m2. 

 

Per tant per la zona de control de qualitat i embalatge es necessiten 5 m2 per el 

control de qualitat i 2 m2 per l’embalatge. En total 7 m2. 

 

La Taula 5 resumeix les necessitats d’espai de la sala de confecció. 

 
SALA DE CONFECCIÓ Espai necessari (m2) 

Talladora 22 

Overlock  28,8 

Passadís 22 

Control de qualitat i embalatge 7 

TOTAL 79,8 

Taula 5: Taula resum de l’espai necessari a la sala de confecció 

Font: Elaboració pròpia 

 
 

En total, la sala de confecció ocuparà aproximadament 80 m2. 

 

A la Taula 6 es pot apreciar l’espai mínim requerit tant per el magatzem com per 

la sala de confecció. Resumeix les conclusions a les quals s’han arribat en 

aquest apartat de càlcul d’espais. 

 

Secció Espai necessari (m 2) 

Magatzem 197,18 

Sala de confecció 79,8 

Taula 6: Taula resum de l’espai necessari per a les dues seccions calculades en aquest apartat. 

Font: Elaboració pròpia 
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5.3 ESTUDI DE DISTRIBUCIÓ 
 

Una vegada calculats les necessitats d’espai de les zones més conflictives o 

determinants, es procedirà a fer l’estudi de la distribució en planta. Les 

característiques de la nau són un tant peculiar, ja que és molt allargada i estreta, 

normalment la tendència de les naus és a ser rectangular, però així ho requereix 

les necessitats d’un projecte paral·lel, tal i com s’ha explicat anteriorment. 

 

En base als resultats obtinguts en l’apartat anterior i les necessitat de la fàbrica, 

es proposen tres possibles distribucions en planta per avaluar quina és la més 

adient. Per a fer aquesta avaluació s’utilitzarà el mètode Press. 

 

Les tres possibles distribucions de la planta són les següents: 

 

 
Figura 22: Distribució 1 de la planta 

Font: Elaboració pròpia 

 
 

 
Figura 23: Distribució 2  de la planta 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 24: Distribució 3 de la planta 

Font: Elaboració pròpia 

 

5.3.1 Mètode Press 
 

Per a determinar quina és la millor opció de distribució utilitzarem el mètode 

Press. La primera cosa que s’ha de fer per a desenvolupar aquest mètode és 

definir els criteris d’avaluació i determinar el pes de cada criteri en funció de la 

importància. 

 

CRITERIS PES 

Facilitat de circulació del flux de matèries 20 

Mobilitat dels operaris 25 

Relació d’espai de cada sala 10 

Col·locació de maquinària a la sala de confecció 25 

Emmagatzematge del producte acabat 15 

Facilitat de creació de nous espais en un futur 5 

Taula 7: Definició dels criteris d’avaluació amb els seus pesos respectius 

Font: Elaboració pròpia 

 
 
A continuació s’explicarà més detalladament cada criteri, per quin motiu s’ha 

considerat i la importància que té. 

 

Facilitat de circulació del flux de matèries 

 

Consisteix en la facilitat de moviment de les matèries. Des de que s’agafa el 

rotllo de teixit com a matèria prima, fins a que la mosquitera passa el control de 

qualitat i s’emmagatzema. La matèria prima surt del magatzem, es col·loca el 

rotllo a la talladora que està situada a la sala de confecció, de la talladora el teixit 

s’ha de desplaçar fins a les màquines de cosir, de allà, van al control de qualitat i 

finalment la mosquitera torna al magatzem per a ser guardada.  
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Tot aquest recorregut s’ha de considerar que sigui mínim, pràctic i fàcil. 

 

Aquest criteri és important ja que està relacionat directament amb l’activitat en si 

de la planta de fabricació. 

 

Mobilitat dels operaris 

 

La mobilitat dels operaris es refereix als recorreguts que han de fer els operaris 

durant la seva jornada laboral. Aquest concepte ho engloba tot, els 

desplaçaments que han de fer per a portar les matèries de un lloc a un altre, 

desplaçaments per anar al lavabo, per a arribar al seu lloc de feina des de els 

vestuaris, per anar a consultar qualsevol dubte al seu cap, etc. 

 

Igual que en el cas anterior, es busca que aquesta mobilitat sigui mínima. 

 

Aquest criteri és un dels més importants ja que en una planta de producció s’ha 

de procurar donar la màxima ergonomia possible als treballadors, per tal de que 

no es cansin tant. El fet de haver de fer desplaçaments llargs moltes vegades al 

dia quan no és necessari, s’ha d’evitar. 

 

Relació d’espai de cada sala 

 

Aquest criteri valorarà l’espai destinat a cada sala amb l’espai realment necessari. 

Que no sobri espai en una sala, és a dir, que es perdin metres quadrats, o per 

altra banda que en una sala estigui tot molt enganxat i dificulti la feina sigui del 

tipus que sigui.  

 

Es valorarà positivament que una sala tingui els metres quadrats que realment 

necessiti. 

 

Aquest criteri té importància mitja, ja que al final l’objectiu de la valoració és 

aprofitar tot l’espai possible i no malgastar cap metre quadrat. En aquest cas el 

preu del terreny no és gens elevat, com pot passar en altres països, sobretot en 

els del primer món, però com no és el cas, no és un criteri prioritari. 

 

Col·locació de la maquinària a la sala de confecció 

 

Aquest simple fet s’ha considerat com a criteri per el motiu de tenir la talladora a 

la sala de confecció. La talladora és una màquina que en el seu conjunt ocupa 

onze metres de llarg, ja que té la taula de tall molt llarga.  
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S’ha de considerar si hi ha espai suficient per a la taula de la màquina de tallar i 

si deixarà un espai suficient per que les màquines de cosir es puguin  col·locar 

adequadament. 

 

El pes que aporta aquest criteri és dels més alts ja que també té una relació 

directa amb l’activitat en si productiva. Es podria donar el cas que degut a la 

distribució de la sala, les màquines de cosir estiguessin molt a prop unes de les 

altres, per culpa de la localització exacta de la talladora. O que amb una 

distribució final determinada hi hagués molt espai entre la sortida del teixit tallat 

de la talladora fins a les overlock, el que faria augmentar els desplaçaments de 

matèria i de personal. 

 

Emmagatzematge del producte acabat 

 

El volum de mosquiteres que es tindrà és molt alt, per tant s’ha de considerar si 

l’espai destinat al emmagatzematge de mosquiteres és suficient i en el cas de 

que ho sigui, si serà fàcil la seva manipulació.  

 

Es valorarà la distància des del control de qualitat fins a la zona 

d’emmagatzematge exacte i la distància i recorregut que hauran de fer els sacs 

de mosquiteres des del prestatge a on estaran fins a la porta d’entrada i sortida 

de mercaderies, que és per on es carregarà el camió quan s’hagi d’expedir les 

mosquiteres. 

 

Aquest criteri té importància mitja i es consideraria poc important si no fos per el 

alt volum de mosquiteres que es mouran, ja que s’està considerant la distància 

fins a on serà emmagatzemat i fins a on serà carregat. La qüestió és que quan 

sigui el dia de carregar el camió s’han de moure molts sacs de mosquiteres fins 

al camió. Per això se li ha posat un pes mitjà. 

 

Facilitat de creació de nous espais en un futur 

 

Aquesta planta ha estat dissenyada sense tenir en compte l’alçada que té. No hi 

ha res que estigui elevat a més de 2,20 metres. Aquest criteri valorarà si la 

distribució és optima per a poder aprofitar l’alçada, que és una de les maneres 

més senzilles de ampliar l’espai en el futur. Per aprofitar l’alçada es pot fer un 

segon pis de oficines a sobre de les oficines projectades actualment, oficines a 

sobre del magatzem, o elevar més metres les prestatgeries, de manera que al fer 

més prestatges hi hagi més espai disponible per a emmagatzemar. Aquesta 

última opció requereix l’adquisició de un toro, carretilla elevadora o algun 
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element que permeti arribar a certes alçades, la qual cosa no es contempla en el 

projecte proposat. 

 

Aquest criteri és el menys important per el fet de que és molt a llarg termini. 

Evidentment s’ha de tenir en compte, i per això s’ha considerat, però en la fase la 

qual està el projecte és el menys rellevant. 

 

Una vegada que se sap quin són els criteris i quin pes tindrà cada un, puntuarem 

cada alternativa en funció del criteri i es calcularà el pes relatiu. La puntuació 

anirà del 1 al 5. Sent el 1 la puntuació més baixa i el 5 la més alta. 

 

 

 ALTERNATIVES  

CRITERIS  1 2 3 PES 

PES 

RELATIU 

circulació de flux 4 5 1 20 0,2 

mobilitat dels operaris 4 1 4 25 0,25 

espai de la sala 5 3 2 10 0,10 

maquines de la sala confecció 5 4 1 25 0,25 

emmagat. producte acabat 4 2 4 15 0,15 

nous espais 3 5 4 5 0,05 

PES MÀXIM (Pjmax) 5 5 4 =∑ 100 =∑ 1 

Taula 8: Matriu valoració de les alternatives 

Font: Elaboració pròpia 

 

Una vegada es té la puntuació s’ha de construir la matriu de valoració 

normalitzada. Aquesta matriu té tantes files com alternatives, en aquest cas tres, 

i tantes columnes com criteris, en aquest cas sis. 

 

Els valors de la matriu de valoració normalitzada s’obtenen de la fórmula 

següent: 

 

WjPjPijQij ×= max)/( (19) 
 

Sent. 

Pij: puntuació obtinguda, 

Pjmax: pes màxim de la columna, és a dir, el pes màxim de la alternativa que 

s’estigui valorat, 

Wj: pes relatiu, del criteri que s’està valorant 

 

Aplicant la fórmula anterior s’obté la següent matriu. 
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0,16 0,2 0,1 0,25 0,12 0,03 

0,2 0,05 0’06 0,2 0,06 0,05 

0’5 0,25 0,05 0,0625 0,15 0,05 

Taula 9: Matriu valoració normalitzada 
Font: Elaboració pròpia 

 

 

El següent pas és fer la matriu de denominació. En aquesta matriu hi hauran 

tantes files i columnes con alternatives, és a dir matriu quadrada de sis files i 

columnes. Per a fer aquesta matriu s’ha de fer servir la fórmula següent: 

 

)( QjkQikTij −∑=  (20) 
 

sempre que Qik > Qjk 

 

k va de 1 fins al número de criteris. 

 

0 0,3 0,3475 0,6475 

0,06 0 0,2975 0,3575 

0,1 0,29 0 0,39 

0,16 0,59 0,645 ∑  

Taula 10: Matriu de denominació 

          Font: Elaboració pròpia 

 

A partir de la matriu de denominació ja podem obtenir els resultats per a cada 

criteri. Això es farà dividint el sumatori de les files entre el sumatori de les 

columnes. El resultat de la alternativa 1 s’obtindrà dividint el sumatori de la fila 1 

entre el sumatori de la columna 1, la alternativa 2 s’obtindrà dividint el sumatori 

de la fila 2 entre el sumatori de la columna 2, i així successivament. 

 

 

Alternativa 1 = Distribució 1 = 047,4
16,0

6475,0

1_

1_
==

∑
∑
columna

fila
(21) 

 

Alternativa 2 = Distribució 2 = 606,0
59,0

3575,0

2_

2_
==

∑
∑
columna

fila
(22) 

  

 

T11 T12 T13 

T21 T22 T23 

T31 T32 T33 

 



 
Projecte d’implantació de fabricació de mosquiteres 
MILD a Burkina Faso per a fer front a la malària. 

 81 

     

Alternativa 3 = Distribució 3 = 604,0
645,0

39,0

3_

3_
==

∑
∑
columna

fila
(23) 

 

Els resultats del mètode Press indiquen que la millor distribució en planta seguint 

els criteris anteriorment explicats és la distribució 1. 

 

 
Figura 25: Distribució 1, distribució en planta definitiva 

Font: Elaboració pròpia 
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6. ESTUDI ENERGÈTIC 
 

En aquest apartat es pretén fer un petit estudi de les necessitats energètiques 

més importants de la planta de confecció. 

 

Es tindran en compte dos factors energètics per a fer l’estudi. L’energia que 

consumiran les màquines i la energia que consumirà la instal·lació de llum en la 

planta de confecció.  

 

6.1 MAQUINARIA 

 

A la planta de confecció hi hauran un total de quatre màquines diferents. La 

talladora composada per la màquina que expandeix el rollo de teixit i fa el tall 

horitzontal i la talladora manual que no està fixada i fa els talls en el punt que es 

vol, les màquines de cosir i la màquina d’envasar. 

 

A la Taula 11 es fa una relació del que consumeix cada màquina, quantes 

màquines hi ha en total i el consum energètic total provinent de les màquines. 

 

màquina consum nº màquines consum total 

estenedora de teixit 1000 W 1 1000 W 

talladora mòbil 90 W 1 90 W 

maquina de cosir 90 W 12 1080 W 

segelladora de bosses 450 W 2 900 W 

TOTAL   3070 W ≈ 3,07 KW 

Taula 11: Relació de màquines amb energia necessària 

Font: Elaboració pròpia 

 

A través de la Taula 11 es pot apreciar que l’energia elèctrica total necessària 

per abastir tota la maquinaria és de 3,07 KW. 

 

6.2 INSTAL·LACIÓ LUMÍNICA 
 

Per a calcular les necessitats energètiques de la llum primerament s’haurà de 

calcular les necessitats de lluminositat. Per a obtenir el resultat s’haurà de trobar 
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el factor de transmissió, aquest depèn bàsicament de les mesures de la sala en 

qüestió i el l’alçada a on aniran les llums col·locades. 

 

Es calcularan les necessitats de llum per a cada sala que composa la fàbrica per 

separat i després es sumarà l’energia consumida. 

 

Per a calcular les necessitats de lluminositat s’utilitzarà la següent equació: 

 

K

SE L·
=φ  (24) 

 

Sent 

 

ϕ = flux lluminós total necessari en lúmens. 

K = factor de transmissió. 

SL = superfície en planta de l’edifici. 

E = il·luminació desitjada en lux. 

 

El factor de transmissió, K, s’obté a partir de la següent expressió: 

 

CCCUK ·=  (25) 
 

A on: 

 

CU = rendiment de la il·luminació. Depèn de l’índex local (K) i del factor de 

reflexió (ρ) 

CC = coeficient de conservació o manteniment. Depèn del grau de brutícia 

ambiental i de la freqüència de neteja total. 

 

Per a conèixer el valor CU, s’ha de calcular l’índex del local (K). Per això, el 

primer és calcular la alçada a la que es col·loquen les lluminàries. 

 

En locals amb il·luminació directa, semidirecte o difusa la alçada optima es 

calcula de la següent manera: 

 

( ) ( ) mmmhh 72,185,03
5

4
85,0'

5

4
1 =−=−=  (26) 

mmmhh 12,4)85,06(
5

4
)85,0'(

5

4
2 =−=−=  (27) 
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Sent: 

 

h1 = alçada que es situen les lluminàries de la resta de dependències. 

h2 = alçada que es situen les lluminàries de la sala de producció i magatzems. 

h' = alçada de la nau. En oficines i serveis per el personal, hem posat falsos 

sostres a una alçada de 3 metres. En el magatzem i la sala de confecció la 

alçada és de 6 metres 

 

A continuació es calcula l’índex del local, a partir de la geometria del local. 

Seguint el mètode europeu es calcula com: 

 

)(

·

bah

ba
K

+
=  (28) 

 

On: 

 

a = ample en metres 

b = llarg en metres 

h = alçada de les lluminàries en metres 

 

Agafant les mides, a, b i h de cada sala es calcula K: 

 

 

64,1
)2110(12,4

2110 =
+

⋅=magatzemK (29) 

13,1
)147(12,4

147 =
⋅

⋅=ciosalaconfecK  (30) 

52,4
)3510(72,1

3510
_ =

+
⋅=esdependencirestaK  (31) 

 

 

Per a determinar CU ho fem a partir de K i de ρ. ρ és el factor de reflexió que ve 

tabulat en funció dels materials, superfícies i acabats. Aquesta taula es pot 

consultar a l’Annex 5. 

 

CU també són valors tabulats, els nostres valors de K i ρ no s’ajusta exactament 

a cap dada de la taula, per tant obtenim els valors interpolant. Segons la taula 

els valors CU són els següents: 
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Valors CU 

 

- Magatzems → 0,7 

- Sala de confecció → 0,8 

- Resta de dependències → 0,9 

 

El CC, recordem que és el coeficient de conservació o manteniment de la 

instal·lació, es pot estipular a 0,8 considerant una neteja periòdica anual i un 

ambient net. 

 

A partir d’aquí ja es tenen totes les dades per a calcular el flux lluminós total 

necessari a partir de la formula 24 expressada inicialment. Els valors i els 

resultats es mostraran en forma de taula a la Taula 12. 

