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ANTECEDENTS 

1. INTRODUCCIÓ 

El tema escollit per fer l’estudi d’implantació d’una fàbrica es del sector alimentari, en concret 

implantació d’una fàbrica de caramels . Ens ha semblat un tema interessant, ja que es un sector nou 

per nosaltres i tenim la curiositat de veure el procés i plantejar l’organització d’una fàbrica de aquest 

tipus. 

La font d’ informació a la que hem tingut accés es la fàbrica de la marca Chupa Chups a Sant 

Esteve de Sesrovires (Barcelona) que en els últims anys s’ha transformat, passant d’una industria 

mitjana a una gran fàbrica que concentra la major part de la producció de la marca compartida amb  

la planta ubicada a Astúries.  També s’han afegit nous productes i s’ha automatitzat  i modernitzat 

mes el procés amb la utilització de robots i sistemes de control mes sofisticats. 

Per explicar l’origen de els caramels ens adrecem a la necessitat de l’home per trobar un 

aliment lleuger que pugues servir de suport pels llargs viatges. Havia de ser petit i lleuger, però havia 

de produir energia a l’home.  

Antigament ja s’utilitzava un preparat de pasta dolça i sucosa amb polpa de fruita i cereals 

polvoritzats. Els egipcis ja preparaven una espècie de caramels mitjançant la barreja de fruita i mel. 

Però va ser a la India on van ser els primers en utilitzar sucre per elaborar-los, creant per primera 

vegada sucre sòlid. 

Al segle XIX a Estats Units van començar la producció industrial de caramels, un fet que va 

abaratir els preus i va apropar els caramels a tots els estatus de la societat. 

Pel que fa a Espanya, la producció industrial de caramels no es va aplicar fins a l’any 1930. 

Un dels exemples dels èxits dels caramels són les pastilles Juanola, creades pel farmacèutic 

Manuel Juanola al barri de Gràcia. Estaven fetes d’una barreja de regalis, mentol i eucaliptus. Van 

tindre un gran èxit i amb poc temps es van vendre a tot Espanya.  

Els caramels Solano també són un exemple d’èxit al món dels caramels. Van aparèixer a la 

primera meitat del segle XIX, quan a un confiter de Logronyo va tenir la idea d’utilitzar llet de burra 

per fer els caramels. 

Altres exemples poden ser els Pez que van ser creats al 1927, les pastilles Ricola dels anys 20, 

els Sugus o els Chupa Chups.  
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2.  OBJECTIU DE L’ESTUDI 
 

L’objectiu de aquest estudi es analitzar tots els paràmetres que s’han de tenir en compte per la 

implantació de qualsevol industria i en concret a una del sector alimentari. Un cop tenim clars els 

paràmetres fem servir els diferents mètodes de càlcul per esbrinar quina es la millor opció i a l’hora 

fer l’estudi de la viabilitat econòmica de la fàbrica sense deixar de banda l’objectiu, prèviament fixat, 

de la demanda que volem assolir, fruit del estudi de mercat previ. 

 

Aquest procés de fer  l’estudi de mercat per definir la producció que farem, dimensionat de la 

fàbrica i viabilitat econòmica  no son definitius, es a dir, un condiciona a l’altre, de tal manera que 

s’han de treballar tots tres a l’hora per trobar una coherència al conjunt de l’estudi.  

3. MOTIVACIÓ  
 

La motivació de aquest estudi es poguer fer servir el màxim de coneixements adquirits durant 

la carrera; entenem que la implantació d’una fàbrica es un tema que dona molt joc a l’hora de aplicar 

les diferents vessants de la Organització Industrial : sistema organitzatiu i de qualitat,  sistemes 

productius, direcció d’operacions, mètodes quantitatius, marketing, finançes, comunicació, medi 

ambient, r.r.h.h., etc…  

4. METODOLOGIA  
  

Son moltes les preguntes que ens hem de fer a l’hora d’implantar una fàbrica i la viabilitat de 

una u altre solució podrà estar condicionada per diferents motius que hem de detectar a la fase 

d’estudi del projecte empresarial; a l’hora tot plegat estarà condicionat per la viabilitat econòmica. 

 

El cost de implantació dependrà de la quantitat de paràmetres que considerem durant la fase 

de projecte, els errors de dimensionat de la planta, dimensionat de la estructura empresarial, 

estimació de vendes i PVP, etc. es traduiran en una desviació econòmica que pot ser la diferencia 

entre que el projecte sigui viable o no, es a dir, la viabilitat del nostre projecte no es real, hem partit 

d’una hipòtesis equivocada o amb manques.  
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Si be es cert que hi ha aspectes del projecte que son difícils d’estimar, per evitar manques, 

creiem que lo mes efectiu es establir una metodologia de treball. Nosaltres proposem la plasmada al 

següent esquema al que plasmem, de forma, molt resumida, els punts clau que hem de estudiar. 

Bussines plan 

En primer joc hem de tenir clar quin tipus de negoci volem crear, començarem per plasmar a 

un Bussines plan el concepte negoci, es a dir, que volem produir, quins son els clients, com ho 

vendrem i  analitzar l’entorn al qual es desenvoluparà el negoci. Un Bussines plan es composa dels 

següents apartats: 

RESUM EXECUTIU.- s’explica de forma breu la idea de negoci. 

CONCEPTE DE NEGOCI.- es desenvolupa el apartat anterior especificant què es produeix i quins 

son els factors fonamentals de diferenciació del nostre producte respecte a els de la competència. 

 ANÀLISIS DEL ENTORN.- una descripció del entorn al que es desenvoluparà l’activitat; situació 

socio - econòmica, país, ciutat; infraestructura de la mateixa que pot ser d’interès per al nostre 

negoci. 

L’EMPRESA AL SEU SECTOR.- anàlisis de la competència, definir els punts forts i els punts 

febles de la nostra empresa. 

 PLA ESTRATÈGIC.- sabem qui es el nostre client potencial i com farem per arribar a ell. 

Establirem com farem per posicionar-nos al mercat, es a dir, com volem que ens vegin els nostres 

clients. Fixarem objectius i descrivírem l’estratègia escollida. 

PLA DE COMERCIALITZACIÓ.- quantificarem els nostres clients i farem la nostra previsió de 

vendes.  El pla de comercialització també inclou el pla de comunicació que tindrà l’empresa amb els 

seus clients i internament. 

PLA D’OPERACIONS.- conte tot lo necessari per fabricar el nostre producte, tant a nivell de 

recursos i maquinaria necessaris com la planificació de les ordres de aprovisionament de matèria 

primera, gestió d’stocks. La gestió de els proveïdors i la possibilitat d’externalitzar alguns serveis es 

plantegen a aquest apartat.  

 



  
 
 

 
 

  



  
 
 

 
 

    

  

Viabilitat 

econòmica 

Cost de producció 

PVP 

Inversió inicial 

Vies de finançament 

VAN, TIR, PAIBACK 

Bussines Plan 

Emplaçament 

de la nau 

Concepte de negoci 

Dimensionat de la 

planta 

Estudi del  

Procés productiu 

Necessitats d’espai 

Maquinaria i 

equipaments 

Estructura/Evolvent 

Instal.lacions 

Planning d’execució Disseny de la nau 

Dimensió i Geometria del solar 

Condicionants de la zona  

(Normativa, z. Industrial, impostos, etc) 

Logística 

Estimació de la 

producció 

Estudi de Mercat 



 

 

  



                                                                

ESTUDI PER LA IMPLANTACIÓ D’UNA FÀBRICA DE CARAMELS                                                                                                                                                  ANTECEDENTS 

 
ADRIÀ RAURET  &  ANA Mª RODRÍGUE                                                                                                                                                                                                                                  -7- 

RECURSOS HUMANS.- per valorar el cost de estructura de l’empresa hem de saber el capital humà 

que necessitem i amb quina qualificació per valorar els costos. A aquest apartat es defineixen també 

les funcions de cada una de les figures que conformaran l’estructura de l’empresa 

PLA ECONÓMIC I FINANÇER.- una vegada tenim definit tot lo que necessitem per dur a terme la 
nostra activitat entrem a valorar ho econòmicament per saber quina serà la  nostra  inversió   inicial   
i  quina   quantitat   hem   de  finançar  i  cóm  ho  farem. 

Es en aquest apartat on veiem la viabilitat econòmica del projecte i el període de retorn de la inversió 
inicial. Si el finançament no es viable hem de revisar quins aspectes del projecte es poden variar per 
reduir costos de producció o incrementar les vendes; mes difícil de preveure aquest últim. 

 ESTRUCTURA LEGAL I FISCAL.- es defineix quin tipus de societat es conformarà S.A., S.A.U., 

S.L.P, etc. I quina es la inversió associada a la mateixa, tant a nivell de capital inicial com de 

impostos a presentar. 

PLA DE LLANÇAMENT.- a aquest pla hem de tenir en compte tots els tràmits administratius que 

cal fer per poguer posar en marxa la planta i programar ho a un calendari d’accions. 

Estudi del procés productiu 

En aquest apartat hem de definir com produirem el nostre producte, es a dir, els processos que 

es faran servir i la maquinaria necessària, així com, els mitjans auxiliars.  A partir de la producció 

diària estimada al apartat anterior podem saber quin rendiment han de tenir cada una de les màquines 

per assolir dita producció. 

Establirem els diagrames de maquinaria, de procés, de flux i de transport que definiran la 

maquinaria a disposar a la nau. 

 També considerarem la compatibilitat entre màquines i la combinació que ens aporti un 

rendiment òptim.  Per altre banda considerarem els torns que ha de treballar la planta per arribar a els 

objectius i preveurem com afecta el pla de manteniment de les instal·lacions, per exemple,  

periodicitat de paro de les màquines per a el seu manteniment. 

El disseny de la nau vindrà condicionat no tan sol per el tipus de màquines que necessitem 

sinó per la quantitat i tipus de estàncies/departaments/espais  que necessita la planta per al seu 

correcte desenvolupament: despatxos, lavabos, menjador, recepció, laboratori, taller, etc. Tot plegat 

es dimensionarà en funció de la producció i de la quantitat de treballadors que preveiem tenir. 
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Aplicarem diagrames relacionals d’espais per valorar la configuració mes adient de els 

diferents espais de la planta. 

Posteriorment es proposaran diferents layouts i s’estudiarà l’opció que presenti mes 

avantatges i un recorregut del producte mes curt, així com, la superfície mes reduïda, amb la finalitat 

de reduir costos d’infraestructura. 

Disseny de la nau 

Un cop tenim definides les necessitats de espai i la seva configuració iniciem el disseny de la 

nau, per una banda dissenyarem l’estructura, evolvent i coberta, divisions interiors i acabats de la nau 

i per un altre les instal·lacions sempre amb el compliment de la normativa vigent (CTE, RBT, 

RITE...) 

Al disseny haurem de preveure la possibilitat de ampliació de la planta i que de fer se afecti lo 

mínim possible al funcionament de la planta, també repercuteix a nivell d’instal·lacions, ja que, s’ha 

de deixar la previsió i els passos per assolir una futura ampliació. 

El disseny portarà associat el seu pressupost d’execució i es convenient fer el Planning 

d’execució d’obra per tenir ho en compta a la valoració econòmica. 

