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A.1. Introducció 

Amb aquest annex, es pretén realitzar l’estudi econòmic de l’empresa des d’una 

perspectiva d’un anàlisi global, que permeti fer-se una idea de la seva magnitud. Es 

prestarà especial atenció a aquelles parts de l’economia de l’empresa que tenen especial 

interès per demostrar l’efectivitat de l’aplicació una vegada aquesta estigui en  

funcionament.  

Al ser una empresa individual, el propietari de la qual és la persona física que n’és 

titular, hi ha una sèrie d’elements d’estudi econòmic que no tenen sentir aplicar-los en una 

empresa d’aquestes característiques, ja què distorsionarien la realitat econòmica de 

l’empresa. En aquest sentit, el balanç d’una empresa d’aquest estil no té raó de ser per 

conèixer la situació econòmica de l’empresa, perquè aquest balanç hauria de contemplar 

tots els bens de la persona, tan propis com compartits amb els conjugues, fet que mostraria 

una realitat distorsionada que no s’adequaria amb els resultats econòmics propis de 

l’activitat. 

Evidentment, si no es disposa del balanç de l’empresa, hi ha una sèrie d’elements 

que no podran analitzar-se, com són els ratis econòmics o les rendibilitats econòmica i 

financera. Malgrat això, com que l’objectiu principal de l’aplicació és obtenir beneficis en el 

temps dedicat a gestionar diàriament l’empresa i aconseguir reduir el temps que tarda a 

facturar-se i cobrar-se una instal·lació, els altres elements tindran una importància menor 

d’acord amb els objectius esmentats a l’inici del projecte. 

Un altre element característic de l’anàlisi econòmic de les empreses, el compte de 

pèrdues i guanys, si que s’estudiarà a mode de resum anual de l’activitat de l’empresa, i 

centrant-se només en aquesta activitat ordinària de l’empresa i sense entrar en avaluar la 

situació econòmica del titular ni de la família. S’ha de considerar que, aquest resum anual, 

al ser una organització molt petita, presentarà una estructura molt simplificada, la qual cosa 

no significa que no aporti la informació necessària per conèixer l’evolució i estat actual de 

l’organització. 

En definitiva, s’haurà de conèixer i estudiar amb molt de detall el període mitjà de 

maduració, des de que els materials dels proveïdors arriben al magatzem fins que aquests 

materials són facturats i cobrats als clients. També s’haurà d’estudiar el període mitjà de 

pagament als proveïdors. Coneguts el període mitjà de maduració i el de pagaments, es 

podrà calcular el capital circulant mínim o fons de maniobra de l’empresa. 
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A.2. Resum anual  

En aquest apartat, s’adjuntaran una sèrie de dades de l’empresa durant els 

períodes 2003 i 2004, a efectes de proporcionar informació per conèixer la situació 

econòmica actual de l’empresa i també per poder utilitzar aquesta informació en els càlculs 

dels apartats successius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Taula A.2.1 mostra un resum anual dels anys 2003 i 2004, així com una mitjana 

dels dos. Cal destacar el format que presenta aquesta taula, que és semblant al compte de 

pèrdues i guanys pel que fa a l’estructura, però diferent pel que fa a l’organització de la 

informació. Resulta destacable que els ingressos ordinaris de l’activitat estan formats per 

58 factures en el 2003 amb un import mig de 1502,87€ i 47 en el 2004 amb un import mig 

de 1859,66€.  

En referència al consum d’explotació, s’han considerat només els diners d’aquelles 

compres referents a material per la realització d’instal·lacions, mentre que els diners d’altres 

apartats relacionats directament amb l’activitat de l’empresa s’han detallat a continuació 

com a altres despeses. 

Taula A.2.1 Resum anual del període 2003, 2004 i mitjana d’ambdós en €. 

2003 2004

Mitjana
2003-2004

87166,28 87404,14 87285,21

87166,28 87404,14 87285,21

49865,50 47269,16 48567,33

49865,50 47269,16 48567,33

495,02 753,01 624,02

178,50 295,70 237,10
900,57 969,60 935,09

599,77 788,31 694,04

2997,52 393,72 1695,62

1565,13 1505,49 1535,31
3969,94 3722,85 3846,40

785,66 1240,95 1013,31

11492,11 9669,63 10580,87

25808,67 30465,35 28137,01

(-) ALTRES DESPESES

(=) DIFERÈNCIA

    Seguretat Social
    Cotització Autònoms

    Honoraris professionals (Gremi)

    Gestoria assessoria

    Ingressos ordinaris de l'activitat

    Reparacions i conservació

    Altres despeses deduïbles

    Altres serveis exteriors

    Dotacions per amortitzacions

(+) INGRESOS ORDINARIS DE L'ACTIVITAT

(-) CONSUM D'EXPLOTACIÓ

    Despeses ordinaries de l'activitat
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A.2.1. Detall del consum d’explotació 

En la Taula A.2.2 es pot veure una relació del consum anual a cada un dels 

principals proveïdors. En la casella corresponent al proveïdor Hidro Tarraco durant el 2003, 

no es va comprar gens. El motiu és perquè encara no estava implantat en la zona on 

l’empresa compra (Vilafranca del Penedès), i només estava a Tarragona. 

