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ANNEX B: MEMÒRIA ECONÒMICA 

 En aquest apartat es tracten de forma detallada cadascuna de les partides que 
afecten als costos de la màquina, tant els components obtinguts com els components 
fabricats expressament, així com les inversions necessàries, el nombre de màquines que 
es fabricaran cada any, etc. 

 

B.1 Costos 

 En aquest apartat es repassen tots i els costos que comporta tenir la màquina llesta 
per ser venuda, des dels elements que es compren, fins els que s'han de fabricar 
expressament, tenint en compte també els costos del personal que treballa en el 
desenvolupament i fabricació de la batedora, així com el muntatge i els accessoris que 
s'inclouen en el lot de venda. 

 

B.1.1 Elements de compra 

 Els elements de compra només tenen com a cost el seu propi preu de venda, per 
tant a continuació es mostra la relació ja comentada a la memòria de tots aquests 
productes i el seu cost en la taula B.1.1. La suma total de tots aquests elements és de 
1334,75 �, que es reflecteixen en la suma total de costos de la màquina com a cost dels 
elements de compra. 
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Element Referència Unitats Preu (�) Cost (�)
Pinyó Pinyó dentat de 24 dents 1 7,52 7,52
Corona Corona dentada de 67 dents 1 63,3 63,3
Roda cònica Roda cònica de 24 dents 1 6,7 6,7
Pinyó cònic Pinyó cònic de 12 dents 1 3,4 3,4
Claveta Claveta cilíndrica de longitud 40 mm 1 0,13 0,13
Claveta Claveta cilíndrica de longitud 35 mm 1 0,1 0,1
Claveta Claveta cilíndrica de longitud 30 mm 1 0,1 0,1
Rodaments SKF d=35, D=72 2 8,5 17
Rodaments SKF d=35, D=62 2 7,4 14,8
Motor Motorreductor SEW, P=2,2 kW 1 315 315
Guia motor Guies amb botons per tensat 2 30 60
Cargol Cargol M8 l=25 8 0,19 1,52
Cargol Cargol M12 l=45 1 0,5 0,5
Maneta Maneta de radi 100 mm 1 12 12
Retenidor d'oli FKM A dint= 24, dext=49, h=8 1 0,31 0,31
Retenidor d'oli FKM A dint= 340, dext=360, h=18 1 8,25 8,25
Politja conductora Politja acanalada d=112 1 18,7 18,7
Politja conduïda Politja acanalada d=250 1 61,3 61,3
Corretja Corretja SPZ 3 10,05 30,15
Coixinet Coixinet sinteritzat d=25, D=35, l=45 4 8,41 33,64
Coixinet amb valona Coixinet sinteritzat d=40, D=50, l=40 1 16,42 16,42
Coixinet amb valona Coixinet sinteritzat d=40, D=50, l=35 1 13,75 13,75
Coixinet amb valona Coixinet sinteritzat d=25, D=32, l=30 1 7,12 7,12
Coixinet amb valona Coixinet sinteritzat d=14, D=20, l=30 1 3,86 3,86
Cargol de rosca trapezial Cargol de potència de d=52 mm 1 120 120
Variador de freqüència Variador de freq. per motor de 2,2 kW 1 392 392
Junta Junta del suport del retenidor 1 2,4 2,4
Junta Junta de l'eix central 1 0,6 0,6
Guies sistea elevació Guia cilíndrica d=25 2 4,5 9
Anells elàstics Anell per a eix de d=25 mm 3 0,06 0,18
Femella sistema d'elevació Femella trapezial, m=25, d=52 1 55 55
Elements de goma h=25 ,d=50 4 15 60

Total 1334,75
 

  

 

 

 

 

 

 

     Taula B.1.1: Costos dels elements de compra 
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B.1.2 Elements de fabricació 

 En l’apartat 9 de la memòria ja s’han comentat els costos derivats dels productes 
fabricats a partir de matèries primeres, en aquest apartat el que es fa és detallar de forma 
clara les diferents partides i costos que porten al resultat general comentat a la memòria. 
Per començar es recorda el que ja s’havia reflectit en el pressupost del projecte: 

Element Material Cost material (�)  Manufacturat (�) Mà d'obra (�) Total (�)
Estructura Perfil d'acer 83,2 16 24 123,2
Capçal Acer 6 36 44 86
Plat Acer 15 37 38 90
Braç porta-cubells Acer 10,2 24 26 60,2
Sistema d'elevació Acer 40,2 42 52 134,2
Eix central Acer 2,1 15 15 32,1
Eix porta-estri Acer inoxidable 6,8 30 30 66,8
Eix sistema d'elevació Acer 4,5 20 20 44,5
Suport del retenidor d'oli Acer inoxidable 75 15 15 105
Xapa de recobriment Acer inoxidable 15 3,5 8 26,5
Tapes del capçal(x2) Acer 0,6 10 10 20,6