 

 

dependencies il·luminació 

desitjada 

(lux) 

superfície 

(m2) 
CU CC 

Flux lluminós 

total (lumens) 

magatzem 120 201 0,7 0,8 38.285,71 

sala confecció 350 98 0,8 0,8 47.638,88 

vest. dones  120 24 0,9 0,8 3.555,5 

vest. homes 120 21 0,9 0,8 3.111,11 

WC minusv. 120 8 0,9 0,8 1.185,18 

WC dones 120 8 0,9 0,8 1.185,18 

WC homes 120 8 0,9 0,8 1.185,18 

recepció + sala 

d’espera 
120 32 0,9 0,8 4.470,74 

sala polivalent 120 28 0,9 0,8 4.148,15 

sala d’esbarjo 120 16 0,9 0,8 2.370,37 

desp. direcció 250 16 0,9 0,8 4.938,27 

despatxos 250 52 0,9 0,8 14.285,72 

zona 

d’apilament i 

treball 

120 40 0,7 0,8 7.619,05 

Taula 12: Intensitats lluminoses per dependències 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

De la Taula 12 es pot destacar el gran consum energètic en el magatzem i en la 

sala de confecció respecte a la resta d’espais de la nau. El magatzem és per la 
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seva gran superfície, és la sala més gran de la nau, amb 201 m2, més del doble 

d’espai que la segona sala més gran. 

El consum de la sala de confecció és degut a la alta exigència de il·luminació 

que es vol aconseguir. És la sala a on es treballarà el producte, per tant és molt 

important que la il·luminació sigui la correcta per tal d’assegurar unes condicions 

de treball bones. 

 

Es calcularà a més a més, el número de lluminàries necessàries per 

dependència dividint el flux lluminós total entre el valor del flux lluminós nominal 

per a cada lluminària (el valor obtingut l’arrodonim per excés). 

L’elecció de les llums es fa en base a les necessitats i a la activitat de la zona. 

 

La Taula 13 mostra una relació de totes les dependències que composen la 

fàbrica, el flux lluminós necessari total, el tipus de làmpada i consum, el número 

de làmpades i l’energia total consumida. 
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dependencies 

Flux 

lluminós 

total 

(lúmens) 

Làmpada (W)  

Flux 

llum 

(W) 

Num. 

lluminàri

es 

TOTAL 

WATTS 

magatzem 38.285,71 fluorescent 58 5400 8 464 

sala confecció 
47.638,88 

halogenurs 

metàl·lics 400 
4000 12 4800 

vest. dones  3.555,5 fluorescent 36 3100 3 108 

vest. homes 3.111,11 fluorescent 36 3100 2 72 

WC minusv. 1.185,18 fluorescent 36 3100 1 36 

WC dones 1.185,18 fluorescent 36 3100 1 36 

WC homes 1.185,18 fluorescent 36 3100 1 36 

recepció + sala 

d’espera 
4.470,74 fluorescent 36 3100 3 108 

sala polivalent 4.148,15 fluorescent 36 3100 3 108 

sala d’esbarjo 2.370,37 fluorescent 36 3100 2 72 

desp. direcció 4.938,27 fluorescent 36 3100 3 108 

despatxos 14.285,72 fluorescent 36 3100 10 360 

zona 

d’apilament i 

treball 
7.619,05 fluorescent 58 5400 4 232 

llumenat 

d’emergència 2.800 

llum 

emergència 

20 

20 20 400 

TOTAL CONSUM LLUM 6.708 W ≈ 6,7 KW 

Taula 13: Càlcul de l’energia total necessària 

Font: Elaboració pròpia 

 

En la Taula 13 es pot apreciar que les sales amb més làmpades són el 

magatzem i la sala de confecció. Això té lògica ja que anteriorment, en la Taula 

12, s’ha pogut comprovar que aquestes dues sales són les que necessiten més 

lúmens, ja sigui per exigències o per espai.  

 

La penúltima fila de la taula mostra les necessitats de les llums d’emergència, 

aquestes també s’han de comptabilitzar en les necessitats energètiques. 
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Tenint en compte el consum en Watts, mostrat a la última columna de la Taula 

13, s’aprecia que la sala de confecció és la que requereix de més energia, molt 

superior a la resta de sales. 

 

La Taula 14 ens mostra la quantitat total de consum energètic de la lluminositat i 

de les màquines tal i com es proposava al inici. 

 

Concepte Energia consumida 

Maquinaria 3,07 KW 

Lluminositat  6,7KW 

TOTAL 9,77 KW 
Taula 14: Relació de la energia total consumida per la maquinaria i la lluminositat de la planta. 

Font: Elaboració pròpia 

 

La Taula 14 resumeix les necessitats totals energètiques que tindrà la nau. Com 

es veu el consum no és gaire elevat, tant sols 9,77 KW, això es degut a que hi ha 

molt espai dins la nau on només són necessaris 120 lux i la sala de confecció,on  

s’estableix una necessitat de 350 lux, te una superfície inferior a 100 m2.
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7. ESTRUCTURA DE RECURSOS HUMANS  

 
En aquest apartat es pretén determinar quina serà l’estructura de personal de la 

unitat de producció a Burkina Faso. Es calcularà quant personal es necessitarà 

per a tirar endavant la planta, quants torns hi hauran, quant personal d’oficina 

serà necessari. Així com els càrrecs i responsabilitats de cada treballador i un 

organigrama total de la empresa. 

 

7.1 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 
 
Es començarà explicant aquest punt a partir de l’organigrama de l’empresa per 

tenir una idea general. 

L’organigrama general de la empresa és el que ve representat en la Figura 26: 

 

 
Figura 26: Organigrama de la empresa 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

7.2 NÚMERO D’EMPLEATS I CAPACITAT PROFESSIONAL 
 
Primerament es calcularà el número d’empleats necessaris, després quins 

càrrecs tindrà cada treballador i finalment es farà un anàlisi exhaustiu de cada 
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lloc de treball mitjançant unes fitxes tècniques molt complertes que resumeixen 

tota la informació necessària de cada posició de treball. 

 

Es procedirà a calcular el número òptim de treballadors per al correcte 

funcionament de la empresa.  

 

La Taula 15 mostra els departaments en que està estructurada la empresa i el 

numero de persones que formaran part de cada departament. 

 

ÀREA Nº EMPLEATS 

Comitè de direcció 5 

Gerència 2 

Logística + Oficina tècnica 3 

Manteniment + Planta 18 

Comercial 1 

TOTAL 29 
Taula 15: Número total de treballadors de la empresa 

Font: Elaboració pròpia 

 
 

El número total de treballadors obtingut és per a treballar en un torn. A 

continuació es desglossarà la Taula 15, indicant exactament quin són tots els 

empleats, qui treballa a torn complert o torn partit. D’aquesta manera es sabrà 

exactament la plantilla total necessària. 

 

Comitè de 

direcció  

5 → 2 components de la ONG catalana, 2 components de 

la ONG local de Burkina Faso i un empresari local que 

actuï com assessor extern. 

Gerència 2 → 1 persona que serà el gerent de la empresa, 1 

recepcionista.  

Logística + 

Oficina 

tècnica 

3 → 1 cap de departament i 2 treballadors de magatzem.  

Manteniment 

+ Planta 

18 → 1 cap de departament, 15 operaris de màquines, 1 

operari de màquines i 1 operari de manteniment.  

Comercial 1 → 1 comercial. 

TOTAL 29 +   20 del segon torn = 49 treballadors en plantilla  
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La organització no té una mida gaire gran, per això s’ha optat per a unificar 

funcions de un o més departaments en un de sol, ja que la càrrega de treball així 

ho permet.  

 

El gerent farà les funcions pròpies de gerent més les funcions de comptabilitat i 

les de recursos humans. El departament de logística i oficina tècnica a més de 

les funcions de logística i de mètodes i temps també s’encarregarà de la qualitat 

del procés i producte. El departament de manteniment i planta tant sols és 

responsables de les pròpies funcions. El comercial és responsable de les ventes 

de la empresa. 

 

La capacitat professional dels futurs empleats es dirigirà cap a capacitats 

administratives, comercials, financeres i, principalment, productives. L’exigència 

formativa dependrà de la categoria laboral del treballador. 

Hi hauran dos tipus de jornades laborals, depenent de la posició que es tingui a 

dins de l’empresa. Jornada complerta i jornada partida.  

La jornada complerta consisteix en 40 hores setmanals i la faran tota la gent 

indirecte de la producció. Li correspon al gerent, als caps dels diferents 

departaments (logística + oficina tècnica i manteniment + planta) i al comercial. 

La jornada partida consisteix en fer cinc hores. La producció diària total està 

establerta en deu hores, per tant hi hauran dos torns, de cinc hores cada un. El 

motiu de partir aquest torn d’aquesta manera és doble. La primera raó és que no 

es pot fer tot en un torn ja que surten seixanta hores, deu hores al dia per sis 

dies a la setmana, i això supera les quaranta hores establertes com a jornada 

laboral setmanal. La diferència d’hores s’haurien de pagar com a hores extres i 

això elevaria els costos innecessariament. El segon motiu i principal és que ho 

prefereixen així les dones de Burkina Faso. En un dels viatges que s’han fet a 

Burkina Faso per a conèixer el camp d’actuació i recollir informació, es va fer una 

enquesta a un grup nombrós de dones de Uagadugú. Els resultats de la 

enquesta van mostrar que les dones preferien treballar tant sols quatre o cinc 

hores al dia per a poder tenir temps per dedicar-se als treballs de la casa i als 

seus fills i família. Aquest tipus de jornada li correspon a les operàries, als dos 

treballadors de magatzem, als treballadors de manteniment tant de les plaques 

solars com els de maquinària i a la recepcionista. 
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7.3 ANÀLISI DELS LLOCS DE TREBALL 
 
A continuació s’analitzaran en profunditat cada lloc de treball. Es farà mitjançant 

unes fitxes tècniques. Cada lloc de treball es descriurà en base a dues fitxes 

tècniques.  

La primera fitxa és de caràcter més general i descriu el lloc concret en relació a 

dins de la empresa, la funció general, les tasques, responsabilitats i obligacions, 

per part de qui rep la supervisió, quina posició jeràrquica té i finalment la 

especificació del lloc i el tipus de jornada laboral. 

La segona fitxa tècnica és més específica i aprofundeix més en el lloc de treball. 

Descriu quines són les feines exactes que ha de dur a terme, com les ha de fer, 

quines eines utilitza, amb quin motiu fa la feina i quin seria el perfil necessari de 

la persona que s’assignarà a aquest càrrec.  
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GERENT 

 

FITXA TÈCNICA I 

Denominació Gerent 

Departament Gerència 

Categoria 

laboral 
Enginyer Superior 

Estabilitat del 

lloc 
Contracte indefinit Identificació del lloc 

Denominació 

del lloc 

superior 

- 

Funció general 

(missió) 

Responsabilitat executiva de que es duguin a terme els 

paràmetres establerts en el pla de negocis de l’empresa, 

així com que es tinguin en compte en tot moment la 

filosofia empresarial i l’ètica i metodologia corporativa. 

Responsable de la comptabilitat i finances, optimitzant la 

política fiscal de l’empresa. 

Contractar, formar, donar feina i retenir el talent de 

l’organització. 

 

 

Tasques, activitats, 

obligacions i 

responsabilitats 

Determinació de l’estratègia de l’organització i 

responsabilitat de la gestió i rendibilitat de l’empresa. 

Establiment dels objectius a curt, mig i llarg termini, així 

com el desenvolupament i proposta dels plans 

d’explotació que millor s’adaptin als desenvolupaments 

futurs de l’empresa. 

Assignament de recursos amb la finalitat d’aconseguir un 

equilibri entre la rendibilitat a curt i llarg termini. Per a 

això, es responsabilitzarà de l’organització dels recursos 

que l’empresa posi a la seva disposició, tant tècnics com 

humans, per maximitzar les sinergies i optimitzar el 

funcionament de la mateixa. 

Control de totes les àrees, sent l’últim responsable dels 

resultats globals davant del comitè de direcció. 

L’àrea de marketing és únicament funció seva ja que no 

hi ha ningú més dins de l’organigrama que es dediqui al 
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marketing degut a la poca càrrega de feina que requereix 

en aquesta empresa concreta. 

Màxim representant de l’empresa davant de tercers, ja 

siguin proveïdors, clients, inversors o altres tipus 

d’organitzacions professionals, responent en nom de 

l’empresa. 

Responsable de la comptabilitat i finances, optimitzant la 

política fiscal de l’empresa. 

Elaboració d’informes econòmico-financers per a la presa 

de decisions, analitzant els estats financers i les variables 

i paràmetres claus del negoci, càlcul de costos, anàlisi de 

variacions i recomanació d’accions correctives. 

Anàlisi i optimització dels recursos econòmics i financers 

de l’empresa. Control i seguiment de la comptabilitat 

general, fiscalitat i elaboració de les comptes anuals. 

Elaboració, seguiment i supervisió de pressupostos. 

Gestió de la tresoreria i cobraments. 

Gestió de les nòmines i pagaments als treballadors. 

Definir i executar el pla estratègic i el pressupost de 

Recursos Humans. 

Obtenir una millora del clima laboral.  

Responsabilització de la contractació de tercers per a la 

selecció i anàlisi dels llocs de treball. 

Negociació de convenis amb els col·lectius de 

treballadors.  

 

Supervisió rebuda 
Informa directament al comitè de direcció.  

 

Posició jeràrquica 
Representa la màxima autoritat, i supervisa als caps de 

cada secció. 

 

Especificació del lloc 

Enginyer Industrial amb MBA.  

Experiència prèvia en llocs similars.  

Domini d’anglès, francès i moré i/o diula. 

 

Jornada laboral Jornada complerta. 

Taula 16: Fitxa tècnica I del gerent 

Font: Elaboració pròpia 
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FITXA TÈCNICA II 

Què fa?  

Aplica quotidianament habilitats com el lideratge on ha 

de mostrar un control general o absolut de l’empresa. 

Manté un bon sanejament de l’economia de l’empresa. 

És el principal responsable de que els comptes estiguin 

al dia i quadrin els ingressos i les despeses. 

Gestiona l’entrada de nous treballadors i s’encarrega de 

les condicions laborals dels empleats, així com 

d’aconseguir un bon clima de treball. 

Com ho fa? 

La gerència mitjançant una planificació estratègica, 

comunicació organitzacional i comunicació d’equips de 

treball, així com un contacte fluid amb els caps de 

departament. 

La comptabilitat amb balanços, informes i prenent 

decisions en funció dels resultats obtinguts. 

L’apartat de recursos humans mitjançant el coneixement 

del potencial humà, fixant unes polítiques de formació i 

una millora en els processos d’avaluació contínua i 

coneixement. 

Amb què ho fa? 
Ordinador i telèfon. 

La comptabilitat amb programari de comptabilitat i 

internet per gestionar els comptes bancaris. 

Perquè ho fa? Per assegurar un bon funcionament de l’empresa.   

Qui ho fa? 
Persona amb visió estratègica i global de la companyia, 

facilitat en la gestió d’equips d’alt rendiment i alt nivell 

d’interlocució. 

Taula 17: Fitxa tècnica II del gerent 

Font: Elaboració pròpia 
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RECEPCIONISTA 

   

FITXA TÈCNICA I  

Denominació Recepcionista  

Departament Gerència 

Categoria 

laboral 
Auxiliar Administratiu 

Estabilitat del 

lloc 
Contracte temporal Identificació del lloc 

Denominació 

del lloc 

superior 

Gerent 

Funció general 

(missió) 

Proporcionar informació necessària sobre l’empresa als 

visitants i, en el seu cas, canalitzar-los a les àrees 

d’atenció corresponents. 

 

Tasques, activitats, 

obligacions i 

responsabilitats 

Atenció als clients.  

Recepció i emissió de trucades i correus electrònics.  

Gestió i introducció d’informació a bases de dades.  

Aprovisionament del material d’oficina als treballadors, 

assegurant un estoc mínim predeterminat.  

Tramitació de reserves. 

Recepció, entrega i elaboració de correspondència.   

    

Supervisió rebuda Gerent 

Posició jeràrquica 
Depèn exclusivament del gerent i està al mateix nivell 

que els operaris.  

 

Especificació del lloc 

Domini del moré i/o diula, francès i anglès. Es valoren 

altres idiomes. 

Experiència mínima de dos anys en lloc similar. 

Coneixements d’ofimàtica. 

 

Jornada laboral Jornada partida 

Taula 18: Fitxa tècnica I de la recepcionista 

Font: Elaboració pròpia 

 
 
 
 



 
Projecte d’implantació de fabricació de mosquiteres 
MILD a Burkina Faso per a fer front a la malària. 

 97 

     

 
FITXA TÈCNICA II 

Què fa? 

Redirigeix les trucades entrants en cas de no poder 

resoldre-les. Atén als usuaris de manera que es puguin 

adreçar al lloc correcte. Ha de ser hàbil per transmetre 

de forma breu i clara la informació que els clients 

sol·liciten o necessiten obtenir. 

Com ho fa? 
Mitjançant una bona expressió verbal i escoltant amb 

atenció el que se li diu.  

Amb què ho fa? Telèfon (centraleta) i ordenador.  

Perquè ho fa? 
Per gestionar totes les comunicacions entrants a 

l’empresa, sigui pel mitjà que sigui.  

Qui ho fa? Persona responsable, activa, resolutiva. 

Taula 19: Fitxa tècnica II de la recepcionista 

Font: Elaboració pròpia 
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CAP DEL DEPARTAMENT DE LOGÍSTICA I OFICINA TÈCNICA 

   

FITXA TÈCNICA I  

Denominació Cap de logística i oficina tècnica 

Departament Logística + Oficina tècnica 

Categoria 

laboral 
Superior 

Estabilitat del 

lloc 
Contracte temporal Identificació del lloc 

Denominació 

del lloc 

superior 

Gerent 

Funció general 

(missió) 

Aplicar els seus coneixements amb la finalitat d’aprofitar 

els avantatges dels mitjans de transport i la seva 

infraestructura per traslladar diferents productes. 