 

 

 

 

 

 

La Figura A.2.1 mostra un gràfic amb els percentatges mitjos del consum de cada 

proveïdor durant els últims dos anys. Aquest gràfic, s’ha construït a partir dels valors de 

l’última columna de la Taula A.2.2. 

PERCENTATGE DE COMPRES PER PROVEÏDOR

19,94%

9,67%

6,24%

5,00%

7,27%
4,30%

44,22%

1,34% 2,02%
    SUMAPE

    SIA BIOSCA

    CODIME

    HIDRO TARRACO

    TAINCO

    ABC

    FLUID STOCKS

    CARLES BENACH

    PROVEÏDORS VARIS

 

Taula A.2.2 Relació del volum de consum de matèries primes als diferents proveïdors. 

Figura A.2.1 Percentatge del consum mig per cada proveïdor. 

2003 2004
MITJANA 
2003-2004

PROVEHIDORS
    SUMAPE 25672,05 17282,72 21477,385

    SIA BIOSCA 8724,41 10646,58 9685,495

    CODIME 4544,24 4844,56 4694,4
    HIDRO TARRACO 0,00 6062,29 3031,145
    TAINCO 1858,15 2996,83 2427,49
    ABC 5029,44 2034,51 3531,975

    FLUID STOCKS 1913,78 2266,98 2090,38

    CARLES BENACH 1258,06 42,15 650,105
    PROVEÏDORS VARIS 865,37 1092,54 978,955

CONSUM D'EXPLOTACIÓ TOTAL 49865,5 47269,16 48567,33
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A.2.2. Divisió del tipus d’instal·lacions 

Tal i com es veurà al llarg dels apartats successius, s’han dividit el tipus de 

instal·lacions en funció del cost d’aquestes. El motiu d’aquesta divisió respon a què les 

propietats i els percentatges de materials comprats o en estoc empleats en les obres, així 

com el percentatge de mà d’obra, varia en funció de la mida de la instal·lació a construir, i 

per tant, si es pretenen obtenir uns resultats fidedignes, és important fer almenys una 

agrupació d’instal·lacions en funció de la seva magnitud. Per l’experiència acumulada del 

titular de l’empresa, es creu que aquesta agrupació d’instal·lacions proposada respon a les 

característiques reals. 

S’han considerat tres grans grups d’instal·lacions: 

• Instal·lacions que es facturen quant el seu cost es menor de 300€, la qual cosa 

suposa aproximadament una obra d’una durada menor de dos dies (cada dia es 

treballen 9h).  

• Instal·lacions que es facturen quant el seu cost esta comprés entre 300€ i 1500€. 

Aquestes instal·lacions poden realitzar-se aproximadament amb una setmana de 

cinc dies de treball.  

• Instal·lacions que es facturen amb un cost major de 1500€, i que la durada sol ser  

superior als cinc dies de treball. 

A partir de les dades dels últims dos anys, 2003 i 2004, s’ha realitzat un estudi on 

s’han buscat els percentatges de factures amb un cost situat dins dels intervals escollits. 

També s’ha desglossat el cost promig dins de cada interval i el número de factures que van 

tenir aquest cost. En la Taula A.2.3 es mostren els resultats als que s’ha arribat. 

 

 

 

 

 

 

Taula A.2.3 Mitjana dels períodes 2003, 2004 i d’ambdós. 

COST MITJÀ DE LA 
INSTAL·LACIÓ

0÷÷÷÷300 300÷÷÷÷1500 >1500 0÷÷÷÷300 300÷÷÷÷1500 >1500 0÷÷÷÷300 300÷÷÷÷1500 >1500

IMPORT MITJÀ DE LES FACTURES
DINS L'INTERVAL [%]

238,14 712,32 3121,54 232,07 800,68 2911,82 235,10 756,50 3016,68

PERCENTATGE DE
FACTURES DINS L'INTERVAL [%]

17,24 46,55 36,21 19,15 25,53 55,32 18,10 37,14 44,76

NÚMERO D'INSTAL·LACIONS AMB 
COST DINS L'INTERVAL [%]

10 27 21 9 12 26 9,50 19,50 23,50

2003 2004 2003-2004
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A.3. Càlcul del període de maduració mitjà 

Tal i com es mostra en la Eq. A.3.1, el període mitjà de maduració per una empesa 

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

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

subperíode de cobraments P4. 