Emplaçament de la nau 

 Un cop tenim definida la nau, hem de trobar un solar que s’adapti a les nostres necessitats, 

per això farem un estudi de mercat de el preu del sol en polígons industrials, ja que, estan preparats 

per construccions de aquest tipus . El preu del solar o la geometria de els que estan disponibles poden 

ser motiu per replantejar-se el disseny parcial de la planta. 

Viabilitat econòmica 

Tenint en compte la valoració econòmica dels apartats anterior tenim, per una banda,  el cost 

d’implantació de la fàbrica i per l’altre la producció prevista i el preu de venda del producte. Farem 

una previsió en un horitzó de entre 3 i 5 anys veurem el flux de caixa (Cash Flow) i calcularem 

indicadors com : VAN, TIR i PAIBACK 

VAN: Valor Actual Neto 

El VAN permet calcular el valor present d’un número de fluxos de caixa futurs originats per 

una inversió. La metodologia consisteix en descomptar al moment actual (es a dir actualitzar 

mitjançant una taxa) tots els fluxos de caixa futurs per a determinar l’equivalència al temps 0 de els 
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fluxos d’efectiu futurs que genera el projecte i comparar aquesta equivalència amb la Inversión 

inicial. Quan dita equivalència es mes gran que l’ inversió inicial llavors es recomanable acceptar el 

projecte. 
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El VAN permet calcular el valor present d’un número de fluxos de caixa futurs originats per 

una inversió. La metodologia consisteix en descomptar al moment actual (es a dir actualitzar 

mitjançant una taxa) tots els fluxos de caixa futurs per a determinar l’equivalència al temps 0 de els 

fluxos d’efectiu futurs que genera el projecte i comparar aquesta equivalència amb la inversió inicial. 

Quan dita equivalència es mes gran que l’ inversió inicial llavors es recomanable acceptar el 

projecte. 

TIR: Taxa Interna de retorno/rentabilitat 

El TIR es la taxa de descompte amb la que el VAN es igual a cero. El TIR es un indicador de la 

rentabilitat del projecte, a més TIR, més rentabilitat. 

 

            i=TIR                     VAN=0                

 

 

Primer hem de trobar dos valors de la taxa d’interès que facin que VAN>0 i un altre que 

VAN<0. Aquestos dos valors han de ser propers. Si la taxa d’interès de la inversió es, per exemple, 

del 10% (0,1) el tanteig ho fem amb i=0,2 ; i=0,25; i=0,30. Quant mes afinem mes exactes serem. 

PAYBACK o període de retorno 

El Payback es el temps que es triga a que la inversió retorni, es a dir, període que triga la inversió a 

donar rendiments.  Per a el càlcul del payback d’una inversió ens anem a el moviment de fons 

acumulat, quant aquest passa de positiu a negatiu, es a dir, quant començem a treure rendiment de la 

inversió, agafem el moviment de fondos de aquest dos anys.  
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Exemple: 

AÑO 3 4 

Mov.Fond.Acom -472 1468 

 

Saben que el payback esta entre el 3er i 4t any: 

1468 − (−472)

12
= 161,6667 €/,	� 

−
−472

161,6667
= 2,9196 ,	�� 

2,9196

12
= 0,2433 0�1� 

 

2013045 = 3 + 0,2433 = 6, 78 9:;< 

Per que una inversió sigui interessant ha de tenir un VAN i un TIR alts i un Payback lo mes 

baix possible. 

En aquest apartat de viabilitat econòmica també se estudien les diferents vies de finançament 

per a el projecte. En molts casos la falta de finançament tira enrere el projecte o fa que aquest es 

replantegi considerablement, per lo qual, hem de tornar a cada uns dels apartats estudiats 

anteriorment. 
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BLOC I. BUSSINES PLAN 

1 Descripció de l’empresa 

1.1 Presentació de l’empresa: Perfil de la companyia 

 

Nom de la 

companyia 
Best Candies SL 

Direcció 
Carrer Edison, 18 Sant Esteve 

Sesrovires 08635, Barcelona 

Telèfons de contacte +34 625 144 780 

  
Presentadora 1 del 

projecte 
Ana Mº Saiz Rodriguez 

Telèfon +34 624 87 58 78 

Email asaiz@bestcandies.com 

  
Presentador 2 del 

projecte 
Adrià Rauret Casado 

Telèfon +34 625 547 879 

Email arauret@bestcandies.com 

 

Descripció del negoci en una línea 

Producció, distribució i venta de caramels 

 Tecnologia - Avantatges del producte / servei 

Caramels sense sucre, bon gust, refrescants, duraders,  
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Clients clau 

Nens i adults 

 Aliances / Acords de col·laboració claus 

Empresa de dentífrics i raspalls de dents 

McDonald’s 

CandyCrush 

 Nivell de competència esperat i competidors clau 

Alt. Haribo, Wrigley i Mondelez International só els principals competidors 

 Equip directiu 

Ana Mª Saiz, Adrià Rauret i grup inversor 

 

Accionista % Capital Càrrec 

Ana Mª Saiz 25,5% Gerent Operacions 

Adrià Rauret 25,5% Gerent Comercial 

Grup inversor 49% Consell 
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2 Anàlisi extern 
2.1 Variables de l’entorn Global: Anàlisi PESTEL 

L’anàlisi Pestel consisteix en l’estudi del entorn, es una eina que serveix per a definir la 

posició estratégica de la empresa. 

L’anàlisi de l’entorn global tracta d’identificar els factors polítics, legals, econòmics, socials, 

tecnològics i ecològics i de qualitat que influeixen sobre les organitzacions. 

Dimensions 
Molt 

negatiu 
Negatiu Indiferent Positiu 

Molt 

positiu 

Polític 

Estabilitat política 
 

X 
   

Política impositiva 
  

X 
  

Política exterior 
   

X 
 

Legal Documentació 
   

X 
 

Econòmic 

PIB 
 

X 
   

Inflació 
 

X 
   

Tipus d’interès 
   

X 
 

Tipus de canvi 
  

X 
  

Sociocultural 

Importància econòmica 
   

X 
 

Perspectives desenvolupament 

econòmic    
X 

 

Oportunitat de negoci 
   

X 
 

Tecnològic 

Coneixement científic i tecnològic 
    

X 

Política i pressupost de I+D 
 

X 
   

Infraestructura científica i tecnològica 
   

X 
 

Ecològic i de 

qualitat 

Requisits 
    

X 

Normes tècniques 
    

X 

2.2 Variables de mercat Fig.1 Taula valoració factors de l’entorn. Elaboració pròpia. 
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2.2.1 Investigació de mercat 

Definició del sector: sector de la confiteria 

Descripció del sector d’activitat: fabricació i venta de productes de confiteria  

Mercat: internacional 

Públic objectiu:  

 
Nens Adolescents Adults Jubilats 

Quants són? 13,2% 6,2% 63,5% 17,1% 

Quin poder de 

compra tenen? 
Baix Mig Alt Alt 

Rang d'edat < 12 13 – 18 18 – 65 >65 

Aficions i gustos TV, jugar,... 
Mòbil, TV, 

activitats, sortir... 

Oci, 

família... 
Oci, família... 

Quines 

característiques 

del producte 

valoren 

especialment 

Gust Gust, refrescant 

Refrescant, 

gust, bon 

alè, 

Refrescant, 

gust, bon alè, 

Formes de 

pagament 

utilitzades 

Pares/Familiars Efectiu, tarjeta 
Efectiu, 

tarjeta 
Efectiu 

A quins mitjans 

de comunicació 

es troben 

exposats 

TV, internet 
TV, internet, 

revistes 

TV, internet, 

revistes 

TV, internet, 

revistes 

Altres 

característiques 

d’interès 

Influència sobre 

els pares. 

Decisió al lloc de 

compra alta 

Mes selectius, 

novetats 

Caramels 

sense sucre, 

per deixar 

de fumar. 

Lloc de 

compra 

farmàcies, 

supermercats 

 

 

Fig.2 Taula valoració públic objectiu. Elaboració pròpia. 
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Quadre de proveïdors 

S’indica el tipus de proveïdors i els criteris utilitzats per la seva selecció. 

Proveïdors Ocasionals Habituals 

Reforma de la nau X 
 

Climatització X 
 

Aigua X 
 

Electricitat X 
 

Seguretat 
 

X 

Ofimàtica 
 

X 

Software 
 

X 

Telefonia fixa i mòbil X 
 

Internet 
 

X 

Manteniment informàtic 
 

X 

Gestoria 
 

X 

Pòlisses d'assegurança X 
 

Prevenció de riscos laborals X 
 

Serveis de publicitat, imatge, RRPP, 

disseny gràfic  
X 

Associacions empresarials X 
 

D'equips X 
 

De matèria prima 
 

X 

De mercaderies 
 

X 

 

Una vegada realitzada la investigació de mercat, es mostra un resum global. 

 

Fig.3 Taula avaluació proveïdors. Elaboració pròpia. 
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Variables de mercat Breu descripció Oportunitat/Amenaça 

Mida del mercat Gran Oportunitat 

Estructura del mercat, 

quota de mercat 
Poc repartida Amenaça 

Evolució del mercat Creixent Oportunitat 

Grau 

d'internacionalització 
Alt Oportunitat 

Clima competitiu Alt Amenaça 

Proveïdors Creixent Oportunitat 

Canals de distribució Variats Oportunitat 

Clients Diversos Oportunitat 

Factors i motivacions de 

compra 
Preu, marca i moda Amenaça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Taula variables de mercat. Elaboració pròpia. 
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2.3 Variables sectorials: Anàlisi competitiu 

 

Atractiu del sector Baixa 
Amenaça Oportunitat 

Alta 
1-2 3-5 6-8 9-10 

Rivalitat Existent 

Mida del mercat 
   

X 
  

Índex de creixement 
    

X 
 

Nº de competidors 
  

X 
   

Excés de capacitat productiva 
   

X 
  

Rendibilitat mitja del sector 
   

X 
  

Canvi tecnològic 
  

X 
   

Barreres d'entrada/sortida 

Legislació condicionant 
  

X 
   

Necessitats de capital 
  

X 
   

Economies d'escala 
   

X 
  

Diferenciació del producte 
   

X 
  

Accés a canals de distribució 
   

X 
  

Mà d'obra especialitzada 
  

X 
   

Accés a la tecnologia 
   

X 
  

Corba de l'experiència 
 

X 
    

Barreres de sortida 
    

X 
 

Poder de negociació dels clients 

Nº de compradors 
    

X 
 

Volum de venta 
   

X 
  

Costs de canvi de producte 
  

X 
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Productes estandarditzats 
  

X 
   

Capacitat d'integració 
   

X 
  

Informació sobre productes 
   

X 
  

Poder de negociació dels proveïdors 

Nº de proveïdors 
     

X 

Volum de compra 
   

X 
  

Cost de canvi de proveïdor 
  

X 
   

Repercussió sobre el cost 
 

X 
    

Capacitat d'integració 
   

X 
  

Productes substitutius 

Disponibilitat 
 

X 
    

Preu atractiu 
 

X 
    

Prestacions similars 
  

X 
   

Cost de canvi 
   

X 
  

 

 

2.4 Anàlisi i valoració dels principals competidors 

2.4.1 Mondelez international 

Dades d’identificació: 

- Denominació: Mondelez España ConfectioneryProduction SLU 

- CIF/NIF: B47635453 

- Domicili social: Carrer Eucalipto, 25 – 28016 Madrid 

- Telèfon: 913254750 

- URL: www.mondelezinternational.es 

 

 

Fig.5 Taula anàlisi competitiu. Elaboració pròpia. 
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Estructura Corporativa: 

- Administrador únic: Kraft Foods España Holdings SL 

- Matriu: Mondelez España Commercial SL 

- Participacions: No 

Estructura Legal: 

- Forma jurídica: Societat limitada unipersonal 

- Capital social: 10.000.000€ 

- Cotitza en borsa: No 

Informació comercial: 

- Data de constitució: 23/09/2008 

- Activitat: 1421000 – Industria cacau, xocolata i productes de confiteria 

- CNAE 2009: 1082 – Fabricació de cacau, xocolata i productes de confiteria 

- SIC: 2066 – Productes de xocolata i derivats 

- Objecte social: Fabricació, elaboració, transformació, compraventa, emmagatzematge i 

distribució de tot tipus de productes de confiteria.  