Optimització i millora contínua dels mètodes i temps de 

les línies productives. 

Coordinar i gestionar els projectes de planta des del punt 

de vista de la qualitat i mediambientals. Coordinar i 

gestionar la seguretat i salut dels treballadors. 

 

 

Tasques, activitats, 

obligacions i 

responsabilitats 

Coordinar al personal administratiu sota el seu càrrec. 

Conèixer els temps idonis de trasllat i les vies més 

adequades per arribar correctament al destí programat. 

Ha de conèixer la llei duanera i la legislació comercial en 

general i específica, del país d’origen i destinatari. 

Crear, definir i implementar, juntament amb la Direcció, 

l’estratègia comercial de l’empresa, distribució, preus, 

marges, promocions, etc. 

Gestió i optimització del pressupost assignat i 

desenvolupament de la política d’expansió. 

Gestió, control, supervisió i motivació de l’equip sota la 

seva responsabilitat. 

Supervisió i acció directa sobre els clients estratègics de 

l’empresa. 

Seguiment i negociació dels principals contractes actuals 

i potencials de l’organització. 

Analitzar i conèixer el mercat i la competència existent o 

potencial. 
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Les funcions de director tècnic seran la definició i millora 

de processos de fabricació.  

Anàlisi de temps i costos. Millores en la definició de 

producte.  

Disseny de lay out.  

Redacció d’informes i seguiment mensual.  

Equilibrat de línies productives. 

Desenvolupar el nivell de qualitat, tant en el procés com 

en el producte. Controlar la qualitat del procés de 

producció i l’impacte ambiental. 

Definir els riscos per evitar-los. Desenvolupar les 

mesures de control i la política de prevenció de 

l’empresa. 

 

 

Supervisió rebuda 
Tindrà llibertat absoluta per gestionar el seu 

departament, i es reunirà periòdicament amb el Gerent.  

 

Posició jeràrquica 

Depèn directament del Gerent i es troba al mateix nivell 

que els caps de departament. Coordina al personal de 

magatzem. 

 

Especificació del lloc 

Llicenciat. 

Experiència mínima de cinc anys en lloc similar. 

Coneixement en fulles de càlcul, processadors de textos 

i domini del moré i/o diula, francès i l’anglès. 

Domini de l’excel i l’autocad. 

Jornada laboral Jornada complerta 

Taula 20: Fitxa tècnica I del cap de logística i oficina tècnica 

Font: Elaboració pròpia 
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FITXA TÈCNICA II 

Què fa? 

En el cas de presentar-se algun contratemps, ha 

d’analitzar la situació per prendre les mesures 

necessàries. 

Marca nivells de qualitat. Determina i realitza els 

assajos. Analitza els resultats. Dona per bones o 

dolentes les partides. 

Com ho fa? 

Desenvolupa la seva feina comunicant-se amb els 

xofers, el seu superior i altres companys de treball. 

Passarà temps a planta, en contacte directe amb els 

operaris: observant la manera de treballar i els temps 

d’operació. A partir d’aquestes dades anirà a l’àrea 

tècnica per desglossar-les a l’ordenador i extreure les 

conclusions adequades. 

Amb què ho fa? 
Ordinador, mapes locals i de carreteres i telèfon. 

Cronòmetre i calculadora. 

Control visual o amb els aparells necessaris. 

Perquè ho fa? 

Per aconseguir un bon transport dels productes. 

Com a director tècnic per augmentar la producció reduint 

els costos.   

Per a garantir la qualitat del producte. Respectar el medi 

ambient. 

Qui ho fa? 

Persona amb facilitat de paraula, capacitat de lideratge i 

capaç de treballar sota pressió. També requereix una 

visió estratègica i generació de confiança. Autonomia, 

capacitat analítica, proactiva i resolutiva. 

Observador i eficient. 

Taula 21: Fitxa tècnica II del cap de logística i oficina tècnica 

Font: Elaboració pròpia 
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OPERARI DE MAGATZEM 

   

FITXA TÈCNICA I  

Denominació Operari de magatzem 

Departament Logística i oficina tècnica 

Categoria 

laboral 
Operari 

Estabilitat del 

lloc 
Contracte temporal Identificació del lloc 

Denominació 

del lloc 

superior 

Cap de logística i oficina tècnica 

Funció general 

(missió) 

Controlar els recursos humans i materials derivats del 

funcionament i controlar els estocs. 

 

Tasques, activitats, 

obligacions i 

responsabilitats 

Ajudar en la distribució de productes. 

Preparació de comandes de material pels clients. 

Supervisar la càrrega i descàrrega de material, i la 

col·locació de material al lloc corresponent. 

Inventaris.    

 

Supervisió rebuda 
Cap de logística i oficina tècnica. 

 

Especificació del lloc No requereix cap especificació. 

Jornada laboral Jornada partida 

Taula 22: Fitxa tècnica I de l’operari de magatzem 

Font: Elaboració pròpia 
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FITXA TÈCNICA II 

Què fa? Planifica l’espai exacte que ocuparà la següent entrada. 

Descarrega els contenidors, carrega els camions. 

Col·loca les matèries al seu lloc corresponent. Porta al 

dia els inventaris de les entrades i sortides de material. 

Com ho fa? Basant-se en els inventaris i en les entrades i sortides de 

matèria més pròximes. 

Amb què ho fa? Càrrega i descàrrega de material a mà i inventari amb 

l’ordinador. 

Perquè ho fa? Per tal de que total la matèria hi càpiga al magatzem i 

estigui ordenada. 

Qui ho fa? Persona dinàmica, responsable amb ganes de treballar i 

molt perfeccionista. 

Taula 23: Fitxa tècnica II de l’operari de magatzem 

Font: Elaboració pròpia 
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CAP DE MANTENIMENT I PLANTA 
   

FITXA TÈCNICA I  

Denominació Cap de Manteniment i Planta 

Departament Manteniment i Planta 

Categoria 

laboral 
Enginyer Superior 

Estabilitat del 

lloc 
Contracte temporal Identificació del lloc 

Denominació 

del lloc 

superior 

Gerent 

Funció general 

(missió) 

Dirigir, coordinar i responsabilitzar-se d’assolir els 

objectius previstos per a la producció. 

Dirigir, coordinar i responsabilitzar-se de totes les 

tasques de manteniment de la planta. 

 

Tasques, activitats, 

obligacions i 

responsabilitats 

Supervisió de les operacions de fàbrica. 

Responsable de la formació orientada a la polivalència 

del seu equip. 

Resoldre contratemps derivats de maquinària o 

producció. 

Supervisió i recolzament de les tasques de manteniment. 

Assegurar el màxim rendiment de les plaques solars. 

Resoldre contratemps derivats de maquinària o 

producció. 

Supervisió rebuda 
Gerent 

 

Posició jeràrquica 
Depèn directament del Gerent i es troba al mateix nivell 

que els caps de departament. Coordina als operaris. 

 

Especificació del lloc Domini del moré i/o diula i francès. 

Jornada laboral Jornada complerta 

Taula 24: Fitxa tècnica I del cap de planta 

Font: Elaboració pròpia 
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FITXA TÈCNICA II 

Què fa? 

Coordinar el correcte funcionament de les màquines. 

Controlar el procés de fabricació sencer. 

Determinar i supervisar totes les accions per al 

manteniment periòdic de màquines i plaques solars. 

Resoldre qualsevol problema que sorgeixi amb 

màquines o plaques solars. 

Com ho fa? 

A través del diàleg. Delegant tasques. Especificar feines 

puntuals. 

Establint un pla per al manteniment periòdic. Establint un 

protocol per a casos inesperats. 

Amb què ho fa? Ordinador, telèfon i calculadora. 

Perquè ho fa? 
Per complir el pla de producció estimat. 

Per assegurar bon funcionament de màquines i plaques 

solars. 

Qui ho fa? 

Alta capacitat de treball, planificació, organització i 

seguiment. Diàleg i comunicació. Orientada a resultats. 

Resposta ràpida i eficaç en els problemes inesperats 

 

Taula 25: Fitxa tècnica II del cap de planta 

Font: Elaboració pròpia 
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OPERARIS 
   

FITXA TÈCNICA I  

Denominació Operari de producció 

Departament Manteniment i Planta 

Categoria 

laboral 
Operari 

Estabilitat del 

lloc 
Contracte temporal Identificació del lloc 

Denominació 

del lloc 

superior 

Cap de manteniment i planta 

Funció general 

(missió) 
Realitzar les operacions necessàries per a la fabricació 

del producte. 

Tasques, activitats, 

obligacions i 

responsabilitats 

Realitzar les operacions de muntatge i vigilar el correcte 

funcionament de les màquines. 

Treballar en el procés de producció del producte. 

Realitzar totes les tasques en les fases de fabricació, 

etiquetatge i embalatge. 

Supervisió rebuda Cap de planta. 

Especificació del lloc 
No requereix cap especificació 

 

Jornada laboral Jornada partida 

Taula 26: Fitxa tècnica I de l’operari 

Font: Elaboració pròpia 

 
FITXA TÈCNICA II 

Què fa? 
Manipula la màquina pertinent segons el lloc de treball 

ocupat. 

Com ho fa? Seguint les especificacions de la màquina. 

Amb què ho fa? 
Amb la màquina corresponent (talladora, overlock o 

envasadora) 

Perquè ho fa? Per a la confecció de les mosquiteres. 

Qui ho fa? 
Persona dinàmica, responsable amb ganes de treballar i 

molt perfeccionista. 

Taula 27: Fitxa tècnica II de l’operari 

Font: Elaboració pròpia 
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OPERARI DE MANTENIMENT DE PLAQUES SOLARS 
   

FITXA TÈCNICA I  

Denominació Operari de manteniment de plaques 

solars. 

Departament Manteniment i Planta 

Categoria 

laboral 
Operari 

Estabilitat del 

lloc 
Contracte temporal 

Identificació del lloc 

Denominació 

del lloc 

superior 

Cap de manteniment i planta 

Funció general 

(missió) 

Assegurar el bon funcionament de les plaques solars de 

l’empresa, reparant les averies que sorgeixin el dia a dia. 

 

Tasques, activitats, 

obligacions i 

responsabilitats 

Reparació d’averies. 

Neteja periòdica de les plaques. 

Moviment de la inclinació de les plaques depenent del 

més per a la captació òptima d’energia. 

 

Supervisió rebuda 

El cap de manteniment serà el filtre de totes les tasques 

encomanades, tot i que serà l’operari en qüestió qui es 

responsabilitzarà de fer correctament la seva feina, 

sense rebre una supervisió posterior. 

 

Posició jeràrquica 

Depèn directament del cap de manteniment i planta i es 

troba al mateix nivell que els operaris de planta, sense 

tenir a ningú per sota. 

 

Especificació del lloc 

Cicle formatiu especialitzat en mecànica.  

Experiència reparació d’averies de tipus elèctric i 

mecànic. Es valoraran coneixements en plaques solars i 

energia solar.   

 

Jornada laboral Jornada partida 

Taula 28: Fitxa tècnica I de l’operari de manteniment de plaques solars 

Font: Elaboració pròpia 
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FITXA TÈCNICA II 

Què fa?  

 
L’eficiència de la seva feina és clau pel funcionament de 

la planta, ja que l’energia necessària per a la producció 

la generen les plaques solars. 

La principal dificultat que se li presenta són les averies 

de les plaques solars. 

Com ho fa? Cada dia a primera hora el cap de manteniment 

s’encarregarà d’informar-lo de les tasques que ha de dur 

a terme en ordre de prioritat. A més, s’hauran de 

solucionar les emergències que sorgeixin al llarg del dia. 

El seu lloc de treball serà al terrat. Disposarà de les 

eines necessàries per dur a terme correctament la seva 

feina a la zona d’apilament i treball.  

Amb què ho fa? Eines específiques necessàries (Torn, fresadora, clau 

anglesa, clau allen, carretilla, escombra...) 

Perquè ho fa? Per tal d’assegurar el bon funcionament de les plaques 

solars. 

Qui ho fa? Persona activa, amb capacitat d’aprenentatge. 

Requereix constància, implicació i responsabilitat.   

Taula 29: Fitxa tècnica II de l’operari de manteniment de plaques solars 

Font: Elaboració pròpia 
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OPERARI DE MANTENIMENT DE MÀQUINES 
   

FITXA TÈCNICA I  

Denominació Operari de manteniment de 

maquinaria 

Departament Manteniment i Planta 

Categoria 

laboral 
Operari 

Estabilitat del 

lloc 
Contracte temporal 

Identificació del lloc 

Denominació 

del lloc 

superior 

Cap de manteniment 

Funció general 

(missió) 

Assegurar el bon funcionament de les màquines de 

l’empresa, reparant les averies que sorgeixin el dia a dia. 

 

Tasques, activitats, 

obligacions i 

responsabilitats 

Reparació d’averies. 

Posada en marxa de les màquines noves. 

Moviment de maquinària en els canvis d’implantacions. 

Ajust de les màquines en funció del producte a treballar. 

 

Supervisió rebuda 

El cap de manteniment i planta serà el filtre de totes les 

tasques encomanades, tot i que serà l’operari en qüestió 

qui es responsabilitzarà de fer correctament la seva 

feina, sense rebre una supervisió posterior. 

 

Posició jeràrquica 

Depèn directament del cap de manteniment i planta i es 

troba al mateix nivell que els operaris de planta, sense 

tenir a ningú per sota. 

 

Especificació del lloc 

Cicle formatiu especialitzat en mecànica.  

Experiència en electromecànica i reparació d’averies de 

tipus elèctric i mecànic. Es valoraran coneixements en 

hidràulica i pneumàtica, en programacions de 

manipulacions i en PCL’s.   

 

Jornada laboral jornada partida 

Taula 30: Fitxa tècnica I de l’operari de manteniment de maquinària 

Font: Elaboració pròpia 
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FITXA TÈCNICA II 

Què fa?  

 
L’eficiència de la seva feina és clau pel funcionament de 

la planta i, en conseqüència, pel compliment de la 

producció. 

La principal dificultat que se li presenta són les averies 

de les màquines en funcionament. 

Com ho fa? Cada dia a primera hora el cap de manteniment 

s’encarregarà d’informar-lo de les tasques que ha de dur 

a terme en ordre de prioritat. A més, s’hauran de 

solucionar les emergències que sorgeixin al llarg del dia. 

El seu lloc de treball serà el taller, on disposarà de les 

eines necessàries per dur a terme correctament la seva 

feina, tot i que moltes vegades haurà de reparar les 

màquines directament a planta.  

Amb què ho fa? Eines específiques necessàries (torn, fresadora, clau 

anglesa, clau Allen...) 

Perquè ho fa? Per tal d’assegurar el bon funcionament de les 

màquines.   

Qui ho fa? Persona activa, amb capacitat d’aprenentatge i treball en 

equip, implicació i responsabilitat.   

 

Taula 31: Fitxa tècnica II de l’operari de manteniment de maquinària 

Font: Elaboració pròpia 
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COMERCIAL 

   

FITXA TÈCNICA I  

Denominació Comercial 

Departament Comercial 

Categoria 

laboral 
Llicenciat 

Estabilitat del 

lloc 
Contracte temporal Identificació del lloc 

Denominació 

del lloc 

superior 

Gerent 

Funció general 

(missió) 

Coordinar i gestionar totes les ventes de mosquiteres. 

Intentar complir la previsió de ventes prevista. 

 

Tasques, activitats, 

obligacions i 

responsabilitats 

Buscar nous clients per a obrir mercat. Buscar clients 

potencials. Portar un control històric dels clients. 

Analitzar el per què augmenten o disminueixen les 

ventes dels clients i documentar-ho. Fer un seguiment 

general de tots els clients. 

 

Supervisió rebuda Gerent 

Posició jeràrquica 
Depèn directament del gerent. Està al mateix nivell que 

els caps de departament. 

Especificació del lloc 
Llicenciat 

Experiència mínima de dos anys en el departament 

comercial de una empresa a Burkina Faso.  

Jornada laboral Jornada complerta. 

Taula 32: Fitxa tècnica I del comercial 

Font: Elaboració pròpia 
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FITXA TÈCNICA II 

Què fa? Gestiona totes les ventes de mosquiteres i les relacions 

amb els clients. 

Com ho fa? A través de visites als clients o per telèfon. 

Amb què ho fa? Desplaçaments amb cotxe i el telèfon a la oficina. 

Perquè ho fa? 
Per a aconseguir captar nous clients i mantenir els 

clients actuals. 

Qui ho fa? 
Ser observador i eficient. Bon tracte amb la gent. 

Personalitat oberta i simpàtica. 

Taula 33: Fitxa tècnica II del comercial 

Font: Elaboració pròpia 

 

7.4 PLA DE FORMACIÓ I APRENENTAGE 
 

Per a la posada en marxa de l’empresa, tots els treballadors rebran una 

explicació personalitzada sobre la missió, visió i valors, on se’ls hi exposaran les 

funcions assignades i conscienciarà de la importància de la seva feina.  

 

Els operaris de producció es sotmetran durant un més a la formació específica 

de les operacions a que hagin estat destinats, pel seu coneixement i 

perfeccionament. A mida que vagin adquirint aquestes habilitats, se’ls anirà 

formant en altres llocs de treball, amb l’objectiu de promoure la polivalència.  

 

Pel que fa la formació inicial del personal indirecte, es preveu que passin, durant 

un mes, per tots els departaments, amb l’objectiu de formar-se una visió general 

de l’empresa i del que es dedica cada secció.   