4321 PPPPPM +++=     

A.3.1. Subperíode d’aprovisionaments i emmagatzenament 

El subperíode d’aprovisionament, que s’anomenarà P1, és el valor mitjà de dies que 

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

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

En l’Eq. A.3.2, es mostra amb format equació aquesta definició anterior, on MPS , 

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

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

3651 ⋅=
CA

S
P

MP

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

menor envergadura. En la Taula A.3.1 i en la Taula A.3.2, es poden comprovar aquests 

percentatges. 

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

emmagatzenament, es tindrà en compte el percentatge de cost corresponent a la mà 

Eq. A.3.1 

Eq. A.3.2 
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d’obra en la presentació dels resultats, ja que en cas contrari, els percentatges aplicats de 

material comprat i material en estoc respecte el cost de la instal·lació serien 

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

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

Fet d’aquesta manera, es tindrà el temps que estan els materials en el magatzem 

sense que aquest temps estigui distorsionat pel gran pes específic de la mà d’obra en 

l’import de les factures. 

A.3.1.1. Material comprat i material en estoc 

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

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

d’obra), oscil·la aproximadament entre un 5% i un 15%. 

 La Taula A.3.2 mostra com s’ha considerat que en les instal·lacions més petites 

aquest percentatge és més elevat i en les més grans és menor. El motiu d’aquesta 

consideració respon al fet que quant es realitza una instal·lació de major envergadura, 

resulta habitual comprar una major part de les coses. En canvi, en les instal·lacions més 

petites aquest percentatge és menor, ja que moltes vegades poden ser meres reparacions 

o petites ampliacions d’instal·lacions existents, per la qual cosa un percentatge més elevat 

de material, és material d’ús comú en reparacions i petites ampliacions i es disposa en 

estoc. 

 

 

 

 

 

En la Taula A.3.1 i la Taula A.3.2, es pot veure com una vegada s’han estimat, per a 

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

Taula A.3.1 Característiques del material comprat per a cada tipus de cos d’instal·lació. 

Taula A.3.2 Característiques del material comprat per a cada tipus de cos d’instal·lació. 

COST 
TOTAL MITJÀ

Cost Instal·lació € % €
0 ÷ ÷ ÷ ÷ 300 235,10 € 60% 141,06 €

300 ÷ ÷ ÷ ÷ 1500 756,50 € 50% 378,25 €
>1500 3.016,68 € 40% 1.206,67 €

COST MÀ D'OBRA

Cost Instal·lació €
% % € % €

0 ÷ ÷ ÷ ÷ 300 235,10 € 40% 15% 14,11 € 85% 79,94 €

300 ÷ ÷ ÷ ÷ 1500 756,50 € 50% 10% 37,83 € 90% 340,43 €
>1500 3.016,68 € 60% 5% 90,50 € 95% 1.719,51 €

COST 
TOTAL MIG EN ESTOC COMPRAT

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

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

material en estoc.  

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

per la primera fila de la Taula A.3.2 (corresponent a instal·lacions amb cost mitjà menor de 

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

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

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

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

representa material que es disposa en estoc 

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

compra.  

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

Cost Material €04.94
100

40
€10.235 =⋅=  

Cost Material comprat €94.79
100

85
€04.94 =⋅=  

Cost Material en estoc €11.14
100

15
€04.94 =⋅=  

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

l’estoc mitjà de matèries primeres en el magatzem durant l’any. En la Taula A.3.3, es pot 

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

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

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

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

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

que se’ls demana, avisant en cas contrari.  

Per aquest motiu, els dies que està el material en estoc abans de començar el 

procés productiu són pocs, però això no treu, que en les instal·lacions amb un volum de 

material important, els dies en estoc sigui més grans per la dificultat de coordinar tots els 

materials, o per la no disponibilitat dels proveïdors. 

Eq. A.3.3 

Eq. A.3.4 

 

Eq. A.3.5 
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En la Taula A.3.3, també es pot veure que pel material que està permanentment en 

el magatzem, s’ha proposat 120 dies de permanència en el magatzem abans de sortir a les 

instal·lacions.  

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

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

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

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

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

Per aquesta raó, i per donar la màxima credibilitat als resultats obtinguts, s’ha optat 

per aquest valor. En la mateixa Taula A.3.3 s’han recopilat els valors de volum de material 

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

etapes. 