Total 809,7  

 

 

 Tot seguit es desglossen els costos de cada un dels elements, primerament es 
comenten els materials, en les següents taules es poden observar els preus dels mateixos i 
la quantitat de material en brut necessària per tal de fabricar els diferents components de la 
batedora: 

Matèria primera Preu (�/kg)
Perfil d'acer 1,6
Acer 0,6
Acer inoxidable 1,5  

 

 

Taula B.1.2: Costos dels elements de fabricació 

   Taula B.1.3: Costos de les matèries primes 
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Element Material Cost material (�/kg) Pes en brut (kg) Cost total material (�)
Estructura Perfil d'acer 1,6 52 83,2
Capçal Acer 0,6 10 6
Plat Acer 0,6 25 15
Braç porta-cubells Acer 0,6 17 10,2
Sistema d'elevació Acer 0,6 67 40,2
Eix central Acer 0,6 3,5 2,1
Eix porta-estri Acer inoxidable 1,5 4,5 6,8
Eix sistema d'elevació Acer 0,6 7,5 4,5
Suport del retenidor d'oli Acer inoxidable 1,5 50 75
Xapa de recobriment Acer inoxidable 1,5 10 15
Tapes del capçal(x2) Acer 0,6 1 0,6

 

 

 

 Per altra banda, també es comentava a l’apartat de pressupost de la memòria el 
cost de la manufactura i de la mà d’obra necessària per tal de produir els diferents elements 
de la batedora. Aquests costos depenen en gran mesura de quines són les operacions a 
realitzar per part dels operaris, així s’han considerat els següents costos en quant a mà 
d’obra i cost de manufactura per les diferents activitats: 

 

Activitat Cost manufactura (�/h) Cost mà d'obra (�/h)
Tallar i soldar 4 6
Mecanitzar 10 10
Tallar amb làser 20 20
Pintar 3 5
Doblegar 1 6
Tractament sup. 20 20  

  

 

El cost de la mà d'obra representa el salari que s'ha de pagar a l'operari encarregat 
de l'activitat corresponent. En canvi, el cost de manufactura inclou els costos d'energia, 
recanvis, reparacions i amortització de les màquines que es fan servir en cada operació. 
Les excepcions són el cas del tall en làser i del tractament superficial, que es consideren 
serveis externs a l'empresa que fabricarà la batedora, per tant la suma del cost de 
manufactura i del cost de mà d'obra representen el cost per l'empresa de demanar aquest 
servei extern. 

Taula B.1.4: Costos de material dels elements de compra 

Taula B.1.5: Costos de la mà d’obra 
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Així, aplicant aquest preus es calculen els costos de totes i cada una de les peces 
manufacturades per poder fabricar la batedora: 

 

• Estructura: 

Activitats Hores Cost manufactura (�/h) Cost manufactura (�) Cost mà d'obra (�/h) Cost mà d'obra (�)

Tallar i soldar 4 4 16 6 24

 

• Capçal: 

Activitats Hores Cost manufactura (�/h) Cost manufactura (�) Cost mà d'obra (�/h) Cost mà d'obra (�)

Tallar i soldar 4 4 16 6 24
Mecanitzar 2 10 20 10 20
 

• Plat: 

Activitats Hores Cost manufactura (�/h) Cost manufactura (�) Cost mà d'obra (�/h) Cost mà d'obra (�)

Tallar i soldar 0,5 4 2 6 3
Mecanitzar 2,5 10 25 10 25
Tractament 0,5 20 10 20 10
 

• Braç porta-cubells: 

Activitats Hores Cost manufactura (�/h) Cost manufactura (�) Cost mà d'obra (�/h) Cost mà d'obra (�)

Tallar i soldar 1 4 4 6 6
Tallar amb làser 1 20 20 20 20

 

• Sistema d’elevació: 

Activitats Hores Cost manufactura (�/h) Cost manufactura (�) Cost mà d'obra (�/h) Cost mà d'obra (�)

Tallar i soldar 2 4 32 6 12
Mecanitzar 1 10 10 10 10
 

• Eix central: 

Activitats Hores Cost manufactura (�/h) Cost manufactura (�) Cost mà d'obra (�/h) Cost mà d'obra (�)

Mecanitzar 1,5 10 15 10 15
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• Eix porta-estri: 