 

Cada any el personal de l’empresa estarà sotmès a una avaluació individual, on 

es reunirà amb el seu cap directe i exposarà l’evolució que ha tingut durant el 

període que ha passat i reflexionarà sobre els objectius que es proposa per l’any 

següent. Aquestes avaluacions seran molt útils per augmentar la motivació i 

valorar la possibilitat de promocions. 

 

La formació contínua prendrà una gran importància entre els objectius de 

l’empresa, de manera que cada any es dissenyarà un programa de formació 

interna per tal d’augmentar les competències dels treballadors, planificant 

activitats d’aprenentatge i orientades a modificar les habilitats personals. D’altra 

banda, es preveu una sortida de cap de setmana anual per departaments, on es 

programaran activitats que fomentin la relació entre les persones i afavoreixin el 

treball en equip.  
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Programa de formació específica prevista pel primer any: 

 

- Curs d’anglès (diferents nivells): Destinat a tot el personal de l’empresa.  

- Curs de francès (diferents nivells): Destinat a tot el personal de l’empresa. 

- Curs d’excel: Destinat al personal indirecte. 

- Curs d’informàtica: Destinat a tot el personal de l’empresa. 

- Curs per aprendre a parlar en públic: Destinat al personal indirecte. 

 

 

7.4.1 Polivalència del personal 
 

La taxa de polivalència entre el personal indirecte serà reduïda, mentre que 

s’intentarà que els operaris de producció incrementin cada any les seves 

habilitats, i siguin capaços de dur a terme correctament diferents tasques. 

 

La polivalència del personal directe és fàcil d’aconseguir en aquesta unitat de 

confecció ja que només hi han quatre operacions diferents: el tall, la confecció, el 

control de qualitat i l’envasat. L’objectiu és que tots els operaris siguin capaços 

de fer correctament aquestes quatre tasques. 

 

D’aquesta manera es poden resoldre millor els problemes que puguin sorgir a 

causa de l’absentisme, i no s’ha de parar o relentitzar la producció en el cas que 

algun operari no assisteixi a la feina, arribi tard o no vingui per causa justificada. 
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8. ESTUDI DE L’ IMPACTE AMBIENTAL 
 

En aquest apartat del projecte es pretén analitzar l’ impacte ambiental que tindrà 

la planta de producció a Burkina Faso. L’objecte de l’estudi és donar a conèixer 

de forma general els efectes que tindrà el desenvolupament d’aquest projecte 

sobre el medi existent, i definir mesures generals de minimització dels impactes 

previstos. Principalment s’analitzarà els residus generats i els mètodes per 

eliminar-los o tractar-los. S’estudiaran per una banda els efectes del propi procés 

de fabricació i per l’altre els efectes en el procés de construcció  de la nau. 

 

8.1 PROCÉS DE FABRICACIÓ DE LES MOSQUITERES 

 

8.1.1 Residus generats 
 

Al ser un procés de confecció, no hi ha gaires residus i els que hi ha no són gaire 

contaminants.  

 

No es genera cap tipus de gas contaminant durant el procés de fabricació ni 

tampoc cap tipus de residu líquid altament contaminant com poden ser olis o 

dissolvents. 

 

Els principals residus que es generaran són cartró, plàstic i restes de teixit. A 

continuació es descriuen més detalladament, la procedència i el volum d’aquests 

residus. 

 

- Cilindres de cartró de 190 cm de llarg. És el cilindre a on va enrotllat la 

malla de teixit per a les mosquiteres. Es generen aproximadament 50 

cilindres al més, que són les bobines que es necessitaran per a complir la 

producció mensual establerta. 

 

- Restes de teixit de malla. Aquest residu no tindrà un volum molt gran, tant 

sols els vint primers metres de la partida i els vint últims metres, segons 

dades especificades per el fabricant. Una partida consisteix en 99 rotllos 

que és el que cap a dins de un contenidor. Com s’envia un contenidor 

cada dos mesos, teòricament es generaran 40 metres de teixit cada dos 

mesos, de residus. El que equival a vint metres al més. A això s’ha 

d’afegir tot aquell teixit que s’hagi processat malament i no es pugui 

recuperar, com por ser teixit mal tallat en el procés de tall o teixit mal cosit 
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per les màquines de cosir i que no es pugui desfer la costura o s’hagi 

foradat massa. Aquest afegit no haurien de ser gaires metres. 

 

- Cons de plàstic de 20 cm de llarg. És el con a on va enrotllat el fil que es 

farà servir en les màquines de cosir overlock. Es generen 

aproximadament 18 cons al més segons els càlculs fets en el capítol de 

distribució en planta. 

 

- Restes de fil generats per les màquines de cosir degut al procés de 

confecció. Aquest residus no es poden quantificar, però el volum serà 

molt petit, tant per la quantitat com per el tipus de residu. 

 

- Restes de plàstic provinent de la segelladora de bosses de plàstic. Quan 

es tanca la bossa, l’extrem es retalla de manera que quedi recta, el que 

sobra de la bossa es llença. El volum del residu no és molt gran, ja que 

és un tros de plàstic petit, però al més hi ha 11.000 tires de plàstic per 

llençar, ja que cada mosquitera va a una bossa. 

 

- Restes de material de la oficina. Com pot ser paper, cartutxos de tinta 

buits...El volum dels residus és molt petit. 

 

8.1.2 Tractament de residus 
 

- cilindres de cartró i residus de la oficina que siguin paper i cartró → es 

portaran a una planta de reciclatge de cartró. 

 

- restes de teixit → es portaran a una empresa que es dediqui al reciclatge 

de productes tèxtils, entre les seves activitats.  

 

- cons de plàstic i resta de bosses de plàstic → es portaran a una planta de 

reciclatge de plàstic. 

 

- restes de fil → es portaran a una empresa que es dediqui al reciclatge de 

productes tèxtils, entre les seves activitats.  

 

- restes de oficina: cartutxos de tinta buits → es portaran a una empresa 

que es dediqui al reciclatge de materials de oficina d’entre d’altres. 

 

Els tractaments anteriorment descrits és un supòsit teòric ja que a Burkina Faso 

no hi ha plantes de reciclatge ni tenen arrelat el concepte de reciclatge. El que si 
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que tenen inculcat a causa de la cultura o circumstàncies és el concepte de 

reutilització. No per el motiu que es té en el primer món, si no per el fet de que no 

es poden permetre el luxe de rebutjar res de la qual cosa en puguin treure un 

mínim de profit. 

 

Per tant el que es farà amb els residus, fins a que no hi hagi plantes de reciclatge, 

és donar-ho o vendre a un preu molt baix el cartró, paper i restes de teixit per tal 

de que la gent local ho reutilitzi segons les seves necessitats. 

 

8.2 PROCÉS DE FABRICACIÓ DE LA NAU 

 

8.2.1 Residus generats 

 
La fase de construcció suposarà la generació d’una important volumetria de 

residus derivats de l’enderroc de les activitats existents i els moviments de terres. 

Caldrà dur a terme un seguiment i gestió acurada d’aquests residus per tal de 

minimitzar l’impacte de la generació d’aquests. 

 

Durant l’execució de les obres pròpiament es produirà igualment una generació 

important de residus de tipologia diversa: 

 

- Residus del parc de maquinaria i els seus envasos; olis, combustibles, 

recanvis, filtres, pneumàtics, bateries, ... i els seus envasos. 

 

- Residus de les instal·lacions dels treballadors; papers, vidres, plàstics, 

residus orgànics, ... 

 

- Envasos de materials d’obra; cartró, palets, plàstics, bidons, ... 

 

- Residus d’oficines d’obra; paper, cartró, fluorescents, tòners, ... 

 

 

8.2.2 Tractament de residus 
 
Les mesures previstes per la generació de residus i els seus impactes estan 

encaminats en la minimització, valorització i tractament dels residus. 
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Es faran les següents accions com a mesures generals: 

 

- Separació i classificació dels residus generats. 

 

- Control estricte de la generació de residus. 

 

- Creació de zones específiques per l’emmagatzematge de residus en 

condicions òptimes. 

 

- Gestió de residus per empreses especialitzades amb un seguiment 

estricte del control documental procedent. 

 

- Emmagatzematge de residus perillosos en recipients tancats. 

 

 

S’adoptaran les següents mesures en la estratègia de minimització: 

 

- Utilització en la mesura del possible de materials reciclats i reutilitzats. 

 

- Adopció de tècniques constructives que redueixin la generació de residus 

perillosos com desencofrats, additius, resines, vernissos, ... 

 

- Reducció d’envasos mitjançant la utilització d’envasos retornables, 

materials sense envàs, o utilització d’envasos i contenidors de gran volum.  

 

 

Les accions que corresponent a les estratègies de valorització són les següents: 

 

- Reutilització del material sobrant en la pròpia obra (espacialment el que 

fa referència a les terres). 

 

- Utilització de tècniques de deconstrucció que permetin la separació de 

residus per facilitar la seva reutilització o reciclatge. 

 

- Tots els materials valoritzables (metalls, fustes, vidre, àrids, 

pneumàtics, ...) seran gestionats per empreses especialitzades. 

 

 

Les estratègies de tractament són: 
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- Separació de les diferents tipologies de residus. 

 

- Tractament dels materials no valoritzables seguint les tècniques menys 

impactants pel Medi Ambient. 

 

Les instal·lacions per a la gestió de runes i altres residus de la construcció en 

l’àmbit proper de les obres i les instal·lacions per la valorització de residus 

industrials en l’àmbit proper de les obres seran les que primer apareguin al 

mercat, ja que actualment no hi ha. Quan apareguin diferents instal·lacions 

dedicades a fer aquestes funcions es triaran les que quedin més pròximes a la 

obra. 

 

 

Les mesures anteriorment descrites es duran a terme sempre que sigui possible, 

en funció de les possibilitats de Burkina Faso. Per exemple, com a mesura 

general es proposava fer una gestió de residus a través d’empreses 

especialitzades amb un seguiment estricte del control documental procedent. 

Actualment no hi ha empreses de gestió de residus a Burkina Faso, però s’ha 

decidit posar aquesta mesura igualment al projecte amb la finalitat de que quan 

aparegui aquesta empresa de gestió de residus es dugui a terme aquesta acció. 

Recordem també que un dels objectius del projecte a molt llarg termini és poder 

implantar una altra fàbrica de mosquiteres en qualsevol lloc a on es cregui oportú 

o es cregui necessari, així doncs d’aquí un anys quan s’implanti una altra fàbrica 

a un altre país o ciutat és probable que ja existeixi una empresa especialitzada 

en gestió de residus i per tant es podrà implantar aquesta acció. 
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9. ESTUDI VIABILITAT ECONÒMICA 
 
 
En aquest apartat es pretén fer un breu estudi econòmic amb l’objectiu de 

comprovar la viabilitat econòmica del projecte i saber quin és el capital inicial 

necessari per a posar en marxa la planta de confecció. 

 

L’estudi econòmic està composat per els següents apartats: 

 

- Pla d’inversions 

- Amortitzacions 

- Compte de resultats previsional 

- Balanç previsional 

- Viabilitat econòmica 

 

9.1 PLA D’INVERSIÓ 
 

El pla d’inversions ens indicarà el capital necessari per a posar en marxa el 

negoci abans de l’inici de l’activitat. És a dir, la inversió inicial. 
 

En la taula 34 es mostra la taula que resumeix el pla d’inversió. 
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IMMOBILITZAT 
IMPORT 

(€) 

FÓRMULA DE 

FINANÇAMENT 

IMMOBILITZAT IMMATERIAL    

Compra terreny 50 Tresoreria  

Obtenció del nom empresa 100 Tresoreria  

Inscripció Registre Mercantil 100 Tresoreria  

Llicència obertura i obres 57 Tresoreria  

Aplicacions Informàtiques 450 Tresoreria  

Assegurances 1.000 Tresoreria  

Formació 400 Tresoreria  

TOTAL Immobilitzat immaterial 2.157   

IMMOBILITZAT MATERIAL    

Maquinaria: 23.510   

Talladora 600 Préstec d’inversió 

Màquines de cosir [12] 20.400 Préstec d’inversió 

Màquines d’envasar [2] 310 Préstec d’inversió 

Taules per les màquines de cosir [12] 1.200 Préstec d’inversió 

Taula per al tall 400 Préstec d’inversió 

maquinaria i accessoris varius planta 600 Préstec d’inversió 

Instal·lacions: 15.800   

Elèctrica 900 Tresoreria  

Seguretat 600 Tresoreria  

Incendis 500 Tresoreria  

Obra civil 13.800 Tresoreria  

Mobiliari: 8.800   

Oficina i Despatxos 1.500 Tresoreria  

Sales Polivalent 800 Tresoreria  

Zona Producció i Magatzem 3.500 Tresoreria  

Vestuaris i Lavabos 2.000 Tresoreria  

Menjador i sala d’esbarjo 1.000 Tresoreria  

Equips Informàtics: 3.400   

Ordinadors [5] 2.000 Tresoreria  

Impressores [2] 200 Tresoreria  

Servidor [1] 1.000 Tresoreria  

Fax [1] 200 Tresoreria  

TOTAL Immobilitzat material 51.510   

TOTAL IMMOBILITZAT 53.667   

Taula 34: Pla d’inversions 

Font: elaboració pròpia 
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Com es pot apreciar en la Taula 34, la inversió inicial per a la posada en marxa 

de la planta està prevista en 53.667 €, dels quals 23.510 € que pertanyen a 

maquinària, seran finançats mitjançant un préstec d’inversió. 

 

Com es pot apreciar en la Taula 34 el cost del terreny és de 50 €, això és degut a 

que s’ha arribat a un acord amb el govern de Burkina Faso de tal manera que 

ens cedirà el terreny amb la nau construïda. És una política que aplica el govern 

per tal d’incentivar el creixement del teixit industrial. Els 50 € és un pagament 

simbòlic que farem al govern. De totes maneres, si aquest no fos el cas, es 

podria optar perfectament a algun tipus de subvenció per part del govern 

espanyol, del mateix govern de Burkina Faso, de alguna institució internacional o 

de qualsevol altre institució per el fet de ser un projecte de cooperació. 

 

9.2 AMORTITZACIONS 
 

La implantació de la planta de confecció a Burkina Faso necessita una inversió 

inicial en immobilitzat de 53.667 € tal i com es veu en la Taula 34. 

 

La fórmula de finançament optada és la següent: 

 

� Immobilitzat Immaterial:  Finançat pel Capital Social, degut a que són els 

fonaments de la empresa i per tant són inversions a llarg termini que han 

d’anar finançades a llarg termini.  

 

� Immobilitzat Material:  Finançat per Préstec d’inversió a llarg termini, 

degut a que són els recursos que no es disposen al inici per poder 

materialitzar la idea, les capacitats i les habilitats, és a dir per poder 

produir.  

 

S’ha optat pel préstec d’inversió per les seves característiques respecte la 

fórmula dels leasing, com són: 

 

- Caràcter revocable del contracte. 

- Flexibilitat durant la vida del contracte que permet amortitzacions parcials 

o variacions en el termini de venciment. 

- Propietat legal de bé, juntament amb la càrrega hipotecaria. 

 

La Taula 35 mostra l’amortització financera del deute previst.  
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AMORTITZACIÓ FINANCERA DEL DEUTE   
      
DADES GENERALS. PRÈSTEC LLARG TERMINI   
      

 
CAPITAL INICIAL 
(€) 23.510,00    

 TERMINI (anys) 20,00    

 
COMISSIÓ 
APERTURA (%) 0,00    

 
COMISSIÓ 
CANCELACIÓ (%) 1,00    

 INTERES (ANUAL) 0,03    
      
QUADRE D'AMORTITZACIONS    
  Amb termes amortitzatius constants. Mètode Francès. 

NÚM. TERME QUOTA QUOTA TOTAL CAPITAL  

PERIODE AMORTITZATIU D'INTERES 
(€) 

AMORTITZACIÓ 
(€) 

AMORTITZAT 
(€) 

PENDENT 
(€) 

0,00 1.580,24    23.510,00 
1,00 1.580,24 705,30 874,94 874,94 22.635,06 
2,00 1.580,24 679,05 901,19 1.776,13 21.733,87 
3,00 1.580,24 652,02 928,23 2.704,36 20.805,64 
4,00 1.580,24 624,17 956,07 3.660,43 19.849,57 
5,00 1.580,24 595,49 984,75 4.645,18 18.864,82 
6,00 1.580,24 565,94 1.014,30 5.659,48 17.850,52 
7,00 1.580,24 535,52 1.044,73 6.704,20 16.805,80 
8,00 1.580,24 504,17 1.076,07 7.780,27 15.729,73 
9,00 1.580,24 471,89 1.108,35 8.888,62 14.621,38 

10,00 1.580,24 438,64 1.141,60 10.030,22 13.479,78 
11,00 1.580,24 404,39 1.175,85 11.206,07 12.303,93 
12,00 1.580,24 369,12 1.211,12 12.417,19 11.092,81 
13,00 1.580,24 332,78 1.247,46 13.664,65 9.845,35 
14,00 1.580,24 295,36 1.284,88 14.949,53 8.560,47 
15,00 1.580,24 256,81 1.323,43 16.272,96 7.237,04 
16,00 1.580,24 217,11 1.363,13 17.636,09 5.873,91 
17,00 1.580,24 176,22 1.404,02 19.040,11 4.469,89 
18,00 1.580,24 134,10 1.446,14 20.486,26 3.023,74 
19,00 1.580,24 90,71 1.489,53 21.975,79 1.534,21 
20,00 1.580,24 46,03 1.534,21 23.510,00 0,00 

Taula 35: Amortització financera del deute 

Font: Elaboració pròpia 

 
 
La política d’amortització de l’actiu no corrent es fixa a partir de les taules de 

l’Administració segons el RD 1777/2004 i el RD 897/2010. S’aplicarà la 

normativa espanyola ja que no s’ha trobat la de Burkina Faso. Probablement la 
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espanyola és més restrictiva que la burkinesa per tant s’ha considerat que es pot 

aplicar- 

 

L’actiu no corrent implica la maquinària, les instal·lacions, tot el mobiliari, els 

equips informàtics. En l’amortització s’ha tingut en compte tot el que incumbeix el 

projecte en sí incloent-hi factors que no s’han desenvolupat en el projecte com 

és el cas de les instal·lacions. El motiu d’això és per tenir un estudi econòmic 

complert. 