 

 

 

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

materials per cada interval. En l’equació Eq. A.3.6, es pot veure com s’han calculat els 

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

€ diaris en magatzem en estoc €21.699
365

120€50.905.23
=

⋅⋅
=

dies

dies
 

€ diaris en magatzem de compres €25.664
365

6€51.17195.23
=

⋅⋅
=

dies

dies
 

Les dades que apareixen en les equacions Eq. A.3.6 i Eq. A.3.7  provenen 

exclusivament de la Taula A.3.3 i de la Taula A.3.4.  

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

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

A.3.6) i els diners diaris en el magatzem deguts d’estocs permanents del magatzem (Eq. 

A.3.7), aleshores, es pot trobar l’estoc mitjà total per cada grup d’instal·lacions ( MPiS ), 

valorat en €. Aquest valor es mostra en la última columna de la taula Taula A.3.4. 

Taula A.3.3 Cost i dies en el magatzem del material comprat i del que es disposa en estoc.  

Eq. A.3.6 

Eq. A.3.7  

Cost Instal·lació € dies € dies
0 ÷ ÷ ÷ ÷ 300 14,11 € 120 79,94 € 2

300 ÷ ÷ ÷ ÷ 1500 37,83 € 120 340,43 € 4

>1500 90,50 € 120 1.719,51 € 6

EN ESTOC COMPRAT

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

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

de compres de cada tipus d’instal·lació. Aquests percentatges, han d’estar referits a la 

mitjana de les compres dels períodes 2003 i 2004 que es mostraven en el compte 

d’explotació, i per tant han de ser percentatges de volum de compres a dins de cada 

interval, ja que s’ha de ponderar el valor econòmic de les compres i no el percentatge de 

cada tipus d’instal·lacions.  

En la següent es mostra com s’ha calculat el volum de diners per l’interval 

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

€ anuals ( ) €88.7375€43.340€83.375.19 =+⋅=  

Els valors 37.83€ i 340.43€ corresponen respectivament als percentatges del 10% i 

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

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

Calculant el percentatge respecte les compres, tal i com es mostra en la equació 

Eq. A.3.9, ja es pot calcular el subperíode d’emmagatzenament i aprovisionament. 

% compres %52.14100
€33.48567

€88.7375
=⋅=  

Substituint valors a l’equació inicial que es reprodueix a continuació aplicada al 

càlcul del subperíode d’emmagatzenament i aprovisionament, es calculen els dies 

correspenents al subperíode. Seguidament, s’exemplifica per l’interval que va d’un cost 

d’instal·lació de 300€ a 1500€: 

P12 diesdies
CA

S MP
32.16365

€33.485671452.0

€24.315
365

2

2
=⋅

⋅
=⋅=  

La Taula A.3.5 mostra un resum de les dades necessàries per al càlcul del 

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

Taula A.3.4 Dades per al càlcul i resultats del càlcul dels € diaris per cada interval. 

Eq. A.3.8 
 

Eq. A.3.9 

Cost Instal·lació
INSTAL·LACIONS

ANY

0 ÷ ÷ ÷ ÷ 300 9,5
300 ÷ ÷ ÷ ÷ 1500 19,5

>1500 23,5 1.363,46 €699,21 €

TOTAL € DIARIS 
PER INTERVAL

ESTOC MITJÀ MATERIES PRIMES

48,22 €

315,24 €

44,06 € 4,16 €

€ DIARIS 
DE COMPRES

242,49 € 72,75 €

664,25 €

€ DIARIS 
EN ESTOC
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Una vegada es coneixen individualment per cada interval de cost d’instal·lacions els 

dies que s’estan en el magatzem els materials abans de ser agafats pel processament de 

cada tipus d’instal·lació, resulta interessant veure quin és globalment el subperíode 

d’aprovisionament en funció del percentatge de cada interval: 

P1 dies98.12)
100

72.83
24.12

100

52.14
32.16

100

76.1
61.20( =⋅+⋅+⋅=  

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

com s’ha fet en l’equació Eq. A.3.11, es pot comprovar com el resultat es exactament 

idèntic a l’anterior. 

P1 diesdiesdies
CA

iS

i

MP

98.12365
€33.48567

€46.1363€24.315€22.48
365

3

1 =⋅
++

=⋅

∑
=  

A.3.1.2. Comprovació de les suposicions 

A fi i efecte de mostrar que els percentatges utilitzats en cada una de les diferents 

parts d’aquest apartat tenen una correlació amb els resultats reals dels períodes anteriors 

de l’empresa, en l’equació Eq. A.3.12 es calcula el volum de compres anual tenint en 

compte els percentatges suposats i es compara amb el volum de compres real, que en 

mitjana, en els períodes 2003 i 2004 és de 48567.33€. 