Activitats Hores Cost manufactura (�/h) Cost manufactura (�) Cost mà d'obra (�/h) Cost mà d'obra (�)

Mecanitzar 2 10 20 10 20
Tractament 0,5 20 10 20 10
 

• Eix del sistema d’elevació: 

Activitats Hores Cost manufactura (�/h) Cost manufactura (�) Cost mà d'obra (�/h) Cost mà d'obra (�)

Mecanitzar 2 10 20 10 20

 

• Suport del retenidor d’oli: 

Activitats Hores Cost manufactura (�/h) Cost manufactura (�) Cost mà d'obra (�/h) Cost mà d'obra (�)

Mecanitzar 1,5 10 15 10 15

 

• Xapa de recobriment: 

Activitats Hores Cost manufactura (�/h) Cost manufactura (�) Cost mà d'obra (�/h) Cost mà d'obra (�)
Doblegar 0,5 1 0,5 6 3
Pintar 1 3 3 5 5
 

• Tapes del capçal: 

Activitats Hores Cost manufactura (�/h) Cost manufactura (�) Cost mà d'obra (�/h) Cost mà d'obra (�)

Mecanitzar 1 10 10 10 10

 

 

 

B.1.3 Personal 

 En quant als costos de personal, es consideren només els costos fixos, és a dir,els 
derivats de la participació d'un Tècnic Sènior, un Tècnic Júnior i del personal administratiu. 
Les seves funcions es reparteixen de la següent manera: el Tècnic Sènior s'encarrega de 
fixar les pautes del projecte, de marcar els terminis a seguir i porta el control del 
desenvolupament del projecte; per altra banda, el Tècnic Júnior depèn directament del 
Tècnic Sènior, realitza els càlculs de comprovació del projecte i dibuixa els plànols seguint 

Taules B.1.6 a B.1.16: Costos del manufacturat i la mà d’obra dels elements de fabricació 

 



���������	
�����������������
������������������������
��� � � � � ��133�

 

les pautes d'aquest últim; finalment, com a personal administratiu es consideren aquells 
treballadors encarregats de preparar els informes, imprimir els documents, preparar les 
presentacions, etc., així mateix, també s'inclou en aquesta partida els costos d'amortització 
dels equips informàtics, així com els costos derivats del consum de fungibles com paper, 
material d'oficina, etc. 

 A continuació es mostren els costos que ja es van comentar durant l'elaboració del 
pressupost: 

 

Personal Hores Preu/hora (�/h) Total (�)
Tècnic Senior 125 66 8250
Tècnic Junior 325 22 7150
Administració 50 34 1700

Total 17100  

 

 

 Aquests costos, al ser fixos repercuteixen en totes les màquines fabricades. Si es 
vol amortitzar aquesta inversió en 6 anys, el que es fa és aplicar una part d'aquest cost a 
cada màquina que es fabricarà durant aquest període, de manera que, com ja s'apuntava a 
la memòria, s'aplicarà un cost de 300 euros a cada màquina. 

 

B.1.4 Altres costos 

 Finalment es consideren els costos derivats de la venda conjunta de la batedora 
amb els seus accessoris, i el fet que la màquina s'ha de muntar i és necessària la 
participació de varis operaris per tal de realitzar aquesta tasca, els costos totals d'aquestes 
dues activitats es mostren a continuació: 

Partides Preu (�)
Muntatge 256
Accessoris 510
Total 766  

 

Taula B.1.17: Costos del personal 

    Taula B.1.18: Altres costos 
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B.1.5 Cost Total 

 Com ja s’ha vist a la memòria el cost total no és més que la suma dels costos 
acumulats en els apartats anteriors. 

Costos Valor (�)
Elements de compra 1334,75
Elements de fabricació pròpia 809,7
Personal 300
Muntatge 256
Accessoris 510
Subtotal 3210,45  

 

 

  

 Aquest és el cost de la batedora, en quant a cost variable, ja que repercuteix en 
cada batedora que es fabriqui, això és molt important per tal de poder diferenciar entre 
costos fixos i variables. Així es considerarà que la inversió en personal és la inversió inicial 
necessària per tal de poder realitzar el projecte, ja que es parteix de la base que qualsevol 
companyia que es dediqui a fabricar aquest model de batedora no es dedicarà 
exclusivament a aquesta activitat, de manera que ja disposarà dels utillatges necessaris per 
tal de fabricar la màquina, excepte el tall per làser, i els tractaments tèrmics d'enduriment 
superficial, que s'han considerat un processos externs a l'empresa i per això els seus preus 
són més elevats. Tot això és útil per tal de poder realitzar l'estudi econòmic de rendibilitat i 
del preu de venda necessari per treure partit del projecte. 