- Activitats internacionals: Exporta 

Reputació online: 

- Índex global de reputació: Presència mitjana amb valoració mitja. 

- Presència: 75/100 

- Valoració: C 

2.4.2 Chupa Chups 

Dades d’identificació: 

- Denominació: Chupa Chups SAU 

- CIF/NIF: A28627230 

- Domicili social: Carrer de les Masies, 16 – 08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) 

- Telèfon: 937739200 

- URL: www.chupachups.es , www.perfettivanmelle.com 



                                                                

ESTUDI PER LA IMPLANTACIÓ D’UNA FÀBRICA DE CARAMELS                                                                                                                               BLOC I. BUSSINES PLAN 

 

                                                                                                                                                                                                                                    ADRIÀ RAURET  &  ANA Mª RODRÍGUEZ                                                          

Estructura Corporativa: 

- President: Massimo Terravazzi 

- Matriu: Perfetti Van Melle Holding B.V. 

- Participacions: Si 

Estructura Legal: 

- Forma jurídica: Societat anònima unipersonal 

- Capital social: 1.757.624,15€ 

- Cotitza en borsa: No 

Informació comercial: 

- Data de constitució: 29/11/1979 

- Activitat: 1421000 – Industria cacau, xocolata i productes de confiteria 

- CNAE 2009: 1082 – Fabricació de cacau, xocolata i productes de confiteria 

- SIC: 2066 – Productes de xocolata i derivats 

- Objecte social: Fabricació, comercialització, importació i exportació de productes de 

confiteria, fabricació i comercialització de comprimits i dragees. Importació, distribució al 

per major i exportació de joguines i articles d’esport. 

- Activitats internacionals: Importa i exporta 

Reputació online: 

- Índex global de reputació: Màxima presència amb valoració mitja. 

- Presència: 96/100 

- Valoració: C 

 

2.4.3 Grefusa 

Dades d’identificació: 

- Denominació: Grefusa SL 

- CIF/NIF: B46140885 

- Domicili social: Avinguda Llibertat d’Ensenyança, 20 – 46600 Alzira (València) 

- Telèfon: 962459022 
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- URL: www.grefusa.com 

Estructura Corporativa: 

- President: Gespagreso Societat Limitada 

- Participacions: Si 

Estructura Legal: 

- Forma jurídica: Societat limitada 

- Capital social: 26.901€ 

- Cotitza en borsa: No 

Informació comercial: 

- Data de constitució: 21/08/1980 

- Activitat: 1612510 – Comerç al per major de sucre, xocolata i confiteria. 

- CNAE 2009: 4636 – comerç al per major de sucre, xocolata i confiteria. 

- SIC: 5145 – Confiteria 

- Objecte social: Prestació de serveis, remunerats o no, de gestió, assessorament, màrqueting, 

producció i comercialització, relacionats amb la confiteria. 

- Activitats internacionals: Exporta 

Reputació online: 

- Índex global de reputació: Màxima presència amb valoració positiva 

- Presència: 93/100 

- Valoració: B 

2.4.4 Vidal Golosinas 

Dades d’identificació: 

- Denominació: Vidal Golosinas SA 

- CIF/NIF: A30017438 

- Domicili social: Avinguda Gutierrez Mellado, S/N -30500 Molina de Segura (Múrcia) 

- Telèfon: 968647190 

- URL: www.vidal.es 
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Estructura Corporativa: 

- President: Francisco Hernández Vidal 

- Matriu: FamiliaHernandez Vicente 

- Participacions: Si 

Estructura Legal: 

- Forma jurídica: Societat anònima 

- Capital social: 4.405.448,79€ 

- Cotitza en borsa: No 

Informació comercial: 

- Data de constitució: 09/04/1974 

- Activitat: 1421200 – Elaboració de productes de confiteria 

- CNAE 2009: 1082 – Fabricació de cacau, xocolata i productes de confiteria. 

- SIC: 2065 – Dolços, caramels i confiteria. 

- Objecte social: Fabricació, compra-venta de productes alimentaris de confiteria i pastisseria, 

derivats del cacau, xiclet, goma de mastegar, llaminadures en general i fruits secs. 

- Activitats internacionals: Exporta 

Reputació online: 

- Índex global de reputació: Bona presència amb valoració molt positiva 

- Presència: 80/100 

- Valoració: A 

2.4.5 Wrigley CO 

Dades d’identificació: 

- Denominació: Wrigley CO SL 

- CIF/NIF: B38032280 

- Domicili social: Carrer Via Augusta, 2 Tercera planta – 08006 Barcelona 

- Telèfon: 932287900 

- URL: www.wrigley.com 
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Estructura Corporativa: 

- Administrador únic: Anthony RaymondGedeller 

- Matriu: Wrigley Iberia LLC 

- Participacions: Si 

Estructura Legal: 

- Forma jurídica: Societat limitada unipersonal 

- Capital social: 150.250€ 

- Cotitza en borsa: No 

Informació comercial: 

- Data de constitució: 06/08/1982 

- Activitat: 1612510 – Comerç al per major de sucre, xocolata i confiteria 

- CNAE 2009: 4636 – Comerç al per major de sucre, xocolata i confiteria. 

- SIC: 5145 - Confiteria 

- Objecte social: Importació i venta de confiteria i llaminadures. 

- Activitats internacionals: Importa i exporta 

Reputació online: 

- Índex global de reputació: Bona presència amb valoració positiva 

- Presència: 83/100 

- Valoració: B 

2.4.6 Haribo 

Dades d’identificació: 

- Denominació: Haribo España SA 

- CIF/NIF: A08932543 

- Domicili social: Carretera Girona a Banyoles Km.14 – 17844 Cornella del Terri (Girona) 

- Telèfon: 972595000 

- URL: www.haribo.es 
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Estructura Corporativa: 

- President: Peter Riegel Johannes 

- Matriu: Haribo España Beteiligungs-Gmbh 

- Participacions: Si 

Estructura Legal: 

- Forma jurídica: Societat anònima unipersonal 

- Capital social: 1.000.000€ 

- Cotitza en borsa: No 

Informació comercial: 

- Data de constitució: 05/09/1984 

- Activitat: 1644500 – Comerç al per menor de bombons i caramels 

- CNAE 2009: 4724 – Comerç al per major de pa, confiteria i pastisseria en establiments 

especialitzats. 

- SIC: 5441 – Confiteries i pastisseries 

- Objecte social: Fabricació, importació, exportació, compraventa i distribució de productes de 

confiteria, llaminadures, fruits secs i en general, de productes alimentaris i begudes 

refrescants no alcohòliques. 

- Activitats internacionals: Importa i exporta 

Reputació online: 

- Índex global de reputació: Molt bona presència amb valoració positiva 

- Presència: 92/100 

- Valoració: B 
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2.4.7 Valoració  dels principals competidors 

 

Principals 

característiques 

Mondelez 

International 

Chupa 

Chups 
Grefusa Vidal Wrigley Haribo 

Productes 8 9 8 7 8 7 

Diversificació 10 7 7 7 10 9 

Recursos 

Financers 
9 5 7 6 8 8 

Política de preus 7 7 8 8 7 8 

Estratègia de 

distribució 
9 8 8 8 8 9 

Comunicació 9 8 7 7 9 9 

Antiguitat 4 9 8 10 8 8 

Imatge de 

l'empresa 
8 9 7 7 7 8 

Notorietat de 

l'empresa 
10 8 8 7 9 9 

Presència Web 7 7 8 9 8 8 

Puntuació Total 81 77 76 76 82 83 

*La puntuació s’ha realitzat empíricament a partir de les característiques de cada competidor. 

 Fig.6 Taula valoració competencia. Elaboració pròpia. 
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3 Anàlisi intern 

 

Anàlisi Intern 
Debilitat Fortalesa 

1-2 3-5 6-8 9-10 

3.1 Factors humans i capacitats personals 

Eficiència organitzativa 
   

X 

Clima, motivació i integració 
  

X 
 

Retribucions 
 

X 
  

Nivell de formació 
  

X 
 

Adaptació a les exigències del projecte 
  

X 
 

Problemes per trobar personal 
qualificat    

X 

Grau de conflictivitat laboral 
  

X 
 

3.2 Factors o capacitats tècniques 

Nivell tecnològic 
 

X 
  

Maquinaria, instal·lacions 
  

X 
 

Enginyeria, processos i mètodes 
   

X 

Productivitat 
  

X 
 

Qualitat objectiva, qualitat total 
    

Acords, llicències i patents 
  

X 
 

3.3 Factors o capacitats comercials 

Definició del producte o servei 
  

X 
 

Estructura de les ventes (per productes, 
clients, mercats)   

X 
 

Nous llançaments previstos 
   

X 
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Anàlisi Intern 
Debilitat Fortalesa 

1-2 3-5 6-8 9-10 

Cicle de vida dels productes 
 

X 
  

Marques i protecció de les mateixes 
 

X 
  

Xarxa comercial, força de ventes 
  

X 
 

Nivell i política de preus 
 

X 
  

Comunicació de l'empresa 
   

X 

3.4 Factors i capacitats de gestió 

Estructura jurídica i accionarial 
  

X 
 

Titularitat del immobilitzat 
 

X 
  

Tipus de gestió 
  

X 
 

Estil de direcció 
  

X 
 

Presa de decisions 
   

X 

Gestió i control 
  

X 
 

Antiguitat de l'empresa X 
   

Coneixements de gestió 
  

X 
 

Qualitat de l'equip directiu 
    

Responsabilitats per àrees 
 

X 
  

Assegurances 
  

X 
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4 Anàlisi DAFO i model CAPA 

4.1 Anàlisi DAFO 

 L’anàlisi DAFO es una metodologia d’estudi d’una empresa que analitza per una banda les 

característiques internes (debilitats i fortaleses ) i per l’altra banda les característiques externes 

(amenaces i debilitats), ens ajudarà a planejar una estratègia de futur. 
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Anàlisi dels Factors Externs Anàlisi dels factors interns 

Oportunitats : 

- Mida del mercat 

- Evolució del mercat 

- Grau d’internacionalització 

- Proveïdors 

- Canals de distribució 

- Clients 

- Índex de creixement 

- Rendibilitat mitja del sector 

- Diferenciació del producte 

- Accés a canals de distribució 

- Barreres de sortida 

- Número de compradors 

- Volum de venta 

- Número de proveïdors 

Fortaleses: 

- Eficiència organitzativa 

- Clima, motivació i integració 

- Nivell de formació 

- Adaptació a les exigències del projecte 

- Problemes per trobar personal qualificat 

- Grau de conflictivitat laboral 

- Enginyeria, processos i mètodes 

- Productivitat 

- Nous llançaments previstos 

- Estructura de les ventes 

- Gestió i control 

- Presa de decisions 

Amenaces: 

- Estructura del mercat 

- Clima competitiu 

- Factors i motivacions de compra 

- Número de competidors 

- Canvi tecnològic 

- Legislació condicionant 

- Necessitats de capital 

- Corba de l’experiència 

- Costs de canvi de producte 

- Productes estandarditzats 

- Cost de canvi de proveïdor 

- Repercussió proveïdors sobre el cost 

- Disponibilitat productes substitutius 

- Preu atractiu productes substitutius 

- Prestacions similars productes substitutius 

Debilitats: 

- Retribucions 

- Nivell tecnològic 

- Cicle de vida dels productes 

- Marques i protecció de les mateixes 

- Nivell i política de preus 

- Titularitat de l’immobilitzat 

- Antiguitat de l’empresa 

- Responsabilitat per àrees 

Fig.6  Taula anàlisi DAFO. Elaboració pròpia. 
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4.2 Model CAPA 

 Consisteix en dona resposta a les següents preguntes relacionades amb l’anàlisi DAFO: 

¿Cóm podem potenciar les fortaleses? 