Compres teòriques €46.50804€19.42535€88.7375€39.893
3

1

=++==∑
=i

i
CA  

Si es calcula el percentatge de diferencia de les compres anuals teòriques respecte 

les compres anuals reals promitjades, aquest és d’un 4.60%, que malgrat no s’ajusta 

exactament, és un percentatge relativament petit.  

D’altre banda hi ha una sèrie d’elements que poden distorsionar lleugerament el 

resultat i que podrien acabar d’implicar a la baixa aquest percentatge: 

Taula A.3.5 Dades per al càlcul i resultats del càlcul dels € diaris per cada interval. 

Eq. A.3.10 
 

Eq. A.3.11 
 

Eq. A.3.12 
 

Cost Instal·lació
COMPRES

 ANUALS (CA i )
% DE

COMPRES
TOTAL € DIARIS 

PER INTERVAL (SMP i ) 
P1i [dies]

0 ÷ ÷ ÷ ÷ 300 893,39 € 1,76 € 48,22 € 20,61

300 ÷ ÷ ÷ ÷ 1500 7.375,88 € 14,52 € 315,24 € 16,32
>1500 42.535,19 € 83,72 € 1.363,46 € 12,24
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• Un d’aquests elements podria ser el consum de carburant, que si bé generalment no 

es comptabilitza en les factures de les instal·lacions que es fan en el poble, sí que es 

fa en els casos d’instal·lacions en què cal desplaçar-se certa distància. Si es té en 

compte que aquestes partides no s’han considerat com a materials subministrats per 

proveïdors, i que tampoc són mà d’obra, aleshores, aquest percentatge es reduiria.  

• Un altre fet que s’ha de tenir en compte és que els percentatges elegits s’han estimat 

de forma aproximada a partir de l’experiència acumulada en l’empresa, però tal i com 

demostren les xifres arrodonides dels percentatges, en cap cas no poden considerar-

se exactament representatius de la realitat. 

A.3.2. Subperíode de producció 

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

els quals una instal·lació s’està realitzant. Tal i com s’ha explicat en l’apartat A.2.2, 

corresponent a la divisió del tipus d’instal·lacions, aquestes divisions s’han considerat en 

funció dels dies en que s’hi està treballat, però s’ha de tenir en compte el següent: 

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

que moltes vegades es fa una part, després potser s’està uns dies sense treballar-hi 

perquè ha sortit alguna cosa més important. Per aquest motiu, es pot allargar el 

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

Tenint en compte aquest últim aspecte, en la Taula A.3.6 es mostra, per cada un 

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

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

  

 

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

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

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

tipus d’instal·lació. Aquest es mostra en l’equació Eq. A.3.13: 

P2 dies33.27)
100

72.83
30

100

52.14
15

100

76.1
2( =⋅+⋅+⋅=  

Taula A.3.6 Dies de duració de la instal·lació des de l’inici fins que es decideix facturar-la.  

Eq. A.3.13 
 

Cost Instal·lació P2i [dies]

0 ÷ ÷ ÷ ÷ 300 2

300 ÷ ÷ ÷ ÷ 1500 15
>1500 30
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A.3.3. Subperíode de venda 

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

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

Aquí s'ha de considerar que aquest temps inclou des de la dedicació a fer 

abonaments, a buscar els preus actualitzats així com l’escriptura dels materials utilitzats, la 

quantitat i les altres dades en la factura. Tot aquest procediment es fa generalment els 

dissabtes, de manera que si algun cap de setmana no es fa de seguida s'incrementa 

aquest període en 7 dies, a banda de la consideració que es factura cada 15 dies. 

Tenint en compte aquest últim aspecte, en la Taula A.3.7 es mostra, per cada un 

dels tres costos d’instal·lació, una estimació del valor mitjà dels dies que es tarda des que 

s’acaba la instal·lació fins que es lliura la factura de la part realitzada:  

  

 

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

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

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

en l’equació següent: 

P2 dies77.26)
100

72.83
28

100

52.14
21

100

76.1
14( =⋅+⋅+⋅=  

A.3.4. Subperiode de cobrament 

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

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

En aquest cas, resulta destacable que les factures més grans són les que 

normalment es tarda més temps a cobrar-les, degut a que l'import és relativament elevat i 

el client moltes vegades li costa fer-hi front de cop al pagament. 

Taula A.3.7 Període des de la finalització de la instal·lació fins l’entrega de la factura. 