 

      Taula B.1.19: Cost final de la batedora 
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B.2 Estudi econòmic 

B.2.1 Estudi de rendibilitat 

En aquest apartat es realitza un estudi de quins seran els costos que apareixeran 
cada any i les expectatives de venta de productes. Tot seguit es calcularan els moviments 
de fons que produiria el projecte i, d'aquesta manera, també es poden calcular el VAN 
(valor actual net) i la TIR (taxa interna de rendibilitat) i veure si la introducció d’aquest nou 
producte és realment beneficiosa per l’empresa que l’assumeixi. 

Per començar es plantegen el nombre de ventes que podria tenir la màquina. 
Partint de l'estudi de mercat, es considera que per començar el primer any una xifra 
adequada seria de 7 batedores, per anar augmentant aquesta xifra any rere any en una 
unitat fins arribar a les 12, per tant l'horitzó que s'estudiarà serà de 6 anys, quan s'arribi a 
aquesta xifra. Per poder establir la xifra d'ingressos el primer que cal fer és aplicar un preu 
de venda, en aquest cas s'aplicarà un augment del 20% del cost total de la màquina en 
concepte de benefici industrial. 

� 3852,540,2)(110,4523
Industrial Benefici  total Cost venda de Preu

=+⋅=
=+=

 

 

Anys 1 2 3 4 5 6
Ventes (un.) 7 8 9 10 11 12
Preu (�) 3852,54 3852,54 3852,54 3852,54 3852,54 3852,54
Ingressos (�) 26967,78 30820,32 34672,86 38525,4 42377,94 46230,48  

 

 

Un cop coneguts els ingressos es poden calcular els moviments de fons que es 
produiran cada any degut als ingressos i les despeses ja comentades anteriorment, tan sols 
s'inclou una nova despesa en aquest estudi, l'aplicació d'un cost fix de 600 euros anuals en 
concepte de despeses associades amb el nou producte, com pot ser renovació de pàgina 
web per encavir el producte, producció de material explicatiu i de propaganda per 
promocionar la batedora, etc. 

Taula B.2.1: Ingressos esperats per a cada any de l'horitzó 
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Concepte 0 1 2 3 4 5 6
Inversió 17100
Cost fix 600 600 600 600 600 600
Cost variable 22473,15 25683,6 28894,05 32104,5 35314,95 38525,4
Total pagaments 17100 23073,15 26283,6 29494,05 32704,5 35914,95 39125,4
Total ventes 26967,78 30820,32 34672,86 38525,4 42377,94 46230,48
Moviment de fons -17100 3894,63 4536,72 5178,81 5820,9 6462,99 7105,08
Mov. de fons acum -17100 -13205,37 -8668,65 -3489,84 2331,06 8794,05 15899,13

Horitzó

 

 

 

Com es veu la taxa de retorn és aproximadament de 3 anys i 8 mesos, de manera 
que en aquest període de temps es recupera la inversió inicial i es comencen a recollir 
beneficis de l'aplicació del projecte. 

Seguidament es calcula la taxa d'interès real per tal de saber quins són el VAN i la 
TIR: 

( )
( )

( )
( ) 0193,01

038,01
058,01

1
1
1

=−
+
+=−

+
+

=
i

n

t
t

i  

De l'equació anterior es comenten els següents termes: tn és la taxa d'interès 
nominal, o sigui el cost de lloguer del diner referit a unitats monetàries corrents, s'estima el 
seu valor en un 5,8%, que és el tipus promig d'interès del deute a 10 anys que hi ha hagut 
durant els últims 75 anys; ti és la taxa d'inflació, que s'explica com la taxa de variació del 
nivell de preus, en aquest cas s'escull com a valor el 3,8%, el valor promig de la taxa 
s'inflació d'occident en els últims 75 anys; finalment, i és la taxa d'interès real, és a dir, el 
cost de lloguer del diner en unitats monetàries constants. 

 

• VAN: 

Es calcula quin és el Valor Actual Net del projecte en aquests 6 anys estudiats, a 
partir dels moviments de fons i la taxa d'interès real: 

( )
�13579

0193,1
08,7105

0193,1
99,6462

0193,1
9,5820

0193,1
81,5178

0193,1
72,4536

0193,1
63,3894

17100
1

VAN
65432

6

0

=++++++−=
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= Σ
=

t
t

t i
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       Taula B.2.2: Moviment de fons per a cada any de l'horitzó (tots els conceptes en euros) 
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• TIR: 

 La taxa interna de rendibilitat indica quin és l'interès que representa aplicar el 
projecte, i es calcula igualant el VAN a zero i calculant la taxa d'interès que en resulta: 

( )
202,00

1
VAN

6

0

=→=
+

= Σ
=

i
i

S
t

t

t

 

  Com es pot veure, la taxa interna de rendibilitat és força elevada, la qual 
cosa parla positivament de la rendibilitat del projecte. 