¿Com podem aprofitar les oportunitats? 

¿Com es pot corregir les debilitats? 

Com podem afrontar les amenaces? 

 

Anàlisi dels Factors Externs Anàlisi dels factors interns 

Accions per aprofitar oportunitats: 

- Aprofitar tots els canals de distribució 

possibles. 

- Contactar amb el major nombre de 

proveïdors per tal d’aconseguir millors 

condicions en qualitat, preu i servei. 

- Potenciar la exportació. 

Accions per potenciar fortaleses: 

- Analitzar i millorar els processos 

productius de l’empresa. 

- Promoure la formació entre els 

treballadors. 

- Mantenir el clima i la motivació 

laboral. Controlar-ho mitjançant 

enquestes periòdiques. 

Accions per afrontar amenaces: 

- Associacions comercials 

- Fortes campanyes de màrqueting 

- Treballar amb varis proveïdors 

- Creació de nous productes 

- Creació noves línies de negoci 

Accions per corregir debilitats: 

- Implantar incentius als treballadors. 

- Tindre un responsable de cada àrea a 

mig termini 

- Aprofitar la vida dels productes al 

màxim. 

- Patents i registres. 

 

 

Fig.7 Taula model CAPA. Elaboració pròpia. 
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5 Plans operatius 

5.1 Pla de màrqueting i accions comercials 

5.1.1 Polítiques de màrqueting 

 

Política de productes 

 

Inicialment es defineixen dues games de productes, una sense sucre i una altra amb sucre. La gamma 

amb sucre comptarà amb 8 gustos diferents (maduixa, poma, taronja, cola, llimona, mora, nata i 

maduixa i nata i xocolata) i la gamma sense sucre comptarà amb 9 gustos diferents (els mateixos de 

la gamma amb sucre més el gust de nata i cafè). 

 

La comercialització dels productes es farà amb diferents formats, inicialment es comercialitzarà en 

bosses de 10, 20 i 30 unitats. 

 

Poder crear nous productes (dins d’unes limitacions) no es suposa una inversió addicional ja que 

només haurem de variar els aromes i/o colorants i en cas de voler comercialitzar-ho en diferents 

formats també es possible. Tot això ens indica que tenim força flexibilitat per adaptar-nos al que ens 

resulti més òptim i beneficiós per l’empresa. 

 

Política de preus 

 

El preu dels nostres productes variaran segons si es venta directa o si es venta indirecta, també si es 

comercialitza en format amb pal o sense. Llavors tindrem els següents preus segons el tipus de 

producte: 

 

 
Venta directa Venta indirecta 

Caramel sense pal 0,05 € 0,035 € 

Caramel amb pal 0,10 € 0,075 € 

 

 
Fig.8.Taula de preus caramels segons tipus de venda. Elaboració pròpia. 
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Llavors ens queda un preu mig dels productes de 0,0625 € 

 

Política de distribució  

 

La política de distribució es la funció comercial que consisteix en posar els productes a l’abast del 

mercat.  

 

Els productes es distribuiran mitjançant la venta multicanal, ja sigui directament al consumidor final 

o bé mitjançant minoristes o majoristes: 

 

- Venta directa: mitjançant la nostra pàgina web 

- Venta a minoristes: directament a punts de venta com quioscs, supermercats o botigues 

especialitzades. 

- Venta a majoristes: venta a empreses dedicades a la distribució d’aquests productes.  

 

Política de comunicació 

 

La política de comunicació de l’empresa es centra en les noves tecnologies, per això més endavant es 

desenvolupa un Pla de xarxes socials i un Pla de presència a Internet.  

 

A excepció dels acords amb altres empreses que es comunicaran també mitjançant anuncis televisius 

o cartells publicitaris, tota la comunicació de l’empresa serà mitjançant internet o les xarxes socials. 
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5.1.2 Accions comercials 

Per tal de donar a conèixer la marca s’ha pensat en diferents grans accions comercials amb un fort 

impacte: 

- Acord de col·laboració amb empreses de productes bucodentals com Oral-B o Colgate. Els 

problemes bucodentals i els caramels són coses que van lligades, quan no es veritat ja que els 

nostres caramels sense sucre no afecten en els problemes bucodentals. La idea es incloure un 

paquet de caramels sense sucre en la compra de respalls de dents o dentífrics, això tindria un 

impacte molt positiu en la imatge de la marca i la col·laboració amb una empresa del sector 

bucodental ens reforçaria la nostra imatge. 

- Acord de col·laboració amb empreses de menjar ràpid conegudes com per exemple 

McDonald’s, Burguer King o Pans and Company. Regar un caramel en els menús que venen 

aquestes cadenes faria que els nostres productes arribéssin a un alt nombre de gent. 

- Acord de col·laboració amb una empresa de jocs vía app o en línia com el Candy Crush 

del’empresa King Digital Entertaintment, amb seu a Barcelona. Incloure codis promocionals 

als embolcalls dels nostres caramels per a que puguin beneficiar-se d’avantatges exclusius al 

joc (en forma de vides, accés a nous episodis o continguts especials) es una forma de crear 

demanda del nostre producte. 
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5.2 Pla d’operacions 

 

L’objectiu del pla d’operacions es detallar com es gestionaran els recursos involucrats en la 

generació dels productes que es volen oferir. 

5.2.1 Desenvolupament del producte 

Un caramel conté les següents proporcions: 

- 62% Sacarosa 

- 35,6% Xarop de Glucosa 

- 1,1% Aigua 

- 0,73% Àcid 

- 0,49% Pasta Vacuum 

- 0,06% Colorant 

- 0,05% Aroma 

 

 

 

 

Fig.8 Gràfic composició del caramel. Elaboració pròpia. 
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Gamma caramels infantils: 

- Gust maduixa 

- Gust poma 

- Gust taronja 

- Gust cola 

- Gust llimona 

- Gust mora 

- Nata + Maduixa 

- Nata + Xocolata 

Gamma caramels adults: 

- Sense sucre gust maduixa 

- Sense sucre gust poma 

- Sense sucre gust taronja 

- Sense sucre gust cola 

- Sense sucre gust llimona 

- Sense sucre gust mora 

- Sense sucre nata + maduixa 

- Sense sucre nata + xocolata 

- Sense sucre nata + cafè 

La diferència bàsica es que els caramels sense sucre son de glucosa i els altres són amb sucre. 

Desprès canvia el tipus i les quantitats de colorants i aromes i també si son amb nata o sense. Per tant 

això ens dona molta flexibilitat a l’hora de fer els caramels. 

També hi ha caramels que els comercialitzarem amb pal, per tant en el procés productiu hauran 

d’incorporar un pas mes. 

Un altre punt important del procés es la part dels embolcalls que utilitzarem per cada caramel, això 

haurà d’anar coordinat amb el tipus de caramel que es fabrica en cada moment o per cada línia de 

producció. 

 

5.2.2 Aprovisionament 
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A continuació es detallen totes les matèries de les que ens proveeixen pel procés productiu 

amb els respectius proveïdors i les seves característiques. 

Proveïdorsprincipals Empresa Origen Transport 

Sucre YASUKE CORP - Sucursal a Portugal Brasil Marítim + terrestre 

Glucosa AMRUT INTERNATIONAL India Marítim + terrestre 

Llet en pols ERAPOLY GLOBAL SDN. BHD Malasia Marítim + terrestre 

ÀcidLíquid Shenyang Humate Technology Co., Ltd. Xina Marítim + terrestre 

Aromes i colorants Shenyang Humate Technology Co., Ltd. Xina Marítim + terrestre 

Bastonets de plàstic Sweet Road CommodityFirm Xina Marítim + terrestre 

Embolcalls S.P. ENTERPRISES India Marítim + terrestre 

Bosses de plàstic Shantou Lixing Packaging Co., Ltd. Xina Marítim + terrestre 

Caixes de cartró Qingdao Xinying Printing Co., Ltd. Xina Marítim + terrestre 

    
Proveïdorssecundaris Empresa Origen Transport 

Sucre EMERGED LIMITED RegneUnit Marítim + terrestre 

Glucosa ROYAL INGREDIENTS GROUP BV PaïsosBaixos Terrestre 

Llet en pols EJE CAFETERO SERVICE SL Espanya Terrestre 

ÀcidLíquid Tecnufar Ibérica Espanya Terrestre 

Aromes i colorants Tecnufar Ibérica Espanya Terrestre 

Bastonets de plàstic maysan Industrial Limited Alemanya Terrestre 

Embolcalls ETHNO LATIN França Terrestre 

Bosses de plàstic CART COLOR SRL Itàlia Terrestre 

Caixes de cartró IwonaCieslik (KART-BOX) Polònia Terrestre 

 

Per cada matèria prima tenim dos proveïdors, un de principal i un altre de secundari. Això ens 

dona seguretat en cas de que el proveïdor principal pugui patir retards en l’entrega o problemes, 

sempre podem accedir al proveïdor secundari que es més proper. També en casos no planificats de 

Fig.9 Relació dels nostres  proveïdors segons producte. Elaboració pròpia. 
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necessitat d’augmentar la producció podrem fer les compres al proveïdor secundari que ens entregarà 

la matèria prima amb un període de temps molt curt. 

 

5.2.3 Fabricació 

Els processos productius i els recursos materials necessaris es detallen en els següents 

apartats. 

La capacitat productiva de la fàbrica serà en funció de la màquina o del procés productiu que tingui 

el coll d’ampolla. A partir de les màquines i els processos productius podem determinar que la 

producció màxima per torn serà de 650.000 caramels, ja que el coll d’ampolla el tindrem a les 

màquines amasadores que ens marcaran la producció màxima. 

 

5.2.4 Emmagatzematge 

Disposarem d’un gran espai per emmagatzemar producte. Aquest estarà controlat 
informàticament tot el que entra i surt del magatzem.  

 

Al magatzem  hi  haurà diferents zones en funció dels lots de productes que hi dipositem.  

 

5.2.5 Logística de distribució 

La distribució dels productes será un servei que tindrem externalitzat, ja que, tindre una flota 
de camions pròpia no es rentable. Per tant, el cost en logística de distribució anirà lligat al nombre de 
ventes que tinguem. 