Eq. A.3.14 
 

Cost Instal·lació P3i [dies]

0 ÷ ÷ ÷ ÷ 300 14

300 ÷ ÷ ÷ ÷ 1500 21
>1500 28
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En la Taula A.3.8 es mostra, per cada un dels tres costos d’instal·lació, una 

estimació del valor mitjà dels dies que es tarda des del lliurament de la factura de l’obra o 

d’una part d’aquesta al client fins que aquest la paga. 

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

s’està des del lliurament de la factura fins que el client la paga, resulta interessant veure 

quin és globalment el subperíode de cobrament en funció del percentatge de compres de 

cada tipus d’instal·lació. Aquest es mostra en l’equació Eq. A.3.15. 

 

 

P4 dies76.22)
100

72.83
25

100

52.14
12

100

76.1
5( =⋅+⋅+⋅=  

El proper pas és calcular el període de maduració global de l’empresa que englobi 

tots els subperíodes calculats anteriorment. Aquest pas es mostra en l’equació Eq. A.3.1. 

diesPPPPPM 84.8976.2277.2633.2798.124321 =+++=+++=  

Si es vol veure individualment el període de maduració per cada un dels costs 

d’instal·lació,  a efectes de poder avaluar més objectivament la informació, en la Taula A.3.9 

es pot veure un resum general dels resultats. 

 

 

  

 

Taula A.3.8 Període des del lliurament de la factura fins que es cobra. 

Eq. A.3.15 
 

Taula A.3.9 Resum general dels resultats del càlcul del període de maduració. 

Cost Instal·lació P4i [dies]

0 ÷ ÷ ÷ ÷ 300 5

300 ÷ ÷ ÷ ÷ 1500 12
>1500 25

Cost Instal·lació P1i [dies] P2i [dies] P3i [dies] P4i [dies] PM i [dies]
0 ÷ ÷ ÷ ÷ 300 20,61 2 14 5 41,61

300 ÷ ÷ ÷ ÷ 1500 16,32 15 21 12 64,32
>1500 12,24 30 28 25 95,24

PROMITJAT 12,98 27,33 26,74 22,76 89,84
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A.4. Període de pagaments 

A.4.1. Període de pagament de les matèries primes 

A partir de les dades inicials de l’annex que mostren una relació de les compres per 

cada proveïdor, i de les dades de la Taula A.4.1 en que es mostren els terminis de 

pagament de cada proveïdor des del dia en que es factura i el dies de facturació dins de 

cada més, es pot calcular el termini de pagament mig des de que es rep el material fins que 

aquest es paga per cada proveïdor. 

 

 

 

 

 

Amb aquestes dades es pot trobar el període de pagaments mig de l’empresa. Però 

per fer-ho, al tenir diferents proveïdors, primer s’ha de ponderar les compres realitzades a 

cada proveïdor en relació a les compres totals, i amb aquest valor ponderat i en funció del 

termini de pagament que es té amb el subministrador de material, calcular el termini mig de 

pagament o període de pagaments mitjà. 

Recopilant les dades que es mostren en el gràfic de la Figura A.2.1, en què 

apareixen els percentatges del consum per proveïdor respecte el total de compres de 

matèries primeres, es pot agrupar en tant per cent els diners que es paguen als proveïdors 

en funció de si es paguen a 30 dies, a 67.5, a 97.5 o a 105 dies. El resultat d’aquesta 

operació és el que es mostra en la Taula A.4.2: 

 

Taula A.4.1 Resum general dels resultats del càlcul del període de maduració. 

Taula A.4.2 Percentatge de pagament a cada termini mitjà. 

PROVEHIDORS
TERMINI DE
 PAGAMENT

DIES D'EMISSIÓ 
DE FACTURES

TERMINI DE
 PAGAMENT MIG

      SUMAPE 90 15 i 30 97,5
      SIA BIOSCA 90 15 i 30 97,5
      CODIME 60 15 i 30 67,5
      HIDRO TARRACO 90 30 105
      TAINCO 90 15 i 30 97,5
      ABC 90 15 i 30 97,5
      FLUID STOCKS 90 15 i 30 97,5
      CARLES BENACH 60 15 i 30 67,5
      PROVEÏDORS VARIS 30 dia compra 30

105 dies 97,5 dies 67,5 dies 30 dies
Percentatge 6,24% 80,74% 11,00% 2,02%
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Finalment, ja es disposa de suficient informació per calcular el període de 

pagaments de les matèries primes, PPMP, tal i com es mostra en la equació Eq. A.4.1: 

PPMP dies31.93
100

02.2
30

100

00.11
5.67

100

74.80
5.97

100

24.6
105 =⋅+⋅+⋅+⋅=  

A.4.2. Període de pagament dels altres costs 

Anàlogament al procés que s’ha dut a terme per al càlcul del període de pagament 

de les matèries primes, per al càlcul d’aquest període per als altres costos també es 

requereix el termini de pagament mig. En la Taula A.4.3, es mostren totes les dades d’altres 

costos de l’empresa no atribuïbles directament al consum d’explotació. En la taula es 

detallen les dades del període 2003, 2004 i una mitjana d’ambdós períodes. A part s’ha 

especificat el termini de pagament per a cada un dels camps especificats i el percentatge 

que representen del total dels altres costos. 