 Així, es comprova que l'aplicació del projecte comporta uns beneficis de més de 
13500� en 6 anys, amb una taxa d'interès del 20,2%, la qual cosa es pot considerar bastant 
rendible, de totes maneres, es podria plantejar una situació pessimista, en la qual la 
batedora dissenyada no pogués fer-se tant lloc en el mercat, i per tant tenir una reducció a 
la baixa d'aquestes expectatives. El següent estudi es basa en les mateixes xifres 
comentades anteriorment, però reduïnt el nombre de ventes, en 6 unitats els dos primers 
anys, passant a 7 durant els 3 següents, i finalment arribant l'últim any de l'horitzó a vendre 
8 unitats. 

 

Anys 1 2 3 4 5 6
Ventes (un.) 6 6 7 7 7 8
Preu (�) 3852,54 3852,54 3852,54 3852,54 3852,54 3852,54
Ingressos (�) 23115,24 23115,24 26967,78 26967,78 26967,78 30820,32
 

 

  

Amb aquestes dades es poden tornar a calcular els moviments de fons, per veure si encara 
el projecte pot resultar rentable de realitzar: 

 

 

Taula B.2.3: Ingressos esperats per a cada any de l'horitzó (escenari pessimista) 
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Concepte 0 1 2 3 4 5 6
Inversió 17100
Cost fix 600 600 600 600 600 600
Cost variable 19262,7 19262,7 22473,15 22473,15 22473,15 25683,6
Total pagaments 17100 19862,7 19862,7 23073,15 23073,15 23073,15 26283,6
Total ventes 23115,24 23115,24 26967,78 26967,78 26967,78 30820,32
Moviment de fons -17100 3252,54 3252,54 3894,63 3894,63 3894,63 4536,72
Mov. de fons acum -17100 -13847,46 -10594,92 -6700,29 -2805,66 1088,97 5625,69

Horitzó

 

 

 D'entrada ja es pot comprovar la reducció important en els moviments de fons de 
l'empresa, però per altra banda, s'aconsegueix un moviment de fons acumulat positiu a 
partir del 5è any, la qual cosa implica una taxa de retorn de 4 anys i gairebé 9 mesos. Per 
acabar de veure les diferències es calculen el VAN i la TIR d'aquest nou escenari: 

• VAN 
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�57,4091
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• TIR 

( )
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 La conclusió que es pot treure és que, tot i reduir les expectatives de ventes, el 
producte no ofereix pèrdues, encara que la seva rendibilitat disminueix molt, i si s'esperés 
aquest volum de vendes s'hauria de plantejar la realització del projecte. Per altra banda, tot 
i això, en aquest escenari pessimista se segueix creient que les vendes aniran pujant any a 
any, encara que d'una manera molt més pausada que en l'anterior escenari. Això es 
planteja d'aquesta manera perquè es considera que el preu de venta és competitiu, així 
com les prestacions de la màquina, per tant si les vendes no són les esperades no seria, en 
principi, per culpa de la mala qualitat del producte, sinó d'una mala realització de l'estudi de 
mercat o de la incapacitat de fer arribar la oferta als potencials compradors. 

 

 

Taula B.2.4: Moviments de fons per a cada any de l'horitzó (escenari pessimista) 
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B.2.2 Preu final 

 Com ja s'ha comentat durant aquest estudi, el preu de venda representa una 
reducció important respecte el de mercat. De totes maneres, el preu amb el que s'ha estat 
treballant és el preu de venda a efectes de benefici per l'empresa, ja que per obtenir el preu 
real de venda s'ha d'afegir l'impost del valor afegit (I.V.A.), ja que és un impost que paga el 
consumidor i que recapta el fabricant de la batedora per pagar-lo a l'estat: 

 

� 4468,94 0,16)(154,3852IVA  venda de Preufinal Preu =+⋅=+=  

 

 Aquest preu representa una reducció important del preu de venda respecte el que 
es comentava a l'apartat 4 de la memòria: Estudi de mercat, on es veia que els productes 
amb unes característiques semblants tenien uns preus entre 5000 i 8000�. Per tant es 
podria dir que s'ha aconseguit un producte rendible amb un preu interessant pel 
consumidor. 
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