 

Hem estimat unes despeses logístiques de aproximadament un 10% del import de les ventes, 
basant-nos en la mitja de les empreses industrials del sector. 

 

5.2.6 Servei post-venda 
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Per tal que el client tingui una bona experiència de compra, es molt important atendre 

qualsevol problema que pugui tenir. Disposarem d’un mail d’atenció al client i també d’un telèfon on 

podran trucar en horari laboral. 

 

Les reclamacions s’han d’intentar resoldre el més ràpid possible i sempre a favor del client. 

Quan a un client li soluciones un possible problema que pugui tindre correctament i ràpidament, es 

quan es fidelitza. 

 

5.2.7 Sistemes de planificació i control de les operacions 

La planificació de la producció ve definida a partir dels objectius de venta i del stock que 

disposem. Aquestes previsions poden variar al llarg dels mesos per lo tant, s’ajustaran mensualment 

per adaptar-se el màxim a la necessitat real. 

 

Al tindre una capacitat alta d’emmagatzematge de producte, ens fa poder reaccionar més 

ràpidament a possibles increments puntuals de la demanda. 

 

Es treballarà a dos torns de vuit hores cada un.  
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5.3 Pla de RRHH 
 

El pla de recursos humans tracta d’analitzar i determinar tots els elements relacionats amb la 

política de personal i tots aquells aspectes relacionats amb la dimensió humana de l’empresa. 

5.3.1 Organigrama de l’empresa 

 

 

 

 

5.3.2 Funcions i requisits de les tasques a desenvolupar 

A continuació es detallen els llocs de treball de l’empresa amb les funcions i els requisits per 
a cada un.  

Recepcionista 

- Funcions 
o Atenció i filtre de trucades 
o Rebre, registrar i canalitzar corespondència i paquets que arribin a l’empresa 
o Gestionar les reserves de la sala de reunions 
o Coordinació i organització de viatjes 
o Recolzament al departament comercial en la preparació de la documentació necessària 
o Organitzar i mantenir actualitzats els fitxers i les bases de dades de l’empresa 

Consell 
Executiu

Administració 
i Ventes

Comercial

Recepció

Administració

Producció i 
operacions

Enginyeria

Laboratori Taller
Responsables 

Producció

Operaris
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o Proposar i realitzar accions que suposin una optimització i millora dels procediments i 
tasques del lloc de treball 
 

- Requisits 
 

o Experìència mínima de 6 mesos en un lloc similar 
o Estudis mínims de Batxillerat 
o Habilitats socials 

 

Administratiu 

 

- Funcions: 
 

o Recepció i arxiu de documentació interna i externa 
o Seguiment en compres i vendes de l’empresa. Manteniment de la documentació 
o Gestió amb proveïdors 
o Tràmits amb l’administració 

 

- Requisits 
 

o Formació en àrea administrativa i contable ja sigui amb formació professional o amb 
carrera universitària. 

o Experiència en lloc similar 
o Domini de paquet Microsoft Office 
o Habilitats socials 
o Planificació i organització 
o Capacitat resolutiva 

 

Comercials 

 

- Funcions 
 

o Prospecció de mercats potencialment interessants per l’empresa 
o Visites comercials i presentacions dels productes de la companyia 
o Negociació d’acords parcials i globals amb diferents clients 
o Recerca de distribuïdors en cada zona geogràfica 
o Acompanyament i seguiment de les visites dels distribuïdors 
o Cumpliment dels objectius marcats 
o Seguiment i fidelització de la cartera de clients 
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o Resolució d’incidències dins del desenvolupament de les ventes 
 

- Requisits 
 

o Carrera universitària (Empresarials, Màrqueting, Comunicació o Econòmiques) 
o Experiència en ventes obligatoria 
o Orientat a resultats i motivat pels reptes 
o Saber prendre la iniciativa 
o Orientat al client 
o Comunicació eficaç 

 

Taller 

 

- Funcions 
o Manteniment i reparacions 
o Optimització d’equips 
o Realització de tasques de manteniment preventiu/correctiu 

 

- Requisits 
 

o Formació professional de grau mitjà o superior o Enginyeria Tècnica 
o Experiència en posició similar 

 

Tècnic de laboratori 

 

- Funcions 
o Controls de qualitat, paràmetres de control i punts crítics dels processos 
o Calibració i verificació d’equips de mesura 
o Anàlisis dels paràmetres del producte 
o Col·laboració en el manteniment del sistema d’anàlisis de perills i punts de control 

crítics 
 

- Requisits 
 

o Enginyer Tècnic/Superior Industrial o Químic 
o Experiència en posició similar 
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Operaris fàbrica 

  

- Funcions 
o Càrregues i descàrregues necessaries dels productes 
o Classificació dels productes 
o Control de les màquines 
o Supervisió dels processos productius 

- Requisits 
o Cicle formatiu Grau Superior en Industries Alimentaries 
o Experiència mínima de 6 mesos en llocs similars 
o Disponibilitat i flexibilitat horaria en torns rotatius 
o Certificació de manipulador d’aliments 
o Treball en equip 
o Preocupació per l’ordre i la qualitat 

 

Responsables torns 

 

- Funcions 
o Càrregues i descàrregues necessaries dels productes 
o Classificació dels productes 
o Control de les màquines 
o Responsabilitat dels processos productius 
o Resolució d’incidències 
o Reportar als superiors dels KPI’s de producció 

- Requisits 
o Cicle formatiu Grau Superior en Industries Alimentaries 
o Experiència mínima de 2 anys en llocs similars 
o Disponibilitat i flexibilitat horaria en torns rotatius 
o Certificació de manipulador d’aliments 
o Treball en equip 
o Preocupació per l’ordre i la qualitat 

 

Enginyers 

 

- Funcions 
 

o Proposar accions de millora continua 
o Administrar les eines dels processos assignats, assegurant el seu bon estat i la 

disponibiltat dels recanvis 
o Colaborar amb altres departaments en la industrialització de nous projectes 
o Controlar i planificar la producció 
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o Gestionar i optimitzar el magatzem 

 

- Requisits 
 

o Enginyer Tècnic o Superior Industrial 
o Experiència en el sector 
o Capacitat analítica 

 

5.3.3 Plantilla i salaris 

A continuació es detalla la plantilla de l’empresa i els salaris corresponents. 

 

Lloc de treball Nº treballadors Sou Mensual Sou Anual 

Recepció 2             3.200 €           44.800 €  

Oficines 6           12.000 €        168.000 €  

Enginyers 4             9.600 €        134.400 €  

Taller 1             2.080 €           29.120 €  

Laboratori 2             4.800 €           67.200 €  

Comercials 2             4.480 €           62.720 €  

Operaris 46           51.520 €        721.280 €  

Responsables torns 4             7.040 €           98.560 €  

Total 67           94.720 €     1.326.080 €  

  

 

També hi una partida de despeses anuals en concepte d’incentius, aquesta partida s’estima pel 
primer any d’uns 35.000 € sempre i quan es compleixin els objectius de vendes estimats. 

 

5.3.4 Formació 

Anualment l’empresa es compromet en invertir en la formació dels seus treballadors 
aproximadament un 0,5% de la facturació anual, això suposa 60.000 € el primer any de l’empresa. 

Fig.9 Relació de personal a planta. Elaboració pròpia. 
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La formació anirà especialitzada en cada posició i tenint en compte el desenvolupament 
personal de cada persona. 

 

5.3.5 Externalització de serveis (outsourcing) 

Varis serveis de l’empresa es faran mitjançant empreses externes ja que mantenir un equip de 
gent per desenvolupar aquestes funcions suposaria un cost elevat difícil de mantenir. A continuació 
es detallen els serveis externalitzats: 

 

- Formació 
- Neteja 
- Manteniment 
- Qualitat 
- Màrqueting 
- Serveis informàtics 
- Logística i transport 
- Seguretat 
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5.4 Pla econòmic i financer 

 

5.4.1 Escenaris 

Escenari 1 

- Previsió inicial de ventes moderada + creixement interanual de ventes alt 

- La previsió inicial moderada de ventes es d’uns 200.000.000 caramels. 

- El creixement alt de vendes mig es del 4,50% aproximadament. 

 

ANY CASH FLOW CASH FLOW ACUMULAT 

0 -2.774.705,00 €  -2.774.705,00 €  

1 -148.966,88 €  -2.923.671,88 €  

2 -682.582,70 €  -3.606.254,59 €  

3  909.262,93 €  -2.696.991,65 €  

4  1.214.099,37 €  -1.482.892,28 €  

5  1.382.989,09 €  -99.903,19 €  

6  1.574.669,19 €   1.474.766,01 €  

7  1.468.845,29 €   2.943.611,30 €  

8  2.298.407,34 €   5.242.018,63 €  

9  1.415.787,74 €   6.657.806,38 €  

10  1.876.988,02 €   8.534.794,40 €  

 

VAN  3.726.377,48 €  

i 8% 

TIR 22,06% 

PAY BACK 5,06  
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Escenari 2 

- Previsió inicial de ventes alta + creixement interanual de ventes moderat 

- La previsió inicial alta de ventes es d’uns  210.000.000 caramels aproximadament 

- El creixement moderat de ventes mig es del 3,00% aproximadament. 

 

ANY CASH FLOW CASH FLOW ACUMULAT 

0 -2.774.705,00 €  -2.774.705,00 €  

1  270.017,34 €  -2.504.687,66 €  

2 -611.366,80 €  -3.116.054,46 €  

3  767.850,64 €  -2.348.203,82 €  

4  806.595,77 €  -1.541.608,05 €  

5  886.268,09 €  -655.339,95 €  

6  1.037.477,92 €   382.137,97 €  

7  946.784,47 €   1.328.922,44 €  

8  1.766.238,00 €   3.095.160,43 €  

9  867.819,35 €   3.962.979,78 €  

10  1.321.404,56 €   5.284.384,34 €  

 

VAN  1.963.420,17 €  

i 8% 

TIR 17,22% 

PAY BACK 5,63  
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Escenari 3 

- Previsió inicial de ventes moderada + creixement interanual de ventes moderat 

- La previsió inicial moderada de ventes es d’uns 200.000.000 caramels. 

- El creixement moderat de ventes mig es del 3,00% aproximadament 

 

 

ANY CASH FLOW CASH FLOW ACUMULAT 

0 -2.774.705,00 €  -2.774.705,00 €  

1 -148.966,88 €  -2.923.671,88 €  

2 -793.656,14 €  -3.717.328,03 €  

3  521.181,70 €  -3.196.146,33 €  

4  498.460,92 €  -2.697.685,41 €  

5  458.791,13 €  -2.238.894,27 €  

6  544.217,71 €  -1.694.676,56 €  

7  405.108,58 €  -1.289.567,98 €  

8  1.190.776,72 €  -98.791,26 €  

9  147.147,13 €   48.355,87 €  

10  568.840,02 €   617.195,89 €  

 

VAN -940.950,25 €  

i 8% 

TIR 2,57% 

PAY BACK 8,67  
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5.4.2 Conclusions 

Els escenaris utilitzats són: 

1) Previsió inicial de ventes moderada + creixement interanual de ventes alt 

2) Previsió inicial de ventes alta + creixement interanual de ventes moderat 

3) Previsió inicial de ventes moderada + creixement interanual de ventes moderat 

S’han tingut en compte les següents consideracions: 

- La previsió inicial moderada de ventes es d’uns 200.000.000 caramels. 