D’aquesta Taula A.4.3, cal destaca l’aparició d’un termini de pagament negatiu 

corresponent a assegurances que s’han de pagar anticipadament cada any.  

 

 

 

 

 

Com en l’apartat anterior, amb aquestes dades es pot calcular el percentatge 

acumulat de volum d’altres costos que es paguen a cada termini, i a partir d’aquests 

percentatges acumulats que es mostren en la Taula A.4.4, es pot calcular el període mitjà 

de pagaments dels altres costos, PPAC, tal i com es mostra en la equació Eq. A.4.2: 

 

Eq. A.4.1 
 

Taula A.4.3 Resum general de les dades referents a altres costos. 

Taula A.4.4 Percentatge de pagament a cada termini  

(-360)dies 15 dies 30 dies 90 dies

Percentatge 6,56% 14,51% 60,66% 18,27%

ALTRES COSTOS 2003 2004

MITJANA 
2003-2004

TERMINI
MITJÀ DE
 PAGAMENT

% DEL TOTAL
 D'ALTRES 
COSTOS

Reparacions i conservació 495,02 753,01 624,015 30 5,90%
Honoraris professionals (Gremi) 178,5 295,7 237,1 90 2,24%
Gestoria assesoria 900,57 969,6 935,085 30 8,84%
Altres serveis exteriors 599,77 788,31 694,04 -360 6,56%

Dotacions per amortitzacions 2997,52 393,72 1695,62 90 16,03%

Altres despeses deduibles 1565,13 1505,49 1535,31 15 14,51%
Cotització Autonoms 785,66 1240,95 1013,305 30 9,58%
Seguretat Social 3969,94 3722,85 3846,395 30 36,35%
TOTAL 11492,11 9669,63 10580,87
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PPAC dies20.13
100

27.18
90

100

66.60
30

100

51.15
15

100

56.6
360 =⋅+⋅+⋅+⋅−=  

Finalment, es pot calcular el període de pagaments total, PPT, tenint en compte el 

percentatge que representen el cost de les matèries primes i el cost dels altres costos 

respecte el total de costos de l’empresa. Amb aquests valors, que es mostren en la Taula 

A.4.5 junt amb el termini de pagament mig per cada cost, es calcula el període de 

pagaments total de l’empresa tal i com es pot apreciar en l’equació Eq. A.4.3. 

 

 

PP T dies97.78
100

89.17
20.13

100

11.82
31.93 =⋅+⋅=  

Finalment, en la Figura A.4.1, es mostra gràficament un resum dels principals valors 

calculats en els apartats anteriors, tant els valors del període de maduració com del període 

de pagament.  

P1
EMAGATZENAMENT

P2
PRODUCCIÓ

P3
FACTURACIÓ

P4
COBRAMENTS

ENTRADA 
FACTORS

ENTRADA 
PROCÉS

FINAL
PROCÉS

ENTRAGA 
FACTURA

PM PERÍODE DE MADURACIÓ (89.84 dies)

(12.98 dies) (27.33 dies) (26.77 dies) (22.76 dies)

PP PERÍODE DE PAGAMENTS (77.98 dies)

 

Eq. A.4.2 
 

Taula A.4.5 Percentatge de cada tipus de cost i terminis de pagament mitjos. 

Eq. A.4.3 

Figura A.4.1 Resum dels períodes i subperiodes calculats. 

% DEL TOTAL
 D'ALTRES COSTOS

PP [dies]

82,11% 93,31

17,89% 13,20

MATERIES PRIMERES

ALTRES COSTOS
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A.5. Fons de maniobra mínim 

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

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

negatives o crèdits, IN, tal i com es pot apreciar en l’equació Eq. A.5.1. 

FMMIN INIP −=  

A.5.1. Immobilitzacions positives 

Les immobilitzacions positives estan directament lligades amb el període de 

maduració calculat en el present annex.  

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

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

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

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

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

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

productes acabats per a la venda, I4. 