 

En les taules següents es mostra l’amortització de l’actiu no corrent previst en el 

pla d’inversions. Cada taula correspon a un element de l’actiu no corrent. Es 

mostra el valor d’adquisició, el valor residual un cop exhaurida la vida útil i el 

nombre d’anys que correspon a la vida útil. Per altra banda per a cada període 

que correspon el temps total de la amortització es calcula la dotació anual, 

sempre igual per a cada any, la amortització acumulada i el valor net, que 

correspon al valor total que falta per amortitzar. 

 

POLÍTICA AMORTITZACIÓ DE l'IMMOBILITZAT  

     

     

DOTACIÓ AMORTITZACIÓ VALOR 
ELEMENT: Talladora  ANY 

ANUAL ACUMULADA NET 
  1 36,67 36,67 513,33 

VALOR ADQUISICIÓ (€) 2 36,67 73,33 476,67 
600,00 3 36,67 110,00 440,00 

VALOR RESIDUAL (€) 4 36,67 146,67 403,33 
50,00 5 36,67 183,33 366,67 

VIDA ÚTIL (anys) 6 36,67 220,00 330,00 
15,00 7 36,67 256,67 293,33 

 8 36,67 293,33 256,67 
 9 36,67 330,00 220,00 
 10 36,67 366,67 183,33 
 11 36,67 403,33 146,67 
 12 36,67 440,00 110,00 
 13 36,67 476,67 73,33 
 14 36,67 513,33 36,67 
 15 36,67 550,00 0,00 
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DOTACIÓ AMORTITZACIÓ VALOR ELEMENT: Màquines de 
cosir ANY 

ANUAL ACUMULADA NET 
  1 1.120,00 1.120,00 15.680,00 

VALOR ADQUISICIÓ (€) 2 1.120,00 2.240,00 14.560,00 
20.400,00 3 1.120,00 3.360,00 13.440,00 

VALOR RESIDUAL (€) 4 1.120,00 4.480,00 12.320,00 
3.600,00 5 1.120,00 5.600,00 11.200,00 

VIDA ÚTIL (anys) 6 1.120,00 6.720,00 10.080,00 
15,00 7 1.120,00 7.840,00 8.960,00 

 8 1.120,00 8.960,00 7.840,00 
 9 1.120,00 10.080,00 6.720,00 
 10 1.120,00 11.200,00 5.600,00 
 11 1.120,00 12.320,00 4.480,00 
 12 1.120,00 13.440,00 3.360,00 
 13 1.120,00 14.560,00 2.240,00 
 14 1.120,00 15.680,00 1.120,00 
 15 1.120,00 16.800,00 0,00 
     
     
     

DOTACIÓ AMORTITZACIÓ VALOR ELEMENT: Màquines 
d'envassar  ANY 

ANUAL ACUMULADA NET 
  1 19,33 19,33 270,67 

VALOR ADQUISICIÓ (€) 2 19,33 38,67 251,33 
310,00 3 19,33 58,00 232,00 

VALOR RESIDUAL (€) 4 19,33 77,33 212,67 
20,00 5 19,33 96,67 193,33 

VIDA ÚTIL (anys) 6 19,33 116,00 174,00 
15,00 7 19,33 135,33 154,67 

 8 19,33 154,67 135,33 
 9 19,33 174,00 116,00 
 10 19,33 193,33 96,67 
 11 19,33 212,67 77,33 
 12 19,33 232,00 58,00 
 13 19,33 251,33 38,67 
 14 19,33 270,67 19,33 
 15 19,33 290,00 0,00 
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DOTACIÓ AMORTITZACIÓ VALOR ELEMENT: Taules 
màquines de cosir  ANY 

ANUAL ACUMULADA NET 
  1 64,00 64,00 896,00 

VALOR ADQUISICIÓ (€) 2 64,00 128,00 832,00 
1.200,00 3 64,00 192,00 768,00 

VALOR RESIDUAL (€) 4 64,00 256,00 704,00 
240,00 5 64,00 320,00 640,00 

VIDA ÚTIL (anys) 6 64,00 384,00 576,00 
15,00 7 64,00 448,00 512,00 

 8 64,00 512,00 448,00 
 9 64,00 576,00 384,00 
 10 64,00 640,00 320,00 
 11 64,00 704,00 256,00 
 12 64,00 768,00 192,00 
 13 64,00 832,00 128,00 
 14 64,00 896,00 64,00 

 15 64,00 960,00 0,00 
     

DOTACIÓ AMORTITZACIÓ VALOR 
ELEMENT: Taula de tall  ANY 

ANUAL ACUMULADA NET 
  1 24,67 24,67 345,33 

VALOR ADQUISICIÓ (€) 2 24,67 49,33 320,67 
400,00 3 24,67 74,00 296,00 

VALOR RESIDUAL (€) 4 24,67 98,67 271,33 
30,00 5 24,67 123,33 246,67 

VIDA ÚTIL (anys) 6 24,67 148,00 222,00 
15,00 7 24,67 172,67 197,33 

 8 24,67 197,33 172,67 
 9 24,67 222,00 148,00 
 10 24,67 246,67 123,33 
 11 24,67 271,33 98,67 
 12 24,67 296,00 74,00 
 13 24,67 320,67 49,33 
 14 24,67 345,33 24,67 
 15 24,67 370,00 0,00 
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DOTACIÓ AMORTITZACIÓ VALOR ELEMENT: Maquinaria i 
accessoris variu planta  ANY 

ANUAL ACUMULADA NET 
  1 36,67 36,67 513,33 

VALOR ADQUISICIÓ (€) 2 36,67 73,33 476,67 
600,00 3 36,67 110,00 440,00 

VALOR RESIDUAL (€) 4 36,67 146,67 403,33 
50,00 5 36,67 183,33 366,67 

VIDA ÚTIL (anys) 6 36,67 220,00 330,00 
15,00 7 36,67 256,67 293,33 

 8 36,67 293,33 256,67 
 9 36,67 330,00 220,00 
 10 36,67 366,67 183,33 
 11 36,67 403,33 146,67 
 12 36,67 440,00 110,00 
 13 36,67 476,67 73,33 

 14 36,67 513,33 36,67 
 15 36,67 550,00 0,00 
     

DOTACIÓ AMORTITZACIÓ VALOR ELEMENT: Instal·lació 
Elèctrica  ANY 

ANUAL ACUMULADA NET 
  1 60,00 60,00 840,00 

VALOR ADQUISICIÓ (€) 2 60,00 120,00 780,00 
900,00 3 60,00 180,00 720,00 

VALOR RESIDUAL (€) 4 60,00 240,00 660,00 
0,00 5 60,00 300,00 600,00 

VIDA ÚTIL (anys) 6 60,00 360,00 540,00 
15,00 7 60,00 420,00 480,00 

 8 60,00 480,00 420,00 
 9 60,00 540,00 360,00 
 10 60,00 600,00 300,00 
 11 60,00 660,00 240,00 
 12 60,00 720,00 180,00 
 13 60,00 780,00 120,00 
 14 60,00 840,00 60,00 
 15 60,00 900,00 0,00 
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DOTACIÓ AMORTITZACIÓ VALOR ELEMENT: Instal·lació 
Seguretat  ANY 

ANUAL ACUMULADA NET 
  1 40,00 40,00 560,00 

VALOR ADQUISICIÓ (€) 2 40,00 80,00 520,00 
600,00 3 40,00 120,00 480,00 

VALOR RESIDUAL (€) 4 40,00 160,00 440,00 
0,00 5 40,00 200,00 400,00 

VIDA ÚTIL (anys) 6 40,00 240,00 360,00 
15,00 7 40,00 280,00 320,00 

 8 40,00 320,00 280,00 
 9 40,00 360,00 240,00 
 10 40,00 400,00 200,00 
 11 40,00 440,00 160,00 
 12 40,00 480,00 120,00 
 13 40,00 520,00 80,00 
 14 40,00 560,00 40,00 
 15 40,00 600,00 0,00 

     

DOTACIÓ AMORTITZACIÓ VALOR ELEMENT: Instal·lació 
Contra Incendis  ANY 

ANUAL ACUMULADA NET 
  1 45,45 45,45 454,55 

VALOR ADQUISICIÓ (€) 2 45,45 90,91 409,09 
500,00 3 45,45 136,36 363,64 

VALOR RESIDUAL (€) 4 45,45 181,82 318,18 
0,00 5 45,45 227,27 272,73 

VIDA ÚTIL (anys) 6 45,45 272,73 227,27 
11,00 7 45,45 318,18 181,82 

 8 45,45 363,64 136,36 
 9 45,45 409,09 90,91 
 10 45,45 454,55 45,45 
 11 45,45 500,00 0,00 
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DOTACIÓ AMORTITZACIÓ VALOR 
ELEMENT: Obra civil  ANY 

ANUAL ACUMULADA NET 
  1 690,00 690,00 13.110,00 

VALOR ADQUISICIÓ (€) 2 690,00 1.380,00 12.420,00 
13.800,00 3 690,00 2.070,00 11.730,00 

VALOR RESIDUAL (€) 4 690,00 2.760,00 11.040,00 
0,00 5 690,00 3.450,00 10.350,00 

VIDA ÚTIL (anys) 6 690,00 4.140,00 9.660,00 
20,00 7 690,00 4.830,00 8.970,00 

 8 690,00 5.520,00 8.280,00 
 9 690,00 6.210,00 7.590,00 
 10 690,00 6.900,00 6.900,00 
 11 690,00 7.590,00 6.210,00 
 12 690,00 8.280,00 5.520,00 
 13 690,00 8.970,00 4.830,00 
 14 690,00 9.660,00 4.140,00 
 15 690,00 10.350,00 3.450,00 
 16 690,00 11.040,00 2.760,00 
 17 690,00 11.730,00 2.070,00 
 18 690,00 12.420,00 1.380,00 
 19 690,00 13.110,00 690,00 
 20 690,00 13.800,00 0,00 
     

DOTACIÓ AMORTITZACIÓ VALOR ELEMENT:Mobiliari. 
Oficina i Despatxos  ANY 

ANUAL ACUMULADA NET 
  1 100,00 100,00 1.400,00 

VALOR ADQUISICIÓ (€) 2 100,00 200,00 1.300,00 
1.500,00 3 100,00 300,00 1.200,00 

VALOR RESIDUAL (€) 4 100,00 400,00 1.100,00 
0,00 5 100,00 500,00 1.000,00 

VIDA ÚTIL (anys) 6 100,00 600,00 900,00 
15,00 7 100,00 700,00 800,00 

 8 100,00 800,00 700,00 
 9 100,00 900,00 600,00 
 10 100,00 1.000,00 500,00 
 11 100,00 1.100,00 400,00 
 12 100,00 1.200,00 300,00 
 13 100,00 1.300,00 200,00 
 14 100,00 1.400,00 100,00 
 15 100,00 1.500,00 0,00 
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DOTACIÓ AMORTITZACIÓ VALOR ELEMENT:Mobiliari. Sala 
Polivalent  ANY 

ANUAL ACUMULADA NET 
  1 53,33 53,33 746,67 

VALOR ADQUISICIÓ (€) 2 53,33 106,67 693,33 
800,00 3 53,33 160,00 640,00 

VALOR RESIDUAL (€) 4 53,33 213,33 586,67 
0,00 5 53,33 266,67 533,33 

VIDA ÚTIL (anys) 6 53,33 320,00 480,00 
15,00 7 53,33 373,33 426,67 

 8 53,33 426,67 373,33 
 9 53,33 480,00 320,00 
 10 53,33 533,33 266,67 
 11 53,33 586,67 213,33 
 12 53,33 640,00 160,00 
 13 53,33 693,33 106,67 
 14 53,33 746,67 53,33 
 15 53,33 800,00 0,00 
     

DOTACIÓ AMORTITZACIÓ VALOR ELEMENT:Mobiliari. 
Zona Prod. i Magat.  ANY 

ANUAL ACUMULADA NET 
  1 175,00 175,00 3.325,00 

VALOR ADQUISICIÓ (€) 2 175,00 350,00 3.150,00 
3.500,00 3 175,00 525,00 2.975,00 

VALOR RESIDUAL (€) 4 175,00 700,00 2.800,00 
0,00 5 175,00 875,00 2.625,00 

VIDA ÚTIL (anys) 6 175,00 1.050,00 2.450,00 
20,00 7 175,00 1.225,00 2.275,00 

 8 175,00 1.400,00 2.100,00 
 9 175,00 1.575,00 1.925,00 
 10 175,00 1.750,00 1.750,00 
 11 175,00 1.925,00 1.575,00 
 12 175,00 2.100,00 1.400,00 
 13 175,00 2.275,00 1.225,00 
 14 175,00 2.450,00 1.050,00 
 15 175,00 2.625,00 875,00 
 16 175,00 2.800,00 700,00 
 17 175,00 2.975,00 525,00 
 18 175,00 3.150,00 350,00 
 19 175,00 3.325,00 175,00 
 20 175,00 3.500,00 0,00 
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DOTACIÓ AMORTITZACIÓ VALOR ELEMENT:Mobiliari. 
Vestuaris i Lavabos  ANY 

ANUAL ACUMULADA NET 
  1 133,33 133,33 1.866,67 

VALOR ADQUISICIÓ (€) 2 133,33 266,67 1.733,33 
2.000,00 3 133,33 400,00 1.600,00 

VALOR RESIDUAL (€) 4 133,33 533,33 1.466,67 
0,00 5 133,33 666,67 1.333,33 

VIDA ÚTIL (anys) 6 133,33 800,00 1.200,00 
15,00 7 133,33 933,33 1.066,67 

 8 133,33 1.066,67 933,33 
 9 133,33 1.200,00 800,00 
 10 133,33 1.333,33 666,67 
 11 133,33 1.466,67 533,33 
 12 133,33 1.600,00 400,00 
 13 133,33 1.733,33 266,67 
 14 133,33 1.866,67 133,33 
 15 133,33 2.000,00 0,00 
     

DOTACIÓ AMORTITZACIÓ VALOR ELEMENT:Mobiliari. 
Menjador i sala esbarjo  ANY 

ANUAL ACUMULADA NET 
  1 66,67 66,67 933,33 

VALOR ADQUISICIÓ (€) 2 66,67 133,33 866,67 
1.000,00 3 66,67 200,00 800,00 

VALOR RESIDUAL (€) 4 66,67 266,67 733,33 
0,00 5 66,67 333,33 666,67 

VIDA ÚTIL (anys) 6 66,67 400,00 600,00 
15,00 7 66,67 466,67 533,33 

 8 66,67 533,33 466,67 
 9 66,67 600,00 400,00 
 10 66,67 666,67 333,33 
 11 66,67 733,33 266,67 
 12 66,67 800,00 200,00 
 13 66,67 866,67 133,33 
 14 66,67 933,33 66,67 
 15 66,67 1.000,00 0,00 
     

DOTACIÓ AMORTITZACIÓ VALOR ELEMENT:Equips 
Informàtics. Ordinadors  ANY 

ANUAL ACUMULADA NET 
  1 410,00 410,00 1.230,00 

VALOR ADQUISICIÓ (€) 2 410,00 820,00 820,00 
2.000,00 3 410,00 1.230,00 410,00 

VALOR RESIDUAL (€) 4 410,00 1.640,00 0,00 
360,00     

VIDA ÚTIL (anys)     
4,00     
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DOTACIÓ AMORTITZACIÓ VALOR ELEMENT:Equips 
Informàtics. Impressores  ANY 

ANUAL ACUMULADA NET 
  1 40,00 40,00 120,00 

VALOR ADQUISICIÓ (€) 2 40,00 80,00 80,00 
200,00 3 40,00 120,00 40,00 

VALOR RESIDUAL (€) 4 40,00 160,00 0,00 
40,00     

VIDA ÚTIL (anys)     
4,00     

     

DOTACIÓ AMORTITZACIÓ VALOR ELEMENT:Equips 
Informàtics. Servidor  ANY 

ANUAL ACUMULADA NET 
  1 200,00 200,00 600,00 

VALOR ADQUISICIÓ (€) 2 200,00 400,00 400,00 
1.000,00 3 200,00 600,00 200,00 

VALOR RESIDUAL (€) 4 200,00 800,00 0,00 
200,00     

VIDA ÚTIL (anys)     
4,00     

     

DOTACIÓ AMORTITZACIÓ VALOR ELEMENT:Equips 
Informàtics. Fax  ANY 

ANUAL ACUMULADA NET 
  1 42,50 42,50 127,50 

VALOR ADQUISICIÓ (€) 2 42,50 85,00 85,00 
200,00 3 42,50 127,50 42,50 

VALOR RESIDUAL (€) 4 42,50 170,00 0,00 
30,00     

VIDA ÚTIL (anys)     
4,00     

Taula 36: Quadre d’amortitzacions de l’actiu no corrent 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

A partir de la Taula 36 es pot deduir que el total de l’amortització de l’immobilitzat 

anual serà de 3.357,62 € i per tant el mensual serà de 279,80 € 

 

9.3 COMPTE DE RESULTATS PREVISIONAL 
 

A continuació es presenta el compte de resultats previsionals per als propers 

quatre anys per tal de poder analitzar en termes econòmics la producció 

proposada i si és factible la financiació d’aquest nivell de producció. 
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El preu unitari de venta de la mosquitera s’ha establert a 7,69 € basat en el preu 

de mercat de mosquiteres amb característiques semblants a la nostra. 