- La previsió inicial alta de ventes es d’uns  210.000.000 caramels aproximadament 

- El creixement moderat de ventes mig es del 3,00% aproximadament 

- El creixement alt de vendes mig es del 4,50% aproximadament. 

 

Tant l’escenari 1 com l’escenari 2 són projectes fiables ja que els dos tenen un VAN positiu, un 

TIR acceptable i un període de retorn de la inversió curt. 

 

Amb aquests escenaris veiem que en cas d’invertir amb l’empresa, per a que la inversió sigui 

rentable, o bé comencem amb volum de ventes elevat o el creixement interanual mig ha de ser igual 

o superior al 4,50%. 
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5.5 Pla de tecnologia de la informació 
 

La tecnologia de la informació juga un paper molt important en l’època actual, la majoria de 

les empreses ho utilitzen per tal de millorar processos i agilitzar controls. 

A continuació detallem en cada apartat les necessitats pel correcte desenvolupament de l’activitat 

productiva de l’empresa. 

5.5.1 Infraestructura de Hardware 

- Totes les màquines disposaran d’instrumentació industrial per tal de mesurar, controlar i 

registrar variables dels processos amb l’objectiu d’optimitzar els recursos utilitzats.  

- Hi haurà d’haver ordenadors per a tots els tècnics i administratius.  

- Serà necessària la instal·lació d’una xarxa local. 

- Disposarem de servidors on es faran còpies de seguretat setmanals. 

 

5.5.2 Infraestructura de Software 

- S’utilitzarà un programari creat específicament per la nostra empresa que s’adapti al procés 

productiu. Aquest es controlarà des de la Sala de Control. 

- Els ordenadors treballaran amb el sistema operatiu de Windows. 

- S’utilitzaran els programes informàtics del paquet de Microsoft Office. 

- També es disposarà d’un software lliure d’ERP que ens permetrà controlar diferents àrees de 

l’empresa com: 

o RRHH 

o Logística 

o Inventari 

5.5.3 Infraestructura de comunicacions 

- Els responsables de torn i els tècnics disposaran d’un telèfon mòbil per a comunicar-se. 

- Serà necessària la connexió a internet pels treballadors administratius. 

- La integració amb la venta mitjançant la pàgina web es farà amb un software adaptat a la 

nostra empresa. També es farà el seguiment del magatzem i de les comandes offline 

mitjançant aquest software. 

- L’atenció al client es podrà fer per diferents mitjans de comunicació com: 
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o Per correu postal 

o Per correu electrònic 

o Per telèfon 

o Mitjançant l’apartat d’atenció al client de la pàgina web 

o Per xarxes socials 
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5.6 Pla de Xarxes Socials 

 

Actualment un gran nombre de persones utilitza diàriament les xarxes socials, aquest fet ens 

fa adaptar-nos als canvis i per això hem de donar una gran importància a les xarxes socials.  

Segons un estudi d’IAB Spain un 82% de la població internauta d’Espanya utilitza les xarxes 

socials, fet que representa més de 14 milions de persones. 

Les 5 xarxes socials més utilitzades són per ordre: Facebook, YouTube, Twitter, Google+ i Linkedin. 

I amb valoració dels usuaris, YouTube es la més ben valorada seguida de Spotify, Instagram i 

Facebook. 

Pel que fa a la freqüència d’us, les xarxes socials tenen una mitja de 3,6 dies a la setmana. 

Facebook es l’única xarxa social que té un ús diari, desprès ja venen Twitter amb 4,9 dies a la 

setmana i Instagram amb 4,8. 

Un altre aspecte a tindre amb compte es la freqüència d’us per quota de temps, en el que 

segueix liderant Facebook amb 4 hores i 31 minuts, seguida de Spotify amb 3 hores i 45 minuts i 

YouTube amb 3 hores i 34 minuts. 

Els usuaris de les xarxes socials realitzen diferents tipus d’activitats, principalment socials com: 

- Veure que fan els seus contactes 

- Mirar vídeos i música 

- Enviar missatges 

- Publicar continguts 

- Xatejar 

- Comentar l’actualitat. 

El “ primetime” de les xarxes socials es a mitja tarda, a la nit i a mig matí. Això es molt 

important per a que les campanyes tinguin l’efecte desitjat i arribin al màxim nombre d’usuaris. 

Segons l’estudi, 9 de cada 10 usuaris segueix a alguna marca, i un de cada quatre usuaris  

participa en concursos amb freqüència. Les motivacions que fan que els usuaris segueixin a les 

marques són les següents: 
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- M’agrada la marca i volia mantenir-me informat. 

- Era necessari per participar en un concurs 

- Per conèixer com funciona la marca 

- Em va aparèixer publicitat en les xarxes socials i vaig decidir seguir-la 

- Influeix en el meu procés de compra 

- Era la forma d’accedir al servei d’atenció al client 

- Perquè vaig veure que un amic la seguia. 

L’acceptació de la publicitat a les xarxes socials es bona ja que a un 52% els hi sembla bé i 

només a un 9% els hi sembla malament. 

En el procés de compra, un 70% de la població estudiada declara que les xarxes socials han 

influït en la compra. Es molt important una bona atenció als clients de les xarxes socials ja que un 

62% declaren valorar bastant els comentaris sobre els productes a les xarxes socials. 

Una altra dada important es que un 40% de la població estudiada busca informació en les xarxes 

socials abans de realitzar una compra per internet, i un 37% realitza comentaris o consultes sobre les 

compres realitzades. 

5.6.1 Objectius 

- Construir la marca, fer que el públic reconegui el nom de la marca i l’associï amb el producte. 

- Interactuar amb els seguidors i clients, fent que tinguin un canal de comunicació fàcil i 

directe amb la marca. També oferint motius pels quals els clients o seguidors parlin de la 

marca. 

- Recolzar a les ventes ensenyant mostres de productes i promocionant-los. 

- Atreure nous clients al generar tràfic mitjançant les xarxes socials. 

- Conduir el públic, amb usabilitat i continguts de valor sobre els productes i el sector.  

 

5.6.2 Facebook 

A Facebook es crearà una pàgina que ens permetrà personalitzar-la, tindre un nombre il· limitat 

de seguidors, promocionar la pàgina mitjançant campanyes i també tindre accés a estadístiques per 

mesurar la presència. 

- Crear una comunitat de seguidors al voltant de la marca i del negoci. 
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- Relacionar-se i interactuar amb els clients actuals i potenciar-los. 

- Promoure continguts i promocions com imatges, vídeos, ofertes... 

- Enquestes als seguidors amb un sorteig entre tots els participants... 

5.6.3 Twitter 

Uns quants dels objectius marcats amb la presència a Twitter són: 

- Crear relacions directes amb periodistes, opinadors... 

- Eina de comunicació per atenció al client. 

- Concursos amb hashtags 

5.6.4 Instagram 

Una bona presència a Instagram serà molt important de cara als nostres clients objectius. Al 

perfil de l’empresa es publicaran imatges i vídeos curts promocionant els productes i fomentant la 

participació dels seguidors.  

També es crearan concursos, promovent  la participació dels seguidors a que pengin imatges 

amb un “hashtag” que faci referència a la marca o algun producte en concret.  

Una altra forma de promoció serà mitjançant instagramers amb un gran nombre de seguidors. 

Es farà un esdeveniment per a reunir a uns 10-15 instagramers i ells hauran de fer fotos i penjar-les 

als seus comptes, aquestes accions comercials són de baixa inversió envers el fort impacte que tenen. 

5.6.5 Youtube 

A la xarxa social de vídeos, haurem de ser capaços de captar l’atenció de la gent mitjançant 

vídeos de campanyes promocionals divertits i enginyosos per a que tinguin ressò a la xarxa. 

També es farà que els clients interactuïn penjant els seus propis vídeos menjant un caramel o 

explicant que senten quan mengen un caramel de la nostra marca. 
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5.7 Pla de comerç electrònic 

 

5.7.1 Presència a Internet 

En l’època actual la presència a la xarxa es quasi obligatòria, per tant es molt important tindre 

una bona presència i un bon posicionament a la xarxa. 

Un bon disseny web acompanyat d’una bona campanya de SEO ajudaran a augmentar la 

visibilitat de la pàgina web i aconseguir així una posició en els primers resultats de les cerques. 

També s’haurà de dur a terme una campanya de SEM ja que així aconseguirem una millor 

promoció de la marca als buscadors.  

La pàgina web haurà de ser interactiva amb els clients, especialment amb els nens i joves. 

Que puguin interactuar amb el producte i la nostra pàgina web serà essencial per fidelitzar els clients 

i obtenir un alt nombre de visites al nostre portal web. 

 Una de les formes per aconseguir aquesta interacció serà mitjançant codis que 

proporcionarem als caramels o les caixes de caramels i que els clients podran introduir a la nostra 

web i així obtindran regals, descomptes o vals per la compra de productes a la nostra web.  

Una de les grans promocions de la nostra marca serà sens dubte la col·laboració amb 

l’empresa americana amb seu a Barcelona, King Digital Entertaintment, creadora del famós joc 

CandyCrush. Mitjançant aquesta col·laboració els consumidors dels nostres productes podran 

beneficiar-se d’avantatges exclusius en aquest joc, ja sigui en forma de vides o comodins, o l’accés a 

nous episodis del joc. 

 

5.7.2 Comerç electrònic 

La pàgina web serà també una botiga online on vendrem directament a tot el món. Hi haurà 

quantitats mínimes de compra per a que l’enviament sigui rendible. Es faran diferents tipus de 

promocions en funció de l’època de l’any com per exemple per Halloween o per Nadal. 

També s’ha de tindre en compte que un alt nombre de visites vindran d’un terminal mòbil o 

tauleta, per tant ens haurem d’adaptar a aquestes exigències creant una app o fent la pàgina web 

optimitzada per aquests dispositius. 



                                                     

BLOC I. BUSSINES PLAN                                                                                                                                  ESTUDI PER LA IMPLANTACIÓ D’UNA FÀBRICA DE CARAMELS                                          

-58 -                                                                                                                                                                                                                                 ADRIÀ RAURET  &  ANA Mª RODRÍGUEZ                                       

 

També es vendrà online en diferents webs externes de diferents països com per exemple: 

- http://www.candywarehouse.com/ 

- http://www.theonlinecandyshop.com/ 

- http://sweetfactory.com/ 

- https://candygerman.com/ 

- http://chucheriland.com/ 

- http://www.egolosinas.com/ 

- http://www.chuchesonline.com/ 

Una altra forma d’aconseguir ventes, coneixement de la marca i del producte serà mitjançant acords 

amb els següents marketplaces: 

- Gmarket: http://global.gmarket.co.kr/ 

- Amazon: www.amazon.com 

- Taobao: www.taobao.com 

- Tmall: www.tmall.com 

- Lotte: www.lotte.com/ 

 

D’entrada ens plantegem tindre presència en aquests cinc, a mig termini no descartem ampliar i 

buscar noves col·laboracions amb d’altres. 

L’objectiu serà aconseguir tindre presència online i fer que molta gent conegui la marca i els 

nostres productes. La gestió de comandes ja està dins de la mateixa plataforma, per tant nosaltres sol 

ens haurem d’encarregar de rebre les ordres, gestionar-les i que l’empresa transportista les expedeixi 

al lloc indicat. 
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5.8 Pla de comunicació interna 

 

La comunicació interna es un dels punts importants perquè una empresa funcioni i perquè tots els 

membres de l’empresa vagin en una mateixa direcció. La comunicació pot ser de tres tipus: 

1) Vertical ascendent: es la que s’origina verticalment des de baix fins a dalt, des dels 

treballadors fins als directius. Es bàsic i necessari que els càrrecs superiors coneguin les 

queixes, suggeriments o idees dels treballadors. Una bona comunicació vertical ascendent fa 

que els treballadors es sentin partícips de l’empresa. 

