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ANNEX A : ECONÒMIC 

A.1. Estudi de mercat 
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A.3. Estudi financer  
A.4. Estat d’amidaments i pressupost 
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A.1 Estudi de mercat 
 
Polígon Son Castelló 
Situat al terme municipal de Palma, és un del primers polígons de l’Illa. Per aquest 

motiu gairebé tota la seva superfície està construïda. Hi ha un altre factor, però, que 

s’ha de tenir en compte: està previst un canvi en la normativa d’edificabilitat que 

permetrà construir 2 m2 per m2, sense comptar aparcaments, a tots els polígons 

industrials de Palma. La normativa actual permet un màxim de 0,75 m2 per m2; es 

contempla, per tant, la possibilitat de recaptar clients en aquest polígon, considerant 

l’antiguitat de les naus existents i la gran ampliació possible. 

Així, el que en un principi es considera construït, pot arribar a ser un mercat potencial 

per al nostre producte. 

 

Polígon Son Rossinyol. Aquest 

polígon també està situat al terme 

municipal de Palma i és de construcció 

relativament nova. Tal i com es veu en 

la figura 6.2, només el 15% de la 

superfície total està actualment 

construïda o en construcció, restant 

lliures aproximadament 163.200 m2. 

Polígon d’Inca. Està situat al terme 

municipal d’Inca i està pràcticament 

construït. Com s’observa a la figura 

6.3, només resta per construir un 15%, 

és a dir, aproximadament uns 38.445 

m2. 

Polígon de Son Bugadelles, situat a 

Santa Ponsa. A diferència de les altres 

zones industrials esmentades, té una 

proporció destacablement elevada de 

naus amb estructura de ferro i 

tancaments de blocs de formigó. De 

manera aproximada, resten per 

construir 78.400 m2 (35% de la 

superfície total), veure figura 6.4. Tot i 
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això, coneixent la seva tendència cap 

a les construccions de ferro, no serà 

considerat com un dels principals 

mercats potencials. 

Polígon Son Valentí, situat al municipi 

de Palma i de petites dimensions. El 

percentatge no construït que es 

mostra a la figura 6.5 equival només a 

uns 10.000 m2 lliures.   

Polígon Ca’n Valero. Es poden 

diferenciar clarament dues parts. La 

primera és un cas similar al del 

Polígon Son Castelló: pràcticament 

construida en la seva totalitat, però 

susceptible de reformes a causa de la 

nova normativa d’edificabilitat que 

afecta el terme municipal de Palma. La 

segona és una 

ampliació recent i pot ser un interessant mercat potencial. Englobant ambdues zones 

hi ha uns 192.000 m2 lliures, que representen un 32% del total (veure figura 6.6). 

l’empresa ja gaudeix de prestigi a l’illa i els seus contactes són prou bons per a 

garantir una producció a gran rendiment durant els primers cinc anys. En aquests 

moments s’estan negociant aproximadament 95.000 m2 només al polígon industrial de 

Son Oms. 
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A.2 Estudi de necessitats de finançament 
 

 

Antes de la firma de la ampliación, se procedería a realizar una ampliación de capital 

en base a reservas, reconvirtiendo estas en capital social (realmente queda mejor para 

la segunda ampliación, pero no es estrictamente necesario), quedando de esta 

manera un capital de 1.262.310 €. 

El accionariado es actualmente: 

 

Manuel Fiol Martínez 95,00 % 

Bartolomé Martí Canals 5,00 % 

 

 

A continuación se realizaría la segunda ampliación de capital en la que entran a formar 

parte de al Sociedad, Vipsa, Melchor Mascaró y Palerm, aportando la cifra de 

3.0136.378,00 €, de esta aportación lo primero que se haría es proceder a la compra 

de las acciones que posee Bartolomé Martí, por un precio de 63.115 €. 

Quedando el accionariado repartido de la siguiente forma: 

  

Manuel Fiol Martínez 50,00 % 

Vibrados y pretensados Manacor S.A. 20,00 % 

Melchor Mascaró S.A. 20,00 % 

Palerm S.A. 10,00 % 

Total 100 % 

 

 

El capital restante a aportar es: 3.073.263,00 € 

 

Las aportaciones, serían como sigue: 

 

Ampliación de capital 1.262.310 €. 

Prima de emisión 1.810.953 € 

  

 

 

 



 
 

Los desembolsos quedarían de la siguiente manera: 

 

25 % de la ampliación    315.577,00 € 

Total de la prima de emisión 1.810.953,00 € 

Total 2.126.530,00 € 

Vipsa  850.612,00 € 

Mascaró 850.612,00 € 

Palerm 425.306,00 € 

Pendiente de aportación 946.733,00 € 

 

 

Los plazos para efectuar las aportaciones: 

 

El 25 % de la ampliación mas el total de la prima de emisión, a la firma de la 

ampliación, 2.126.530,00 € 

 

El resto se puede dejar con un plazo indeterminado, condicionado a los plazos de las 

inversiones que se vayan realizando. 