 

Els costos de la mosquitera estan desglossats en la Taula 7 de l’annex 6. 

 

La següent taula, la Taula 37, mostra els compte de resultat previsional a quatre 

anys. 

 

 

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONAL    
        
        

ANY 1 ANY 2 ANY 3 ANY 4 INGRESSOS i 
DESPESES Previsió Real Previsió Real Previsió Real Previsió Real 

Vendes Brutes totals  930.490   930.490   930.490   930.490   
Descomptes, rappels i 
devolucions 0,0   0,0   0,0   0,0   
Vendes Netes 930.490,0   930.490,0   930.490,0   930.490,0   
(Cost matèries 
Primes) 758.706,2   758.706,2   758.706,2   758.706,2   
(Cost mà d'obra 
directa) 7.150,4   7.150,4   7.150,4   7.150,4   
(Cost directe 
Fabricació) 76.585,7   76.585,7   76.585,7   76.585,7   
Marge Brut 88.047,7   88.047,7   88.047,7   88.047,7   
(Cost mà d'obra 
Indirecta)  7.414,4   7.414,4   7.414,4   7.414,4   
(Costos Varis 
Administració) 5.282,9   5.282,9   5.282,9   5.282,9   
(Cost amortització 
Actiu No Corrent) 3.357,6   3.357,6   3.357,6   3.357,6   
(Costos Generals. 
Consums) 38.292,8   38.292,8   38.292,8   38.292,8   
(Costos Treballs i 
Serveis Exteriors.) 7.484,1   7.484,1   7.484,1   7.484,1   
BAII 26.215,9   26.215,9   26.215,9   26.215,9   
(Interessos i 
Càrregues 
Financeres) 705,3   679,1   652,0   624,2   
BAI 25.510,6   25.536,9   25.563,9   25.591,8   
(Previsió per 
Impostos) [16,1%] 4.107,2   4.111,4   4.115,8   4.120,3   
Benefici Net 21.403,4   21.425,4   21.448,1   21.471,5   

Taula 37: Compte de resultats previsional a un any 

Font: Elaboració pròpia i http://re5.eu/impostBurkinaFaso 

 

 

El compte de resultats està fet a quatre anys. Com es pot veure d’un any a l’altre 

la variació és molt poca, tant sols varia al calcular el BAI degut a que la quota 

d’amortització és més petita. La previsió de ventes no augmenta en els quatre 
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primers anys, això és degut a que en quatre anys el mercat de les mosquiteres 

no espera que augmenti molt més. Un altre punt a considerar és que l’objectiu 

del projecte no és guanyar diners, per tant no es buscarà augmentar les ventes 

any rere any com seria el cas de una empresa convencional que no està en el 

món de la cooperació. 

 

Es pressuposa que el preu dels costos tampoc varia en quatre anys. La raó 

d’això és que el ritme de creixement econòmic d’un país subdesenvolupat és 

molt lent e inestable, per tant es pot considerar que en quatre anys no hi hagi 

gairebé creiexement de valor econòmic. 

En un futur més llunyà aquests preus si que variarien a la alça en funció del 

creixement econòmic, però en un termini superior a quatre anys.  

 

Algunes de les dades que apareixen en el compte de resultats previsionals no 

són exactes, si no que són una estimació a partir de informació o dades 

obtingudes. A continuació s’explicarà d’ on s’han tret els número més importants 

del compte de resultats, ja sigui una dada exacta o una estimació.  

 

- Previsió de vendes: La previsió de vendes és una dada amb la qual s’ha 

treballat des de l’inici del projecte. 11.000 mosquiteres al més o 121.000 

mosquiteres a l’any, ja que només es produeix durant 11 mesos. 

 

- Costos directes: La previsió de costos directes de fabricació s’obtenen a 

partir d’una aproximació dels preus de mercat de la matèria prima, de la 

política de sous aplicada, així com un % de costos directes de fabricació, 

tot referenciat a la previsió de vendes realitzada. 

 

- Costos de mà d’obra indirecta: Són els costos de personal que no intervé 

directament en el procés productiu com per exemple els comercials, 

administratius, etc. 

 

- Costos d’amortització de l’Actiu No Corrent: Costos derivats de la política 

d’amortització adoptada en aquest projecte. 

 

- Costos generals: Costos varis de la empresa. El seu valor està 

determinat com un percentatge de les vendes. 

 

PUNT MORT O PUNT D’EQUILIBRI 

 

El càlcul del punt mort determina la quantitat, en €, que cal produir i 

posteriorment vendre, per a que els costos igualin els ingressos. El punt mort es 
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pot calcular de dues maneres, determinant la quantitat monetària a la qual s’ha 

d’arribar per tal de començar a obtenir beneficis o determinant la quantitat 

d’unitats que cal vendre per al mateix. 

 

Per tal de poder calcular el punt d’equilibri a l’annex 6 hi ha diferents taules que 

verifiquen els valors. La Taula 8 mostra el preu unitari, el cost variable unitari i el 

cost fix mensual. La Taula 9 és el desglossament per a obtenir el valor total dels 

salaris de la plantilla. La Taula 10 calcula el cost fix total que hi hauran mensual.  

 

El punt d’equilibri o punt mort es determina amb la següent fórmula:  

 

€36,590.90

69,7

27,6
1

36,731.16

1
_ =

−
=

−
=

PVU

CVU
CF

EquilibriPunt  

 

Sent: 

 

CF: Costos Fixos (€) 

CVU: Costos Variables Unitaris (€) 

PVU: Preu de Venta Unitari (€) 

 

Els costos fixos totals provenen de multiplicar per dotze els costos fixos 

mensuals calculats. El càlcul de cost fix es pot trobar desglossat a la Taula 8 del 

Annex 6 Pla de Viabilitat Econòmica. 

 

El punt d’equilibri ens indica que ingressant 90.590,36 € ja haurem igualat els 

costos totals i a partir d’aquí començarem a obtenir beneficis. 

 

Per tal de transformar això en quantitat de mosquiteres que s’han de vendre per 

igualar els costos totals es calcula amb la següent fórmula: 

 

smosquitere
CVPV

CF
EquilibriPunt 65,782.11

)27,669,7(

12,609.21

)(
_ =

−
=

−
=  

 

Una vagada venudes 11.783 mosquiteres es començarà a obtenir beneficis. 

 

Al Gràfic 2 es mostra la gràfica del punt d’equilibri on s’aprecia el punt a on 

s’iguala la recta de ingressos de les vendes amb la recta dels costos totals. 

Aquest punt és el punt d’equilibri. 

 



 
Projecte d’implantació de fabricació de mosquiteres 
MILD a Burkina Faso per a fer front a la malària. 

 134 

     

Punt d'equilibri

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000

0 5.892 11.785 17.677

Volum de Vendes (ud)

C
o

st
o

s 
/ 

In
gr

e
so

s 
(€

)

Ingresos Vendes

Costos Variables

Costos Fixes

Costos Totals

 
Gràfic 2: Punt d’equilibri en relació a la quantitat d’unitats que s’han de vendre per tal d’igualar 

els costos totals. 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Calculat a través de la fórmula dona 11.783 mosquiteres i a la gràfica, calculada 

amb l’excel dona 11.785. Això és degut als decimals que s’han tingut en compte 

no han sigut els mateixos en un lloc que en l’altre. La variació és de tres unitats, 

és molt petita i deguda al càlcul. 

 

 

9.4 BALANÇ DE SITUACIÓ PREVISIONAL 
 

A continuació es mostren una sèrie de balanços de situació. 

 

El balanç de situació compren els bens i drets que constitueixen l’actiu de la 

empresa, i les obligacions que formen el patrimoni net i el passiu de la mateixa. 

 

El que es presentarà a continuació són balanços previsionals degut a les 

estimacions realitzades per a la creació del pla d’empresa. Aquestes estimacions 

clau són les següents: 

 

- Pla d’inversions: Segons les previsions de costos de maquinaria i altres 

inversions necessàries reflectides al pla d’inversions. 
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- Els comptes a cobrar i a pagar: És a dir, el finançament de l’actiu no 

corrent, estimant que el cobrament i el pagament s’efectuen.  

 

- Les existències: Determinades a partir de càlculs en apartats anteriors, 

especialment en la distribució en planta a on es determina i es raona el 

nivell de existències tant de matèria prima com de producte acabat. 

 

BALANÇ DE SITUACIÓ INICIAL 

El balanç de situació inicial que es presenta a continuació correspon al moment 

de creació de l’empresa. Es tracta de la situació de màxima estabilitat degut a 

que l’empresa no presenta cap tipus d’endeutament exterior. 

 

BALANÇ SITUACIÓ INICIAL  

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU 

Tresoreria 40.000 Capital Social 40.000 

Total 40.000 Total 40.000 

Taula 38: Balanç de la situació inicial en la implantació de la fàbrica 

Font: Elaboració pròpia 

 
 

BALANÇ DE SITUACIÓ PREVISIONAL 

 

Una vegada creada la empresa, aquesta passa a la situació d’equilibri financer, 

en la qual, es disposa de recursos externs a llarg termini per a finançar l’actiu no 

corrent i d’un passiu corrent per a finançar l’actiu corrent.  

 

BALANÇ EN L'INICI DE L'ACTIVITAT   
ACTIU PATRIMONI NET i PASSIU 

ACTIU NO CORRENT   PATRIMONI NET    

Immobilitzat immaterial 2.157,00 Capital Social  40.000,00 

Immobilitzat material 51.510,00   

ACTIU CORRENT   PASSIU NO CORRENT   

Existències 0,00 Deutes a llarg termini 23.510,00 

Efectiu i altres actius líquids 
equivalents 9.843,00 PASSIU CORRENT   

   Deutes a curt termini 0,00 

Total 63.510,00  Total 63.510,00 
Taula 39: Balanç en l’inici de l’activitat 

Font: Elaboració pròpia 
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En la Taula 39 es mostra el balanç a l’inici de l’activitat. Analitzant els resultats 

s’observa que en el moment de l’inici de l’activitat l’Actiu Corrent és major que al 

Passiu Corrent, la qual cosa vol dir que existeix Fons de Maniobra. 

 

9.5 VIABILITAT ECONÒMICA 
 

 A continuació es calcularà el pay-back estàtic, el VAN i el TIR amb l’objectiu de 

determinar si el projecte econòmicament és viable o no. 

 

9.5.1 Pay-Back Estàtic 
 

El pay-back estàtic és una mesura per saber quant temps es necessitarà per a 

recuperar la inversió inicial. Es calcula de la següent manera: 

 

 

anys
AnualpromedioBeneficio

TotalInversión
EstàticPayBack 35,2

1,437.21

667.53

__

_
_ ≈===  

 

El pay-back ens indica que el període de retorn de la inversió feta inicialment per 

a iniciar la planta de confecció és de 3 anys.  

 

9.5.2 VAN 
 

El VAN és el Valor Net Actual, és un indicador per a saber si la inversió és 

recomanable o no basat en el següent: 

 

- Si el VAN > 0 → la inversió és recomanable 

- Si el VAN = 0 → la inversió és indiferent 

- Si el VAN < 0 → la inversió no és recomanable 

 

En la fórmula del VAN es té en compte el valor K, que és el tipus de descompte 

que es sol expressar com un interès o una taxa de descompte o un cost 

d’oportunitat del capital o una taxa d’inflació. Per a aquest projecte s’ha estipulat 

una K del 3 %. 

 

A continuació es procedeix a calcular el VAN: 
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Sent: 

 

Co = Inversió inicial 

Ct = Benefici de caixa en l’any t 

n = número d’anys que durarà el projecte 

rt = tipus de descompte aplicables a cada un dels anys t. També anomenat K. 

 

€35,135.10
)03,01(

8,157.17

)03,01(

29,162.17

)03,01(

64,166.17

)03,01(

86,170.17
53667

4321
=









+
+








+
+








+
+








+
+−=VAN

 

Segons el criteri del VAN la inversió és recomanable ja que el valor és positiu. El 

VAN passa a ser positiu a partir del període quatre, per tant a partir del quart any 

el negoci ja serà rentable. 

 

El beneficis de caixa estan calculats en la Taula 11 del Annex 6. 

 

9.5.3 TIR 
 

La TIR és la taxa interna de rendibilitat, aquella taxa d’interès r que fa que el 

VAN de la inversió sigui igual a zero, és a dir: 

 

VAN = 0, r = TIR 

 

És una altra eina per a decidir sobre la acceptació o refús d’un projecte d’inversió. 

Quan més gran és la TIR, major serà la rendibilitat del negoci. 

 

La TIR es calcula de la següent manera: 

 

TIR = r → VAN = 0 
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+








+
+








+
+








+
+−=
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r = 11  % 
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El resultat de la TIR dóna un 11 %, el valor és superior al tipus de descompte 

aplicat al VAN, (K) que era un 3 %, per tant la inversió segons la TIR és 

aconsellable.   

 

Aquest resultat del 11 % es pot considerar un bon o un mal resultat depenent de 

qui ho miri i de quins siguin els objectius de la empresa. La nostra empresa no té 

l’objectiu de guanyar diners, ni recuperar la inversió aviat, ni ser molt rentables, 

l’únic objectiu econòmic de la unitat de producció és que sigui autosuficient 

econòmicament i obtingui els guanys necessaris per continuar l’activitat. 

 

 

En el compte de resultats previsional i en el punt mort es veu que en el primer 

any del projecte ja s’obtenen beneficis, aquesta situació no és gaire normal ni sol 

passar en els projectes, ja que un any és molt poc temps. A continuació es 

donaran unes raons per les quals és possible que a partir del primer any ja 

s’obtinguin beneficis. 

 

- El terreny només tindrà un cost de 50 €. Aquest preu és un pres simbòlic 

pactat amb el govern de Burkina Faso, el qual ens cediria el terreny per a 

fer aquest projecte. Al govern l’interessa que es creï aquesta unitat de 

producció per tal de que es creïn llocs de treball i es fomenti el teixit 

industrial. 

 

- Mà d’obra barata. Els salaris són molt baixos comparat amb el preu de 

venta de les mosquiteres. El valor dels salaris està tret del Codi del 

Treball de Burkina Faso, capítol de salaris. El preu de venta de les 

mosquiteres és el preu de venta actual de mercat. Per a un percentatge 

de la població serà assequible, per altra gent no. S’ha de tenir en compte 

que qui compra les mosquiteres no sempre és directament la gent, si no 

que poden ser organitzacions no governamentals que han decidit fer 

campanya contra la malària en algun país d’Àfrica. 

 

- La nau ja està construïda, tot i tenir les mesures no gaire comuns s’ha 

trobat la nau construïda ja al terreny, per tant el cost de la obra civil no és 

gaire alt. Tant sols s’han de fer algunes reformes interiors. 

 

Tenint en compte aquests factors si que és factible obtenir beneficis ja en el 

primer any.  

 

Amb el càlcul del VAN i el TIR s’ha confirmat que el projecte econòmicament és 

viable. 
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10. CONCLUSIONS 
 
 

Aquest projecte ve marcat des d’un inici per un doble objectiu. Fer front a la 

malària i potenciar el teixit industrial a Burkina Faso, concretament a Uagadugú 

que serà l’inici de l’actuació del projecte, ja que la fàbrica està localitzada allà. 

 

Un cop desenvolupat el projecte s’ha demostrat la viabilitat d’aquest. Això verifica 

que podrem aportar el nostre granet de sorra en la lluita contra la malària. El 

projecte es duu a terme a Burkina Faso, però l’objectiu a llarg termini és que es 

puguin implantar altres unitats de fabricació a diferents països de l’Àfrica segons 

les seves necessitats, per a que tingui el mateix efecte que tindrà el propòsit a 

Burkina Faso. 

 

De la nostra unitat de producció sortiran 121.000 mosquiteres cada any. A cada 

mosquitera hi dormen com a mínim dues persones, la qual cosa significa que 

cada any 242.000 persones es beneficiaran d’aquest pla si tant sols analitzem la 

part de protecció contra la malaltia. 

 

Si es té en compte el segon objectiu del projecte es veurà que hi ha més gent , a 

part de la gent que es beneficia de les mosquiteres, que queda afavorida per el  

desenvolupament del projecete a causa de la creació de llocs de treball i de 

indústria. La unitat de confecció donarà feina a 49 treballadors, per tant s’ajuda 

directament a 49 famílies, les quals amb el sou de la persona que treballi a la 

fàbrica podran cobrir les necessitats bàsiques de tots els components de la 

família i aconseguir altres objectius que abans no podien. A més, hi haurà molta 

més gent que es beneficiarà indirectament gràcies a l’augment de poder 

adquisitiu d’aquestes famílies i a la creació de indústria en la zona.   