2) Vertical descendent: es la que va dels alts càrrecs fins als treballadors. L’objectiu es informar 

als treballadors de les tasques que han de realitzar per aconseguir els objectius de l’empresa i 

també per informar de la situació de l’empresa. 

3) Interna horitzontal: es la que es realitza entre persones que estan al mateix nivell jeràrquic. Es 

fonamental el bon clima laboral, per això entre departaments o dins de departaments hi ha 

d’haver una bona comunicació. 

Els objectius principals del pla de comunicació interna són: 

- Motivar a l’equip humà de l’empresa 

- Fomentar una cultura de col·laboració afavorint el feedback i els fluxes de comunicació en 

tots els sentits. 

- Informar de tot el que succeeix a l’empresa. 

- Estimula la cohesió entre les persones dins dels grups. 

- Implicar als treballadors als objectius de l’empresa 

- Contribuir a inculcar una cultura corporativa i a fer partícip a tot l’equip humà. 

- Aconseguir un bon clima laboral 

- Millorar el rendiment dels treballadors 

Les accions que es duran a terme per tal d’assolir aquests objectius són: 

- Bústia de suggeriments:  

o Es un bon canal de comunicació ascendent el qual poden fer servir tots els 

treballadors, inclús els que no s’atreveixen a fer comentaris als supervisors cara a 

cara.  
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o També serveix per rebre aportacions valuoses dels treballadors per la millora contínua 

de l’empresa. 

o Es farà un seguiment mensual dels suggeriments i s’aportaran respostes indicant si el 

suggeriment es durà a terme o no i agraint l’interès dels treballadors. 

o Es important que la part directiva s’impliqui en les respostes dels suggeriments.  

- Reunions setmanals:  

o La direcció es reunirà amb els responsables setmanalment explicant els objectius i la 

planificació setmanal. Els responsables seran els encarregats de transmetre aquesta 

informació als altres treballadors.  

o Es faran reunions globals cada 3-4 mesos explicant el funcionament de l’empresa i la 

situació respecte els objectius marcats. 

- Revista interna:  

o Es un mecanisme de comunicació bilateral. 

o Permet als treballadors estar al dia de les últimes novetats de l’empresa. 

o Està oberta a la opinió i col·laboració dels treballadors, sempre amb la supervisió de 

l’equip responsable de comunicació.  

- Manual de benvinguda: 

o És un dels primers contactes del treballador amb l’empresa. 

o Ha de proporcionar informació bàsica de la companyia com la missió, visió, història, 

objectius. 

o Hi ha d’haver una orientació al treballador sobre el seu tipus de treball. 

- Tauler d’anuncis: 

o S’ha de col·locar en un lloc de fàcil accés pels treballadors. 

o S’utilitzarà per informar d’aspectes corporatius. 

o També s’informarà d’assumptes d’interès pels treballadors com temes de salut, 

promocions internes, aspectes sindicals... 
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5.9 Pla de medi ambient 

 

El pla de medi ambient constitueix l’eina a través de la qual  l’empresa es compromet a 

gestionar els impactes ambientals negatius produïts per les seves activitats, productes i serveis, amb 

l’objectiu d’evitar o disminuir aquests efectes. 

El pla es realitza en dues etapes: 

- Etapa d’avaluació d’impacte ambiental 

- Etapa de formulació del pla de control dels impactes 

En la primera etapa l’empresa ha d’identificar els canvis sobre el medi ambient i la comunitat 

generats per la interacció entre la gestió de l’empresa i el medi ambient. Això es realitzarà a través 

d’un anàlisi de relacions causa i efecte. Posteriorment s’avaluaran els impactes per tal de definir els 

que siguin més significatius. 

En la segona etapa, s’establiran diferents mesures i accions per tal de controlar els impactes 

ambientals significatius. Les mesures es diferencien en tres categories: 

- Mesures de mitigació d’impactes: son les mesures tendents a controlar aquells impactes que 

son mitigables. La finalitat es disminuir o reduir els efectes adversos de la gestió 

- Mesures de reparació d’impactes: son les mesures per tal de reparar el medi ambient o la 

comunitat a una qualitat similar a la que tenia amb anterioritat de l’efecte causat. 

- Mesures de contingència: son mesures i accions que s’executarien en cas de que succeís un 

accident de rellevància pel medi ambient o les persones. 

Es compliran totes les normatives necessàries en aspectes de medi ambient, també es passaran les 

auditories necessàries en aquests aspectes per certificar les bones pràctiques de la nostra empresa. 

Els envasos dels caramels seran de biodegradables, donant exemple de la implicació de l’empresa 

en aspectes mediambientals. El símbol de biodegradable es mostrarà en els envasos i també en les 

campanyes publicitàries.  
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5.10 Pla d’igualtat d’oportunitats 

 

Segons la Llei, es obligatori tindre un pla d’igualtat en les empreses amb més de 250 treballadors. No 

obstant, creiem convenient  

Els objectius a llarg termini són: 

- Equilibrar el nº de treballadors per gèneres. 

- Equilibrar el nº de treballadors amb càrrecs superiors per gèneres. 

Els objectius immediats són: 

- Adequar les taules salarials de l’empresa 

- Incloure en els reconeixements mèdics oficials el reconeixement ginecològic. 

- Assignar la tasca de responsable del pla a un treballador/a. 

Les estratègies i accions que es duran a terme per complir aquests objectius són: 

- Definir les àrees d’actuació i d’accions:   

o Àrea de selecció: 

� Formar a l’equip de selecció de personal i als òrgans de gestió en igualtat 

d’oportunitats. 

� Revisar i corregir tots els procediments de selecció de persones de manera que 

s’inclogui en ells la perspectiva de gènere. 

� Establir uns mínims de representació de dones fins arribar a una participació 

equilibrada. 

o Àrea de retribució: 

� Adequar les taules salarials a la realitat de l’empresa 

� Eliminar les diferències de gènere en la retribució de categories professionals 

feminitzades o masculinitzades. 

o Àrea de promoció: 

� Establir percentatges de promoció de dones fins a arribar a una presència 

equilibrada de dones i homes en llocs de treball amb presa de decisions. 

� Evitar relacionar la disponibilitat horària total amb les possibilitats de 

promoció. 
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� Identificar casos de treballadors que estan sobre qualificats i incentivar la seva 

participació en processos de promoció. 

� Utilitzar un llenguatge no sexista i inclusiu en la publicació de vacants. 

o Àrea de condicions de treball: 

� Ampliar els permisos de maternitat/paternitat 

� Establir horaris laborables flexibles d’entrada i sortida, de forma que es puguin 

compatibilitzar horaris escolars i de guarderies. 

� Augmentar el temps de reserva del lloc de treball per la incorporació desprès 

d’un període d’excedència voluntària. 

� Establir polítiques de substitució de forma sistemàtica a aquelles persones que 

per motius familiars no puguin anar a treballar, evitant així la sobrecàrrega de 

treball als que si que han anat a treballar. 

o Àrea de representació: 

� Equilibrar la representació femenina i masculina en la negociació col·lectiva. 

� Equilibrar l’accés de dones a llocs de treball de responsabilitat, direcció i 

gestió. 

o Àrea de formació: 

� Realitzar un estudi de les necessitats formatives de tota la plantilla 

desagregada per sexe. 

� Incloure un mòdul d’igualtat d’oportunitats en tots els cursos de formació que 

organitzi l’empresa. 

� Incloure el llenguatge no sexista en materials de formació 

� Identificar obstacles de participació de les dones en els processos formatius i 

definir eines per la resolució. 

o Àrea d’assetjament sexual i laboral: 

� Elaborar un codi de conducta que defineixi, previngui i estableixi sancions en 

els casos que es produeixi algun cas d’assetjament sexual o laboral. 

� Designar una persona responsable com agent d’igualtat. 

� Realitzar campanyes de sensibilització a tota la plantilla per la identificació, 

prevenció i denúncia dels casos d’assetjament sexual o laboral. 

o Àrea de riscos i seguretat laboral: 

� Detectar riscos laborals propis de les dones a l’hora d’elaborar el Pla de Riscos 

Laborals 
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� Incloure en els reconeixements mèdics oficials el reconeixement ginecològic. 

� Elaborar estadístiques periòdiques, desagregades per sexe, recollint i avaluant 

aspectes de salut laboral. 

- Sistema d’avaluació: 

o Mesurar mitjançant indicadors el nivell d’execució de les estratègies i les accions. 

o Avaluació del procés. 

o Avaluació de l’impacte 

- Definir un calendari de compliment de les accions previstes 

- Pressupost: Detallar el pressupost previst per la realització de les accions previstes. 

- Participació de la representació legal dels treballadors 

- Assignació d’una persona responsable del pla 
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5.11 Pla de prevenció de riscos laborals 
 

La finalitat principal es evitar o disminuir els riscos derivats del treball mitjançant mesures 

adoptades o previstes en totes les fases d’activitat de l’empresa. 

L’avaluació s’ha de documentar disposant cada lloc de treball de: 

- Identificació del lloc de treball 

- Riscos existents i la relació de treballadors afectats 

- El resultat de l’avaluació i les mesures preventives que s’han d’adoptar. 

- Referència als criteris i procediments d’avaluació i dels mètodes de mesura en cas que sigui 

necessari. 

També ha de contenir les mesures: 

- Emergència 

- Vigilància de la salut 

- Informació 

- Formació 

- Coordinació de tots aquests aspectes 

L’objectiu de la prevenció es evitar les lesions mitjançant procediments de treball que no 

comportin riscos pel treballador, i donant-lo dels equips de protecció adequats per aquelles situacions 

en les que, a pesar d’haver fet tot el possible per reduir el risc, no hagi set possible eradicar-lo 

totalment. 

La justificació de la política preventiva: 

La justificació de la política preventiva es centra en dos aspectes, amb independència de la 

motivació principal que seria el factor humà: 

- La reducció del cost dels accidents de treball 

- La millora de la producció i de la qualitat 

Les persones son la clau de la prevenció. Per tal d’aconseguir uns resultats positius, serà 

imprescindible que tota la organització assumeixi que treballar amb seguretat es natural. Per aquest 

motiu l’empresa haurà d’esforçar-se en projectar al treballador les conseqüències i avantatges de la 

observació d’aquestes normes, el que sol aconseguirà mitjançant la participació i el diàleg. 
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Principis bàsics de seguretat: 

S’ha de tindre en compte les següents consideracions: 

- La prevenció de danys es el control més eficaç 

- Totes les lesions es poden evitar 

- La seguretat es responsabilitat de tots 

- Ha de reduir-se el nombre d’actes insegurs i per aconseguir-ho es necessari investigar els 

accidents i les pràctiques insegures 

- Totes les exposicions poden i han de ser controlades 

- Tot el personal ha de rebre formació de seguretat 

- Resulta indispensable realitzar inspeccions de seguretat a l’empresa, per avaluar els actes i 

condicions insegures 

- Tota deficiència ha de tindre un responsable 

- Els treballadors son l’element clau 

En conclusió, es precís arribar a una integració total entre qualitat, producció i seguretat. 