A.5.1.1. Matèries primeres 

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

materials, 
MP
S . Aquest valor ja s’ha calculat anteriorment en l’equació Eq. A.3.11 de 

l’apartat A.3.1.1. A continuació es reprodueix l’equació i es calcula: 

I1 €92.1726€46.1363€24.315€22.48
3

1

=++=== ∑
=i

MPMP
iSS   

A.5.1.2. Inversió en fabricació 

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

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

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

una instal·lació s’està realitzant. 

Eq. A.5.1 
 

Eq. A.5.2 
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Per tant, per calcular la inversió en fabricació, s’ha de tenir en compte els materials 

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

compres anuals, CA. En l’equació Eq. A.5.3, es mostra el càlcul de la immobilització 

positiva deguda a la inversió en fabricació: 

€55.363633.27
365

€33.48567
2

365
2 =⋅=⋅= dies

dies
P

dies

CA
I  

A.5.1.3. Immobilització de productes acabats per a la venda 

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

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

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

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

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

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

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

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

costos, AC, que l’empresa ha d’imputar a les vendes. En l’equació Eq. A.5.4, es mostra el 

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

€81.433274.26
365

€87.10580€33.48567
3

365
3 =⋅

+
=⋅

+
= dies

dies
P

dies

ACCA
I  

A.5.1.4. Immobilització en comptes a cobrar 

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

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

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

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

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

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

el volum de vendes anuals de l’empresa, VA. En l’equació Eq. A.5.5, es mostra el càlcul de 

la immobilització en comptes a cobrar: 

€00.544376.22
365

€21.87285
4

365
4 =⋅=⋅= dies

dies
P

dies

VA
I  

Eq. A.5.3 
 

Eq. A.5.4 
 

Eq. A.5.5 
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Una vegada es disposa dels quatre elements que constitueixen totes les 

immobilitzacions positives, aleshores només s’han de sumar tal i com es mostra en 

l’equació Eq. A.5.6: 

€28.1513900.544381.433255.363692.17264321 =+++=+++= IIIIIP  

A.5.2. Immobilitzacions negatives 

Les immobilitzacions negatives estan directament relacionades amb el període de 

pagaments que s’ha calculat al llarg del capítol A.4 del present annex. Mentre que en el 

període de pagaments es perseguia conèixer el dies que passen des de que arriben els 

materials al magatzem fins que aquests retornen a la caixa, en les immobilitzacions 

negatives es pretén calcular el valor mitjà dels crèdits. Igual com s’ha fet en el càlcul de les 

immobilitzacions positives, les negatives també es divideixen, concretament en dues parts: 

Credit concedit pels proveïdors, I5, crèdit concedit per altres creditors, I6. 

A.5.2.1. Crèdit concedit pels proveïdors 

Tal i com es mostra en la equació Eq. A.5.7, el concedit pels proveïdors depèn de 

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

primeres PMMP: 

€43.1241531.93
365

€33.48567

365
5 =⋅=⋅= dies

dies
PP

dies

CA
I

MP
 

A.5.2.2. Crèdit concedit per altres creditors 

Tal i com es mostra en la equació Eq. A.5.8, el concedit per altres creditors depèn 

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

altres costos, PMAC: 

€70.38220.13
365

€87.10580

365
6 =⋅=⋅= dies

dies
PP

dies

AC
I

AC
 

Una vegada es disposa dels elements que constitueixen les immobilitzacions 

negatives, aleshores, només s’han de sumar tal i com es mostra en l’equació Eq. A.5.9: 

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

Eq. A.5.6 
 

Eq. A.5.7 
 

Eq. A.5.8 
 

Eq. A.5.9 
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I finalment, d’acord amb l’equació Eq. A.5.10, el fons de maniobra o capital circulant 

mínim per l’empresa Esteban Casas Raventós és: 

FMMIN €15.2341€13.12798€28.15139 =−=−= INIP  

 Tots els valors obtinguts en aquests últims apartats es poden veure agrupament en 

la Figura A.5.1, en la que també es pot veure clarament des del concepte que representen 

fins a la incidència que tenen en el fons de maniobra. 

I1
MATERIES PRIMERES

I2
FABRICACIÓ

I3 I4
EFFECTES A COBRAR

ENTRADA 
FACTORS

ENTRADA 
PROCÉS

FINAL
PROCÉS

ENTRAGA 
FACTURA

(1726.92 €) (3636.55 €) (4332.81 €) (5443.00 €)

IP IMMOBILITZACIONS POSITIVES (12798.13€)

IN IMMOBILITZACIONS NEGATIVES (15139.28€)

FM min FONS DE MANIOBRA MIN (2341.15 €)

 

 

 

Eq. A.5.10 
 

Figura A.5.1 Resum dels períodes i subperiodes calculats. 