 

A.2.1. Inversiones 
 

Las inversiones se realizarán de la siguiente manera: 
 

1º.- Compra de los solares a Tirme, pagando el 20 % (1.091.602,98 €) mas el IVA., 

además de la firma de un aval bancario por el mismo importe. 

 

2º.- Pagos iniciales a cuenta de la fabricación de moldes y maquinaria, por importes no 

determinados ya que estamos en la fase de presupuestos (entre el 15 y 20 % de una 

inversión total de 1.200.000 €) = 240.000 €. 

 

 

3º.- Inicio obra civil, proyecto, movimientos de tierras, cimentaciones, cabezas 

tensoras y pistas, pilares e instalaciones auxiliares. Valor aproximado 600.000 €, 

(previsto provisión de fondos 450.000 € aportados en la firma de la ampliación del 

capital) 

 

 



 
 

4º.- Pago resto de los moldes y maquinaria (entre el 80 y 85 % de una inversión total 

de 1.200.000 €). Mediante leasing. 

 

 

5º.- Ejecución resto naves y urbanización exterior 1.400.000 € (aportación de 900.000 

€ al inicio del resto de obras y 391.660,02 € aportados en la firma de la ampliación). 

 

6º.- Pago 80 % solares y escritura, mediante hipoteca sobre los mismos además de la 

devolución del aval (80 % solares 3.764.148,20 € + IVA + gastos, total aprox. 

4.500.000 €). 

 
 
 
Estudi de recursos necessaris  (excel econòmic 2ª pestanya) 
 
 



 
 

A.3 Estudi financer 
 
 
Tot això està en un arxiu excel dins carpeta annexes q es diu coment cahs flow 
AC 
 
A.3.1 COMPRA SOLAR 
 
A.3.2 COMPRA I INSTAL·LACIÓ MOTLLES 
 
A.3.3 COMPRA INSTAL·LACIONS / MAQUINÀRIA AUXILIAR 
 
A.3.4 EXECUCIÓ OBRA CIVIL I NAUS 
 
 
 
Comptes Escenari optimista 
Comptes escenari normal 
Comptes escenari pessimista



 
 

A.4 Estat d’amidaments i pressupost 
 
A.4.1. Amidaments 
 
Equip necessari per a la realització del projecte 
 

1  Equip necessari per a la realització del projecte 

Codi Descripció Temps (mesos) 

A Oficina equipada   6 
 
Realització del projecte 
 

2 Realització del projecte 

Codi Descripció Temps (hores) 

B Hores de projectista 1  650 

C Hores de projectista 2 650 
 
Edició del projecte 
 

3 Edició del projecte 

Codi Descripció Unitats 

D Fulls destinats a impressió 2000 

E Cartutxos de tinta negra 2 

F Cartutxos de color 2 

G Compact disc 15 

H Impressions a gran format 50 

I Enquadernacions 5 
 
 
 
A.4.2. Quadre de preus 
 
 
Equip necessari per a la realització del projecte 
 

1  Equip necessari per a la realització del projecte 

Codi Descripció Preu (€/mes) 

A Oficina equipada 1.200,00 
 
 
 
 
 



 
 

Realització del projecte 
 

2 Realització del projecte 

Codi Descripció Preu (€/hora) 

B Hores de projectista 1  55,00 

C Hores de projectista 2 55,00 
 
 
Edició del projecte 
 

3 Edició del projecte 

Codi Descripció Preu unitari (€) 

D Fulls destinats a impressió 0,01 

E Cartutxos de tinta negra 27,00 

F Cartutxos de color 38,00 

G Compact disc 0,60 

H Impressions a gran format 2,00 

I Enquadernacions 3,00 
 
 
 
 
A.3. Pressupost parcial 
 
Equip necessari per a la realització del projecte 
 

1 Equip necessari per a la realització del projecte 

Codi Descripció 
Temps 

(mesos)
Preu 

(€/mes) Import  (€) 

A Oficina equipada 6 1.200,00 7.200,00 

SUBTOTAL EQUIP 7.200,00 
 
 
Realització del projecte 
 

2 Realització del projecte 

Codi Descripció 
Temps 
(hores) 

Preu 
(€/hora) Import  (€) 

B Hores de projectista 1  650 55,00 35.750,00 

C Hores de projectista 2 650 55,00 35.750,00 

SUBTOTAL REALITZACIÓ 71.500,00 
 



 
 

Edició del projecte 
 

3 Edició del projecte 

Codi Descripció Unitats Preu 
unitari (€) Import  (€) 

D Fulls destinats a impressió 2000 0,01 20,00 

E Cartutxos de tinta negra 2 27,00 54,00 

F Cartutxos de color 2 38,00 76,00 

G Compact disc 15 0,60 9,00 

H Impressions a gran format 50 2,00 100,00 

I Enquadernacions 5 3,00 15,00 

SUBTOTAL EDICIÓ PROJECTE 274,00 
 
 
 
 
A.3. Pressupost global 
 
 

SUBTOTAL EQUIP 7.200,00 € 

SUBTOTAL REALITZACIÓ 71.500,00 € 

SUBTOTAL EDICIÓ PROJECTE 274,00 € 

TOTAL 78.974,00 € 

IVA (16%) 12.635,84 € 

TOTAL PROJECTE 91.609,84 € 
 
 