 

Pel que fa l’impacte ambiental tots els residus han sigut detectats i s’ha establert 

un procediment per al seu tractament. 

 

En l’estudi econòmic s’ha pogut comprovar la viabilitat del projecte tal i com ha 

estat plantejat. En el primer any ja s’obtenen beneficis i en quatre anys es 

recupera la inversió inicial. 

 

 

Amb la redacció d’aquest projecte i la manera com s’ha fet, s’ha volgut pretendre 

fer un projecte que contingui els punts únicament necessaris per tal de que amb 

aquest manual es pugui implantar la unitat de fabricació. No s’ha buscat fer 
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grans estudis, ni càlculs complexes, ni la utilització de programes d’última 

generació ni fer molts plànols, tant sols s’ha fet la feina necessària estructurada i 

redactada d’una manera planera per tal de que sigui una eina fàcil, realista i 

factible de fer servir a la hora de iniciar el procés de implantació de la nau. 

 

La utilització dels recursos justos i tant sols els necessaris és un bon inici molt 

coherent per tal de projectar el projecte a un lloc tal com Burkina Faso. 

 

La OMS va publicar un article resumint els trets més característics quan va 

publicar l’informe mundial de la malària. L’article destaca que entre el 2008 i el 

2010, 578 milions de persones s’han protegit del risc contra la malària a l’África 

sub-sahariana. Afegeix que si es segueix treballant en aquest camp i amb la 

intensitat que s’està fent fins ara, referint-se a les mosquiteres, és factible que 

sigui una eina que col·labori, en el que l’incumbeix, en assolir els objectius del 

mil·lenni per al 2015 establerts per la ONU, els quals serien la salut infantil i 

maternal els que estan relacionats amb el projecte. 

 

Així doncs amb la publicació d’aquest article per part de un òrgan amb tant de 

carisme com és la OMS que pertany a la ONU, queda justificat i corroborat que 

lluitar contra la malària amb les mosquiteres MILD és la manera més eficaç tal i 

com queda demostrat en els resultats.  

 

Aquest fet és important ja que molt projectes de cooperació que es duen a terme 

no acaben tenint resultats per les causes que siguin el que comporta la pèrdua 

de diners, recursos i temps, per no dir l’impacte negatiu que pot causar en el lloc 

de actuació. 

 

Aquest article és molt recent, va sortir publicat el 14 de desembre.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Aquest projecte no avarca cap tipus d’instal·lacions, tal i com està especificat a 

l’abast. Així doncs el plec de condicions consistirà en les condicions d’instal·lació 

de maquinària i el tipus d’acord que s’haurà de signar amb la contrapart per tal 

de dur a terme el projecte conjuntament. 

 

Els projectes de cooperació normalment es duen a terme mitjançant una 

col·laboració entre dues organitzacions que solen ser ONGs. Una del país 

impulsor de la idea o projecte i l’altre és una ONG local del país, ciutat o regió 

d’actuació. Aquesta ONG local és l’anomenada contrapart. S’haurà de treballar 

conjuntament des de un inici per  a desenvolupar la totalitat del projecte. 

 

 

2 CONDICIONS DE SEGURETAT EN LA INSTALACIÓ 
DE MÀQUINES I EQUIPS. ESPECIFICACIONS DE LA 
MAQUINARIA INSTAL·LADA. 
 

2.1 OBJECTE 

 

L’objecte és establir les condicions d’instal·lació de les màquines i equips, 

establir els procediments i requisits que permetin una major seguretat en la 

utilització de màquines. Així mateix s’establiran les característiques tècniques de 

la maquinaria instal·lada. 

 

La instal·lació de la maquinaria es farà d’acord amb les especificacions i 

directrius del subministrador i/o fabricant de la maquinaria o equip conjuntament 

amb la supervisió de la direcció de l’obra, sent responsabilitat del contractista 

l’observació de totes les condicions de muntatge e instal·lacions indicades en el 

present plec. 

 

A més de les condicions d’aquest plec, la contracta encarregada de la instal·lació 

de cada equip és la responsable del compliment de la reglamentació vigent. 
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2.2 NORMATIVA VIGENT 

 

El reglament a observar en la instal·lació de la maquinaria és el Reglament de 

Seguretat en Màquines (Real Decret 1495/1986 de 26 de Maig). 

 

L’esmentat reglament s’inscriu en la línia de política prevencionista d’evitar riscos 

en el seu origen, així doncs destaquen aspectes tals com la homologació de la 

maquinaria com a requisit per a la seva instal·lació, funcionament, manteniment 

o reparació. 

 

En el citat reglament es fixen unes normes de caràcter general, que seran 

complementades i desenvolupades per Instruccions Tècniques Complementaries 

(ITC). 

 

2.3 ESPECIFICACIONS DELS EQUIPS 

 

El fabricant de les màquines o elements de màquines a instal·lar serà el 

responsable de que al sortir de la fàbrica compleixin les condicions necessàries 

per al funcionament previst així com les exigències del Reglament de Seguretat 

en Màquines. 

 

Aquestes especificacions es podran testificar per alguna de les formes següents: 

 

- per autocertificació del fabricant. 

- mitjançant un certificat estès per una entitat col·laboradora, o per un 

laboratori o per tots dos, acreditats per el Ministeri d’Indústria i Energia 

(MINER), després de realitzar un previ control tècnic sobre la màquina o 

element del qual es tracti. 

 

Quan es tracti de màquines, elements de màquines o sistemes de protecció 

procedents de algun Estat membre de la Comunitat Econòmica Europea o 

d’altres països amb els que existeixi un acord de reciprocitat en aquest sentit, els 

certificats a que es refereix el paràgraf anterior podran ser estesos, en el seu cas, 

per Organismes de Control legalment reconeguts en el país d’origen, sempre 

que ofereixin garanties tècniques, professionals, i d’independència equivalents 

exigides per la legislació espanyola a les Entitats d’Inspecció i Control 

Reglamentari i als laboratoris Acreditats, mitjançant la corresponent homologació 

realitzada per el Centre directiu del Ministeri d’Indústria i Energia competent en 

Seguretat Industrial d’acord amb l’indicat en l’article següent. 
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Si es tracta de màquines, elements de màquines o sistemes de protecció que, 

d’acord amb la ITC corresponent, queden sotmeses al requisit d’homologació, la 

seguretat equivalent de les reglamentacions dels demés Estats membres de la 

Comunitat Econòmica Europea haurà de ser acreditada conforme a lo disposat 

en el Real Decret 105/1988, del 12 de febrer. Cada màquina o element de 

màquina anirà acompanyat de les corresponents instruccions de muntatge, ús i 

manteniment, així com les mesures preventives d’accidents. 

 

2.4 INSTALADORS 

 

Les instal·lacions podran ser realitzades per persones físiques o jurídiques que 

acreditin complir les condicions requerides en cada ITC per exercir com a 

instal·ladors autoritzats, en tot cas, estar inscrits en l’Òrgan Territorial competent 

de l’Administració Pública, per lo qual complirà, com a mínim, amb els següents 

requisits: 

 

- posseir els mitjans tècnics i humans que s’especifiquen en cada ITC. 

 

- tenir coberta la responsabilitat civil que pugui derivar-se de la seva 

actuació mitjançant la corresponent pòlissa d’assegurança. 

 

- responsabilitzar-se de que l’execució de les instal·lacions s’efectuï 

d’acord amb les normes reglamentaries de seguretat i que ha sigut 

efectuades amb resultat satisfactori en les probes i assajos exigits. 

 

2.5 USUARIS 

 

Els usuaris de les màquines estan obligats a no utilitzar més que aquelles que 

compleixin les especificacions establertes en el Reglament de Seguretat en 

Màquines, per el que s’exigirà al venedor o importador una justificació de que 

estan degudament homologades o, en el seu cas, certificat de que compleixen 

les especificacions exigides per el citat reglament i les seves Instruccions 

Tècniques Complementaries. 

 

A més a més tindran les següents obligacions: 
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- mantenir, o en el cas contractar, el manteniment de les màquines que es 

tractin, de tal manera que es conservin les condicions de seguretat 

exigides. 

 

- impedir la seva utilització quan es tingui coneixement de que no ofereixen 

les degudes garanties de seguretat per a les persones o béns. 

 

- responsabilitzar-se de que les revisions e inspeccions reglamentaries 

s’efectuïn en els terminis fixats. 

 

Els usuaris podran instal·lar, reparar i conservar les seves màquines si 

posseeixen mitjans humans i materials necessaris per a això, en els termes que 

estableixi la corresponent ITC. 

 

2.6 IDENTIFICACIÓ DE LA MÀQUINA E INSTRUCCIONS 

D’ÚS 

 

Tota màquina, equip o sistema de protecció ha d’anar acompanyat d’unes 

instruccions d’us esteses per el fabricant o importador, en les quals figuraran les 

especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de 

seguretat i qualsevol altre instrucció que sigui exigida de forma específica en les 

corresponents ITC. 

 

Aquestes instruccions inclouran els plànols i esquemes necessaris per el 

manteniment i verificació tècnica, estaran redactats, com a mínim, en anglès, 

francès i espanyol, i s’ajustaran a les normes UNE que li siguin d’aplicació. 

 

Portaran a més a més una placa en la qual figuraran, com a mínim, les següents 

dades: 

 

- nom del fabricant 

- any de fabricació i/o subministrament 

- tipus i número de fabricació 

- potencia en KW 

- contrasenya de homologació, si procedeix 

 

Aquestes plaques estaran fetes de materials duradors i es fixaran sòlidament, 

procurant que les seves inscripcions siguin fàcilment llegibles un cop instal·lada 

la màquina. 
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2.7 INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI 

 

La posada en funcionament s'efectuarà d'acord amb el que preveu el Reial 

Decret 2135/1981, no precisant altre requisit que la presentació davant l'Òrgan 

Territorial competent de l’Administració Pública d'un certificat expedit per un 

tècnic competent, en el qual es posi de manifest l'adaptació de l'obra al projecte i 

el compliment de les condicions tècniques i prescripcions establertes per aquest 

Reglament i les seves ITC. 

 

2.8 INSPECCIONS I REVISIONS PERIÒDIQUES 

 

Les inspeccions de caràcter general es portaran a terme per l'Òrgan Territorial 

competent de l’Administració Pública, o si aquest així ho estableix, per una 

entitat col·laboradora en el camp de la Seguretat Industrial, però en tot cas els 

certificats d'inspecció seran emesos per l'Òrgan Territorial competent de 

l’Administració Pública, a la vista de les actes de revisió esteses per aquestes 

entitats i després de la supervisió de les mateixes. 

 

2.9 REGLES GENERALS DE SEGURETAT 

 

2.9.1 Mesures Preventives Generals 
 

Les màquines, elements constitutius d'aquestes o aparells acoblats a elles 

estaran dissenyats i construïts de manera que les persones no estiguin 

exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment 

s'efectuï conforme a les condicions previstes pel fabricant.  

 

Les diferents parts de les màquines, així com els seus elements constitutius han 

de poder resistir al llarg del temps els esforços que vagin a estar sotmesos, així 

com qualsevol altra influència externa o interna que puguin presentar-se en les 

condicions normals d'utilització previstes. 

 

Quan existeixin parts de la màquina, la pèrdua de la qual de subjecció pugui 

donar lloc a perills, hauran de prendre's precaucions addicionals per evitar que 

aquestes parts puguin incidir sobre les persones. 
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2.9.2 Estabilitat de les Màquines 
 

Per evitar la pèrdua d'estabilitat de la màquina, especialment durant el seu 

funcionament normal, es prendran les mesures tècniques adequades, d'acord 

amb les condicions d'instal·lació i d'utilització previstes pel fabricant. 

 
2.9.3 Parts Accessibles  
 

En les parts accessibles de les màquines no hauran d'existir arestes agudes o 

tallants que puguin produir ferides. 

 
2.9.4 Elements Mòbils 
 

Els elements mòbils de les màquines i dels aparells utilitzats per a la transmissió 

d'energia o moviment s’han de concebre, construir, disposar o protegir de 

manera que previnguin tot perill de contacte que pugui originar accidents. 

 

Sempre que sigui factible, els elements mòbils de les màquines o aparells que 

executen el treball i, en el seu cas, els materials o peces a treballar, s’han de 

concebre, construir, disposar i/o manar de manera que no impliquin perill per a 

les persones.  

 

Quan la instal·lació estigui constituïda per un conjunt de màquines o una 

màquina està formada per diverses parts que treballen de forma interdependent, 

i és necessari efectuar proves individuals del treball que efectuen aquestes 

màquines o algunes de les seves parts, la protecció general del conjunt es farà 

sense perjudici que cada màquina o part d'ella disposi d'un sistema de protecció 

adequat.  

 

2.9.5 Màquines Elèctriques.  
 

Les màquines alimentades amb energia elèctrica s’hauran de projectar, construir, 

equipar, mantenir i, en cas contrari, dotar d'adequats sistemes de protecció de 

manera que es previnguin els perills d'origen elèctric. 
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2.9.6 Sorolls i Vibracions.  
 

Les màquines s’hauran de dissenyar, construir, muntar, protegir i, en cas 

necessari, mantenir per esmorteir els sorolls i les vibracions produïts a fi de no 

ocasionar danys per a la salut de les persones. En qualsevol cas, s'evitarà 

l'emissió per les mateixes de sorolls de nivell superior als límits establerts per la 

normativa vigent a cada moment.  

 

2.9.7 Lloc de Comandament de les Màquines. 
 

Els llocs de comandament de les màquines han de ser fàcilment accessibles per 

als treballadors, i estar situats fora de tota zona on puguin existir perills per als 

mateixos. Des d'aquesta zona i estant en posició d'accionar els comandaments, 

el treballador ha de tenir la major visibilitat possible de la màquina, especialment 

de les seves parts perilloses. 

 
2.9.8 Engegada de les Màquines.  
 

L'engegada de la màquina només serà possible quan estiguin garantides les 

condicions de seguretat per a les persones i per a la pròpia màquina. Els òrgans 

d'engegada han de ser fàcilment accessibles per als treballadors, estar situats 

lluny de zones de perill, i protegits de manera que s'evitin accionaments 

involuntaris. 

 

Si una màquina es para encara que sigui momentàniament per una fallada en la 

seva alimentació d'energia, i la seva engegada inesperada pugui suposar perill, 

no podrà engegar-se automàticament en ser restablerta l'alimentació d'energia.  

 

Si la parada d'una màquina es produeix per l'actuació d'un sistema de protecció, 

la nova engegada només serà possible després de restablertes les condicions 

de seguretat i previ accionament de l'òrgan que ordena l'engegada.  

 

Les màquines o conjunt d'elles en què des del lloc de comandament no pot 

veure's la seva totalitat i puguin suposar perill per a les persones en la seva 

engegada, es dotaran d'alarma adequada que sigui fàcilment perceptible per les 

persones. Aquesta alarma actuant en temps adequat procedirà a l'engegada de 

la màquina i es connectarà de forma automàtica en prémer els òrgans 

d'engegada.  
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2.9.9 Desconnexió de la Màquina. 
 

En tota màquina ha d'existir un dispositiu manual que permeti al final de la seva 

utilització la seva posada en condicions de la major seguretat (màquina parada). 

Aquest dispositiu ha d'assegurar en una sola maniobra la interrupció de totes les 

funcions de la màquina, tret que l'anul·lació d'alguna d'elles pugui donar lloc a 

perill per a les persones, o danys a la màquina. En aquest cas, tal funció podrà 

ser mantinguda o be diferida la seva desconnexió fins que no existeixi perill. 

 
2.9.10 Parada d'Emergència.  
 

Tota màquina que pugui necessitar ser parada el més ràpidament possible, amb 

la finalitat d'evitar o minimitzar els possibles danys, haurà d'estar dotada d'un 

sistema d'aturada d'emergència.  

 

En tot cas, la parada d'emergència no suposarà nous riscos per a les persones. 

 
2.9.11 Manteniment, Ajust, Regulació, Greixatge, Al imentació o 
Altres Operacions a Efectuar en les Màquines.  
 

Les màquines hauran d'estar dissenyades perquè les operacions de verificació, 

reglatge, regulació, greixatge o neteja es puguin efectuar sense perill per al 

personal, en tant que sigui possible des de llocs fàcilment accessibles, i sense 

necessitat d'eliminar els sistemes de protecció.  

 

En cas que aquestes operacions o unes altres, hagin d'efectuar-se amb la 

màquina o els elements perillosos en marxa i anul·lats els sistemes de protecció, 

en anul·lar el sistema de protecció s'haurà de complir: 

 

- la màquina només podrà funcionar a velocitat molt reduïda, cop a cop, o 

a esforç reduït. 

 

- el comandament de l'engegada serà sensitiva. Sempre que sigui possible, 

aquest comandament haurà de disposar-se de manera que permeti a 

l'operari veure els moviments manats.  

 

En qualsevol cas hauran de donar-se, les instruccions precises perquè les 

operacions de reglatge, ajust, verificació o manteniment es puguin efectuar amb 

seguretat. Aquesta prescripció és particularment important en el cas d'existir 
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perills de difícil detecció o quan després de la interrupció de l'energia existeixin 

moviments deguts a la inèrcia. 

 
2.9.12 Transport.  
 

Es donaran les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats perquè el transport 

i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes, 

en màquines estacionàries:  

 

- s'indicarà el pes de les màquines o parts desmuntables d'aquestes que 

tinguin pes superior a 500 quilograms. 

 

- s'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat de la màquina, 

i se subjectarà de forma apropiada. 