 
 

A.5 Primera estimació de costos de producció 
  
Imprimir tot arxiu ESTUDIO VIABILIDAD ECONÓMICA, costes de producción 
naves –venta de naves prefabricadas, q està a carpeta annexes amb el nom 
estudio costes 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX B : FITXES DE MÀQUINES 
 

B.1 MOTLLE TT 

B.2 PECES TT 

B.3 MOTLLE PILARS 

B.4 MOTLLE L I T 

B.5 PECES L I T 

B.6 PLANTA FORMIGONAT 

B.7 PONTS GRUA INTERIORS 

B.8 PONT GRUA EXTERIOR 1 

B.9 PONT GRUA EXTERIOR 2 

B.10 MAQUINÀRIA FERRALLA EN BARRES 

B.11 MAQUINÀRIA FERRALLA EN MALLA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX C: NECESSITATS ELÈCTRIQUES DE LA 
FÀBRICA 

 

 

 

 



 
 

NECESSITATS ELÈCTRIQUES DE LA FÀBRICA 
 
Planta de hormigón:       
Hormigonera 1       
Motor Estrella 1  20 cv.  14,700 kw. 
Motor Estrella 2  10 cv.  7,350 kw. 
Motor Skip  12 cv.  8,820 kw. 
Motor compuerta  4 cv.  2,940 kw. 
Motor sinfín cemento  5 cv.  3,675 kw. 
Motor sinfín báscula cemento  3 cv.  2,205 kw. 

Total  54 cv.  39,690 kw. 
       
Hormigonera 2       

Total  54 cv.  39,690 kw. 
       
Subida de áridos a las tolvas       
Salida de la tolva receptora  2 cv.  1,470 kw. 
Cinta salida tolvas  2 cv.  1,470 kw. 
Cinta subida áridos 30 mts.  10 cv.  7,350 kw. 
Cinta transversal superior  2 cv.  1,470 kw. 
Cinta reparto de áridos a tolvas  2 cv.  1,470 kw. 
Motro desplazamiento cinta reparto  2 cv.  1,470 kw. 

Total  20 cv.  14,700 kw. 
       
Carro desplazamiento tolvas de hormigón       

Total  4 cv.  2,940 kw. 
       
Grupo de aire comprimido       

      
      

Electrocompresor de 5000 l/minuto a 6 Atm., con 
depósito, grupo refrigerador y varios 
automatismos.  20 cv.  14,700 kw. 
Otro grupo de reserva  20 cv.  14,700 kw. 

Total  40 cv.  29,400 kw. 
       
Caldera de vapor       
Suma de todos los motores (aprox)       

Total  10 cv.  7,350 kw. 
       
Puentes grua       
Puente 1 pretensados (21 mts. 16 tm.)  12 cv.  8,820 kw. 
Puente 2 pretensados (21 mts. 16 tm.)  12 cv.  8,820 kw. 
Puente 3 gran prefabricado (21 mts. 12,5 tm.)  10 cv.  7,350 kw. 
Puente 4 gran prefabricado (21 mts. 12,5 tm.)  10 cv.  7,350 kw. 
Puente 5 patio de acopio (17 mts. 20 tm.)  10 cv.  7,350 kw. 
Puente 6 patio de acopio (25 mts. 26 tm.)  15 cv.  11,025 kw. 
Puente 7 ferralla (16 mts. 8 tm.)  8 cv.  5,880 kw. 

Total  77 cv.  56,595 kw. 
       
Lavadero de paneles       



 
 

Suma de todos los motores       
Total  10 cv.  7,350 kw. 

       
Grupo de presión de agua       
Dos grupos automáticos de 4 cv.       

Total  8 cv.  5,880 kw. 
       
Alumbrado       
Interior naves  22 cv.  30,000 kw. 
Exterior  15 cv.  20,000 kw. 
Oficinas alumbrado y aire acondicionado  15 cv.  20,000 kw. 

Total  51 cv.  70,000 kw. 
       

Sumas  328 cv.  273,595 kw. 
       
Posibles ampliaciones  200 cv.  147,000 kw. 
       

Total con ampliación  528 cv.  420,595 kw. 
       
       
       
Previsión de consumo de agua       
Para pretensados y gran prefabric.       
Se utilizan 90 litos de agua para una amasada 
de 1.350 kg de áridos, por lo que si la 
producción pevista está sobre los 300.000 kg. El 
consumo será de 20.000 litros dia       

Total     20,000 lit. 
       
Para posibles ampliaciones       
Contando con la fabricación de placa alveolar, 
adoquín además de la volteadora y pequeño 
material fabricado con moldes manuales     20.000 lit. 
       
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX D : ESTUDI GEOTÈCNIC 

D.1. Estudi geotècnic 
D.2. Estatuts del polígon Ses Veles 
 

 



 
 

  
 
Està ja imprés, és un doc PDF 
 
estatuts impresos 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX E: INSTAL·LACIONS 
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