 

- aquelles màquines o parts de difícil amarrament es dotaran de punts de 

subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà, la forma 

d'efectuar l'amarrament correctament. 

 

Quan en algun cas, degudament justificat no puguin incloure's alguna o algunes 

de les proteccions al fet que es refereixen els articles anteriors, el fabricant haurà 

d'indicar quines mesures addicionals han de prendre's “in situ”  a fi que la 

màquina, una vegada instal·lada compti amb tota les proteccions al fet que es 

refereix aquest capítol. 

 

2.10 CARACTERÍSTIQUES DE LA MAQUINÀRIA 

 

Tots i cadascun dels equips instal·lats tindrà les característiques de capacitat, 

potència, consums d'energia i dimensions indicades en la documentació del 

projecte, i en virtut de les quals han estat escollits i s'han dimensionament la 

resta d'instal·lacions de la indústria. 

 

Els fabricants i/o subministradors dels equips i màquines a instal·lar es 

comprometran a garantir les especificacions exigides als mateixos en el projecte, 

especificacions que es corresponen amb les dades proporcionades pel fabricant 

en la seva informació comercial i catàlegs.  

 

No s'admetrà la instal·lació d'equips diferents dels especificats en la memòria del 

projecte, salvo per causes de força major o imprevists. 



 
Projecte d’implantació de fabricació de mosquiteres 
MILD a Burkina Faso per a fer front a la malària. 

 153 

     

 

2.11 CONDICIÓ FINAL 

 

Els documents redactats per l'enginyer que subscriu, així com el conjunt de 

normes i condicions que figuren en aquest plec de condicions i les que d'acord 

amb aquest siguin aplicable del plec de condicions vàries de l'edificació, aprovat 

pel Consell Superior d'Enginyers d'Espanya i adoptat per la Direcció general 

d'Enginyeria, constitueixen el contracte que determina i regula les obligacions i 

drets de les parts contractants, les quals s'obliguen a dirimir les seves diferències 

per amigables componedors i preferentment l'Enginyer Director d'obres o pels 

enginyers designats a aquest efecte per la Delegació Provincial corresponent al 

Col·legi d'Enginyers. 

 

3. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS 
IMPULSORS DEL PROJECTE I LA CONTRAPART. 
 

D’ara endavant s’anomenaran “impulsors del projecte” al que hauria de ser una 

organització de aquí que anés a desenvolupar el projecte a Burkina Faso. La 

“contrapart” hauria de ser una ONG local de Burkina Faso que estigués 

disposada a col·laborar amb els impulsors del projecte per tal de col·laborar en el 

projecte i desenvolupar-lo conjuntament.  

 

En el moment adient en comptes de “impulsors del projecte” i “contrapart” hi 

haurà d’anar el nom registrat de les dues associacions així com el nom del 

president i representant legal, seu social i CIF de les dues associacions 

respectivament. 

 

3.1 OBJECTE DEL CONVENI 

 

L’objecte del present conveni és la col·laboració entre els impulsors del projecte i 

la contrapart per a la realització del projecta denominat “Implantació d’una unitat 

de fabricació de mosquiteres MILD a Burkina Faso per a fer front a la malària”. 
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3.2 OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 

3.2.1 Per part de la contrapart. 
 

En virtut del present conveni, la contrapart del projecte es compromet a: 

 

- desenvolupar el projecte en els termes tècnics que figuren en el mateix. 

 

- proporcionar el material necessari per a la realització de les diferents 

accions, d'acord amb la programació de les mateixes. 

 

- afavorir la participació dels professionals, i altres persones contractades 

així com els voluntaris/as adscrits/as al Projecte per a la coordinació amb 

els impulsors del projecte. 

 

- presentar, dintre del termini i en la forma escaient, la documentació 

justificativa de la realització de la part del Projecte que els competeixi 

d'acord amb l'especificat en la Memòria annexa. 

 

- fer les gestions necessàries perquè es compleixin els compromisos dels 

impulsors del projecte amb respecte a l'assignació de professionals. 

 

- pel que fa a les obres, tindrà com a comesa:  

  

 

  - la programació dels treballs d'obra perquè aquests siguin duts a 

  terme dintre del termini i en la forma escaient esperats complint  

  amb els requisits denominats en plànols i memòria de projecte. 

 

  - tenir a peu d'obra a una persona de rang professional (enginyer) 

  responsable de les obres. 

 

  - complir amb els requisits de qualitat esperats. 

 

  - respondre als anomenats o requeriments de la Directora d'Obra. 
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  - fer el seguiment del Comitè d'obra amb l’ anteriorment citada  

  arquitecte. 

 

  - signar els informes quinzenals segons requeriments del Premi. 

 

  - presentar els justificants de pagaments i compres fins al total  

  establert pel pressupost lliurat per els impulsors de la idea. 

 

 

3.2.2 Per part dels impulsors del projecte  
 

Igualment, en virtut del conveni, els impulsors del projecte es compromet a: 

 

- representar a les dues entitats davant l’organisme estatal. 

 

- desenvolupar el projecte en els termes tècnics que figurin en el mateix: 

 

  - reunions de coordinació entre ambdues entitats. 

 

  - elaboració de una planificació concreta a concretar-se en obra. 

 

  - convocatòria a reunions segons la planificació i les seves   

  agendes. 

 

  - seguiment i avaluació d’informes. 

 

  - sistematització prèvia per a la seva concreció en un informe final 

  per a publicar. 

 

  - coordinació, selecció professional, seguiment, avaluació i  

  elaboració de l’informe final. 

 

- proporcionar el material necessari per a la realització de les diferents 

accions, d'acord amb la programació de les mateixes. 

 

- afavorir la participació dels seus professionals adscrits/as al Projecte per 

a la coordinació amb la contrapart. 
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- presentar, dintre del termini i en la forma escaient, la documentació 

justificativa de la realització del Projecte al govern de Burkina Faso. 

 

 

3.3 VIGÈNCIA 

 

El present conveni té vigència des de el dia de la firma fins a la finalització total 

del projecte. 

 

 

3.4 RENOVACIONS 

 

Per a la renovació del present conveni, tant sols serà necessari l’acord entre les 

dues parts durant el període de vigència del mateix, confeccionant un nou 

conveni basant en l’anterior e introduint aquells canvis i/o modificacions que 

s’estimin oportunes. 
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1- PLA D’INVERSIONS 
 

El pla d’inversions mostra el capital necessari per a la posada en marxa de la 

unitat de fabricació de mosquiteres a Burkina Faso. 

 

El pla d’inversions consta de l’immobilitzat material i de l’immobilitzat immaterial. 

 

La Taula 1 mostra el pla d’inversions reduït al màxim. 

 

PLA D’INVERSIONS 

Total immobilitzat immaterial 2.157 € 

Total immobilitzat material 51.510 € 

Total inversió 53.667 € 
Taula 40: Resum del pla d’inversions 

Font: Elaboració pròpia 

 

A continuació s’explicarà detalladament cada part que composa el pla 

d’inversions. 

 

1.1 IMMOBILITZAT IMMATERIAL 

 

L’immobilitzat material són tots els bens intangibles de l’empresa. Normalment 

s’obtenen per a un temps de permanència llarg, per tant el temps d’amortització 

també és a llarg termini. 

 

L’immobilitzat material del pla d’inversions conté els següents conceptes: 

 

- Terreny → compra del terreny a on està situada la nau. 

 

- Obtenció del nom de l’empresa → adquisició de un nom per a la empresa 

i el seu registre. 

 

- Inscripció al registre mercantil → registrar la empresa al registre mercantil. 

 

- Llicència i obertura d’obres → obtenció de tots els permisos d’obres 

necessaris per a iniciar aquestes i poder-les desenvolupar en la seva 

totalitat. 
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- Aplicacions informàtiques → tot el software necessari per a poder 

desenvolupar la activitat industrial. 

 

- Assegurances → assegurances de la nau, les màquines i personal. 

 

- Formació → les diferents formacions de personal que es contemplen en 

l’apartat de recursos humans. 

 

La Taula 2 mostra tots els components de l’immobilitzat immaterial i el seu valor 

econòmic. 

 

IMMOBILITZAT IMMATERIAL 

CONCEPTE € 

Compra terreny 50 

Obtenció del nom empresa 100 

Inscripció Registre Mercantil 100 

Llicència obertura i obres 57 

Aplicacions Informàtiques 450 

Assegurances 1.000 

Formació 400 

TOTAL Immobilitzat immaterial 2.157 € 
Taula 41: Immobilitzat material amb cada concepte i el seu valor econòmic 

Font: Elaboració pròpia 

 

L’ import total referent a l’immobilitzat immaterial necessari per a la planta de 

fabricació és de 2.157 €. 

 

1.2 IMMOBILITZAT MATERIAL 

 

L’immobilitzat immaterial són tots els elements patrimonials tangibles, mobles e 

immobles que s’utilitzen de manera continuada per a la fi de l’empresa en la 

producció de béns i que no estan destinats a la venta. 

 

L’immobilitzat material constarà de la maquinaria, instal·lacions, mobiliari i equips 

informàtics. 

 

La Taula 3 mostra els conceptes que composen l’immobilitzat material i el seu 

cost corresponent. Més endavant es desglossarà en detall cada concepte. 
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IMMOBILITZAT MATERIAL 

CONCEPTE cost (€) 

Maquinaria: 23.510 

Instal·lacions: 15.800 

Mobiliari: 8.800 

Equips Informàtics: 3.400 

TOTAL Immobilitzat material 51.510 
Taula 42: Resum de l’immobilitzat material 

Font: Elaboració pròpia 

 

A continuació es desglossarà cada un dels quatre conceptes que composen 

l’immobilitzat material 

 

Maquinària 
 

Són totes les màquines i accessoris que es necessiten en el procés productiu per 

a confeccionar mosquiteres. 

 

Les necessitats del projecte són les següents: 

 

- Talladora → comprèn la talladora mòbil i la talladora que estén el teixit a 

la taula i fa els talls horitzontals. Es contempla tot a la mateixa partida. 

 

- Màquines de cosir → són les màquines principals per al procés de 

confecció de les mosquiteres anomenades overlock. 

 

- Màquines d’envasar → màquines per a envasar les mosquiteres dins de 

la seva bossa de plàstic respectiva. 

 

- Taules per a les màquines de cosir → totes les taules necessàries per a 

posar les màquines de cosir a sobre. Hi hauran tantes com màquines de 

cosir. 

 

- Taula de tall → taula de onze metres de llarg a on s’estendrà el teixit 

longitudinalment per a poder-lo tallar segons les necessitats. 

 

- Maquinaria i accessoris varis per la planta → maquinaria i accessoris 

petits per al correcte funcionament de la planta com ara els carros, taules 

adjacents a les màquines, tisores, regles... 
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La Taula 4 resumeix les necessitats de les màquines, quines i el número de cada 

una i el valor total de cada concepte. 

 

Maquinaria   

concepte numero cost (€) 

Talladora 1 600 

Màquines de cosir 12 20.400 

Màquines d’envasar 2 310 

Taules per les màquines de cosir 12 1.200 

Taula per al tall 1 400 

maquinaria i accessoris varis planta  600 

Total Maquinaria  23.510 
Taula 43: Partida de la maquinaria desglossada corresponent al immobilitzat material 

Font: Elaboració pròpia 

 

Instal·lacions 
 

Correspon al conjunt d’instal·lacions que s’hauran d’adaptar o construir per a 

poder desenvolupar el procés de producció. 

 

Les instal·lacions necessàries són les següents: 

 

- Instal·lació elèctrica → instal·lació elèctrica per abastir les necessitats de 

la zona d’oficines, les màquines, la zona de producció i qualsevol altre 

necessitat que requereixi la nau. 

 

- Instal·lació de seguretat → totes les instal·lacions necessàries per a 

adoptar les mesures de seguretat convenients. 

 

- Instal·lació contra incendis → instal·lació requerida en el cas que es 

declarés un incendi a la planta. 

 

- Obra civil→  obres necessàries per adaptar la planta a les necessitats del 

procés productiu. Separar els diferents espais de la nau, amb les seves 

mesures corresponents. 

 

La Taula 5 engloba tots els conceptes anteriorment descrits i els relaciona amb 

el seu valor econòmic. 
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Instal·lacions 

concepte cost (€) 

Elèctrica 900 

Seguretat 600 

Incendis 500 

Obra civil 13.800 

Total Instal·lacions 15.800 

Taula 44: Resum de la partida de instal·lacions 

Font: Elaboració pròpia 

 

Mobiliari 
 

Es refereix al mobiliari necessari per a la totalitat de la fàbrica. Engloba des del 

mobiliari de les oficines fins a les prestatgeries per a estocar les mosquiteres un 

cop ja fetes. 

 

EL mobiliari que s’adquirirà és el següent: 

 

- oficina i despatxos → mobiliari destinat als despatxos del personal, del 

gerent i de recepció. Això són les taules, cadires, prestatgeries, armaris, 

penjadors,... 

 

- sala polivalent → el mateix tipus de mobiliari que l’anterior concepte. 

Taula gran de reunions, pissarra, cadires... 

 

- zona de producció i magatzem → mobiliari per a satisfer les necessitats 

d’aquests espais. Aquest mobiliari és més resistent i pesat que en els 

casos anteriors. 

 

- vestuaris i lavabos → mobiliari propi del lavabo i de vestuaris. Taquilles, 

bancs, dutxes, wàters, mirall, asseca mans... 

 

- menjador i sala d’esbarjo → mobiliari propi del menjador i la sala de 

descans tal com vàries taules grans, cadires, armaris, microones... 

 

La Taula 6 engloba tots els conceptes anteriorment descrits i els relaciona amb 

el seu valor econòmic. 
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Mobiliari 

concepte cost (€) 

Oficina i Despatxos 1.500 

Sales Polivalent 800 

Zona Producció i Magatzem 3.500 

Vestuaris i Lavabos 2.000 

Menjador i sala d’esbarjo 1.000 

Total Mobiliari 8.800 
Taula 45: Resum de la partida de Mobiliari 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Equips informàtics 
 

Els equips informàtics són tots els aparells necessaris que complementen el 

desenvolupament de la activitat i donen suport a la gestió d’aquesta. 

 

Els equips informàtics que es compraran són els següents: 

 

- ordinadors → per al gerent i per al personal de les oficines per tal de 

gestionar i controlar l’activitat. 

 

- impressores 

 

- servidor → per tal de tenir tots els ordinadors connectats a una xarxa. 

 

- fax 

 

La Taula 7 descriu esquemàticament la totalitat dels equips informàtics, el 

número de cada aparell que es necessitarà i el seu valor econòmic. 

 

Equips Informàtics:   

concepte quantitat valor (€) 

Ordinadors 5 2.000 

Impressores  2 200 

Servidor  1 1.000 

Fax  1 200 

Total Equips Informàtics  3.400 
Taula 46: Resum de la partida d’Equips Informàtics 

Font: Elaboració pròpia 
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Una vegada desglossat i explicat cada part del pla d’inversions es mostrarà 

aquest complert. 

 

A la Taula 8 es pot apreciar el pla d’inversions sencer de la unitat de fabricació 

de mosquiteres projectada a Burkina Faso. La taula està composada per cada 

concepte que s’adquireix, a darrera de cada concepte i entre claudàtors està la 

quantitat que es comprarà de aquell concepte, sempre que sigui més de una 

unitat. Es mostra l’import de cada concepte i finalment la formula de finançament 

per la qual s’ha optat. 

 

 

IMMOBILITZAT 
IMPORT 

(€) 

FÓRMULA DE 

FINANÇAMENT 

IMMOBILITZAT IMMATERIAL    

Compra terreny 50 Tresoreria  

Obtenció del nom empresa 100 Tresoreria  

Inscripció Registre Mercantil 100 Tresoreria  

Llicència obertura i obres 57 Tresoreria  

Aplicacions Informàtiques 450 Tresoreria  

Assegurances 1.000 Tresoreria  

Formació 400 Tresoreria  

TOTAL Immobilitzat immaterial 2.157   

IMMOBILITZAT MATERIAL    

Maquinaria: 23.510   

Talladora 600 Préstec d’inversió 

Màquines de cosir [12] 20.400 Préstec d’inversió 

Màquines d’envasar [2] 310 Préstec d’inversió 

Taules per les màquines de cosir [12] 1.200 Préstec d’inversió 

Taula per al tall 400 Préstec d’inversió 

maquinaria i accessoris varius planta 600 Préstec d’inversió 

Instal·lacions: 15.800   

Elèctrica 900 Tresoreria  

Seguretat 600 Tresoreria  

Incendis 500 Tresoreria  

Obra civil 13.800 Tresoreria  

Mobiliari: 8.800   

Oficina i Despatxos 1.500 Tresoreria  

Sales Polivalent 800 Tresoreria  

Zona Producció i Magatzem 3.500 Tresoreria  

Vestuaris i Lavabos 2.000 Tresoreria  

Menjador i sala d’esbarjo 1.000 Tresoreria  

Equips Informàtics: 3.400   

Ordinadors [5] 2.000 Tresoreria  
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Impressores [2] 200 Tresoreria  

Servidor [1] 1.000 Tresoreria  

Fax [1] 200 Tresoreria  

TOTAL Immobilitzat material 51.510   

TOTAL IMMOBILITZAT 53.667   

Taula 47: Pla d’inversions 

Font: Elaboració pròpia 
 

A la Taula 8, es pot comprovar que la inversió necessària total per a iniciar 

aquesta activitat és de 53.667 €. 
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