Causes dels accidents: 

Els accidents no són casuals. Tot accident te unes causes derivades de factors que, corregits a 

temps, ho haurien evitat 

Higiene personal, como procedir en los casos de incendio i emergències.... 

5.11.1 Normes generals 
1.1.- Tot treballador haurà de complir les indicacions impartides pel seu superior sobre els mètodes 

segurs de treball. 

1.2.- Tot avís o senyal de seguretat constitueixen les normes que han de ser complides i formen part 

de la present Norma. 

1.3.- S’haurà de comunicar immediatament al superior tot dany, ruptura, defectes o condicions 

insegures que s’observi en màquines, instal·lacions, equips, operacions, a més a més d’altres 

condicions eventuals de perill que s’observin. 

1.4.- S’haurà de mantenir net i ordenat l’espai de treball. 
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1.5.- En cas de patir una lesió, per lleu que sigui, es obligatori avisar al superior immediatament i 

acudir a la farmaciola per rebre els primers auxilis. 

1.6.- El trànsit de persones s’haurà de fer pels passadissos, carrers, passatges i portes d’accés, 

senyalades per tal efecte. Sota cap concepte es permet córrer. 

1.7.- Els passadissos i carrers de la fàbrica han de mantenir-se lliures d’obstacles. 

1.8.- Dins del recinte de la fàbrica s’ha de seguir el codi de circulació 

1.9.- Tothom s’haurà d’abstinguir-se durant el treball de tota classe d’actes que no tinguin res a veure 

amb el mateix, com els jocs, bromes o altres accions similars, amb les quals es posa un mateix i als 

demés en risc. 

1.10.- Només es pot menjar i beure als recintes i llocs on està expressament permès. 

1.11.- Està prohibit ingerir begudes alcohòliques i altres productes de naturalesa narcòtica durant el 

temps de treball 

1.12.- Els treballadors s’hauran de fixar be on s’ubiquen els extintors de foc i demanar que els hi 

expliquin el seu funcionament. 

1.13.- Els treballadors no hauran de manipular instal·lacions, màquines, eines o similars dels quals 

desconeguin el seu funcionament.  

1.14.- Està prohibit aturar-se sota càrregues suspeses a l’aire. 

1.15.- Per la seguretat personal, els treballadors hauran d’utilitzar l’equip de protecció necessari pel 

seu treball. 

1.16.- Els treballadors hauran d’examinar les seves eines de treball abans d’utilitzar-les per veure si 

es troben en bon estat. 

5.11.2 Prevenció d’accidents per caigudes 

2.1.- Mantingui net el lloc de treball 

2.2.- No xafi objectes que no tinguin rigidesa. Si observa algun forat que suposi un risc de caiguda, 

comuniqui-ho immediatament al seu superior per a que es tapi o es protegeixi. 
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2.3.- En els desplaçament per l’interior de la fàbrica s’ha d’utilitzar els passadissos, sense córrer per 

els mateixos. Els passadissos i zones de pas han d’estar lliures d’objectes que impedeixin el lliure 

trànsit. 

2.4.- Si observa alguna taca al terra, comuniqui-ho immediatament al superior per a la seva neteja 

immediata. Si no ho comunica, pot ser que un altre treballador sofreixi un accident. 

2.5.- Al pujar o baixar escales fixes, recolzi perfectament el peu en tota la seva superfície, per evitar 

relliscades o torcedures. 

2.6.- Si ha d’accedir a algun punt d’altura, utilitzi els mitjans apropiats com escales o plataformes. 

2.7.- Les cadires, tamborets, taules o caixes mai han de substituir una escala de mà. 

2.8.- Al transportar una càrrega s’ha de procurar que aquesta no impedeixi veure el que hi ha davant. 

2.9.- En l’aixecament de càrregues s’ha de procurar col·locar bé les cames ja que així ajudaran a 

mantenir l’equilibri. 

 

5.11.3 Prevenció d’accidents en transports manuals 

3.1.- Els accidents durant els transports són freqüents i sovint greus. Degut a això al realitzar 

transports de qualsevol classe s’ha de ser especialment prudent. 

3.2.- Els treballadors hauran de revisar el carretó abans de fer-lo servir. En cas que estigui avariat no 

s’haurà de fer servir. 

3.3.- No s’haurà de sobrecarregar el medi de transport ja que no es tindrà suficient visibilitat. 

3.4.- No s’ha d’intentar aturar objectes que estiguin caient. 

3.5.- El medi de transport no s’ha de deixar al mig del passadís, s’ha d’aparcar a un lloc segur i 

apartat del passadís. 

 

5.11.4 Prevenció d’accidents en emmagatzematge 

4.1.- Els materials mai s’han d’emmagatzemar de forma que: 
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- Obstrueixin l’accés a punts d’aigua, extintors, claus d’incendi, quadres elèctrics, interruptors, 

caixes de fusibles... 

- Bloquegin equips de primers auxilis, portes o sortides de personal, passadissos... 

- Ocultin senyals de seguretat, cartells informatius, indicacions... 

4.2.- S’haurà de tindre en compte que els pisos inferiors són més resistents que els superiors. 

4.3.- Els materials s’hauran d’emmagatzemar correctament per evitar els riscos d’accidents deguts al 

pas dels treballadors. 

 

5.11.5 Prevenció d’accidents amb robots 

5.1.- Un robot és una màquina o sistema de màquines “intel·ligents” capaces de realitzar un treball 

automàticament mitjançant un sistema informàtic. 

5.2.- Si un treballador observa una situació de perill físic d’un company o una anomalia en la 

instal·lació, haurà de polsar lo més ràpid possible l’aturada d’emergència que farà parar el robot. 

5.3.- El robot es posarà en funcionament en el moment que l’operari premi el polsador d’arrancada. 

5.4.- Durant el temps de funcionament del robot en cicle automàtic, està prohibit l’accés a l’interior 

de la zona on el robot està treballant. 
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BLOC II. ESTUDI DEL PROCÈS PRODUCTIU 

1. CONSIDERACIONS PREVIES 

1.1.  Càlcul de la demanda 

 En funció de la demanda que volem assolir dimensionarem la fàbrica partint de quina 

producció a l’any hem de tenir, però abans hem de estudiar la maquinaria que necessitem i el seu 

rendiment tant de forma individual com en conjunt per comprovar el correcte funcionament de la 

línia de producció . Per això tenim eines com : la Xarxa de Petri, simulació tipus Arena (teoria de 

cues),etc. 

Al Bussines Plan establim uns objectius de producció i un preu de venda del producte segons estudi 

de mercat, ja que, per una banda se detecta el possible públic objectiu i per l’altra el preu de els 

nostres competidors que es lo que ens marcarà la base per inicia els càlculs de Ingressos/Costos. Si el 

benefici que ens donen les vendes no es suficient per absorbir els costos de producció considerarem 

que el negoci no es rentable. 

 Un cop hem estudiat el tipus de maquinaria que necessitem podem fer el càlcul de la 

producció i es faran les consideracions oportunes per assolir l’objectiu de cubrir la demanda, torns de 

treball, personal necessari, etc. aquets càlculs els trobem a l’Annex I. Càlcul de la capacitat de 

producció. 

 

1.2. Formats de distribució.  

Existeix al mercat una gama de formats de distribució, cada un necessita una màquina 

diferent, per lo que hem optat per començar amb la mes usual que es en bosses de plàstic , així dons, 

els caramels embolicats individualment van empaquetats en bosses de diferent  mida: 

-Bosses de 10 / 20 / 30 uts 

-A granel 
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 A l’hora les bosses aniran en caixes de cartró de 1000x1000x500 que es disposen en palets 

per el seu transport a els clients.   

2 Procés de fabricació 

2.1. Matèria Prima 

Pel que fa a la matèria prima, tindrem unes necessitats a cobrir. Els diferents proveïdors ens 

subministraran aquestes matèries primes que llistem a continuació: 

- Sucre i Glucosa 

- Llet en pols (sacs) 

- Aigua 

- Àcid Líquid 

- Aromes i colorants 

- Bastonets (per fer el caramel en pal) 

- Embolcalls 

- Bosses per agrupar els caramels 

- Caixes 

- Safates 

- Palets 

2.2. Procés de fabricació. Diagrames 

Tot i que fabriquem diferents tipus de caramel el procés es el mateix, l’única variació es el 

tipus i quantitat de colorant, aromes, àcid o llet que porta cada tipus de caramel. 

A continuació es detalla la composició de cada tipus de caramel. 

Caramels per a nens 

- Caramels de gustos àcids (maduixa, llimona, cola, taronja, poma i mora) 

o Sucre / Glucosa / Àcid / Colorant / Aroma 

- Caramels amb llet (nata i xocolata) 

o Sucre / Glucosa / Àcid / Colorant / Aroma 
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Caramels per  adults 

- Caramels sense sucre de gustos àcids (maduixa, llimona, cola, taronja, poma i mora) 

o Glucosa / Àcid / Colorant / Aroma 

- Caramels sense sucre  amb llet (nata i xocolata) 

o Glucosa / Àcid / Colorant / Aroma 

El diagrama està adjunt al final d’aquest apartat.                                                                                                                                                         

2.1.1. Diagrama de procés. 

A aquest diagrama apareixen tots els processos que es requereixen per fabricar el producte. 

Lo que enumerem son els processos i no les màquines, es a dir, una mateixa màquina pot servir per 

diferents processos i el producte semielaborat ha de passar dos vegades per la mateixa màquina; 

aquest no es el nostre cas. 

2.1.2. Diagrama de màquina. 

A aquest diagrama veiem l’esquema de quines i quantes màquines intervenen al procés.  

Segons el càlcul de demanda, que hem fet inicialment, hem de tenir dos línies de producció. 

2.1.3. Diagrama de transport. 

Per tal de descriure millor el procés, es realitza també el diagrama de transport per tal d’il· lustrar 

millor com serà el funcionament de la fàbrica. En aquest diagrama veiem com es mou la matèria 

prima, el semi producte i el producte acabat, veiem si es necessari la instal·lació de cintes 

transportadores que a l’hora es fan servir com a” buffers” o si el pas d’una màquina a l’altre es 

directe o manual. 
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Diagrama de Procés 
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Diagrama de Màquina 
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Diagrama de Transporte 
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2.3. Maquinaria. 

2.3.1. Elecció de la maquinaria 

Al sector de la fabricació de caramels els fabricants de maquinaria especifica es molt reduït i 

l’ informació que aporten es limitada.  

Dintre del catàleg de màquines de cada fabricant hem escollit la mes adient per a les nostres 

necessitats de producció segons les unitats produïdes per minut o la capacitat en kg de massa.  

Els fabricants consultats han estat: 

- Confitech (Itàlia) 

- Exclusive (Itàlia) 

- Aquarius (Països Baixos) 

- GEA Food Solutions (Països Baixos) 

- KUKA (Alemanya) 

- BOSCH (Alemanya) 

Les màquines escollides s’expliquen a continuació, així com, la funció de cadascuna: 

1. Màquina dosificadora, mescladora i prescalfadora.- consisteix en dos sitges superiors i dos 

inferiors, la funció de els sitges superiors es de emmagatzemar la matèria prima ( sucre i glucosa ) 

aquests estan connectats a els sitges inferiors per duplicat, es a dir, a tots dos arriba sucre i glucosa. 

Els sitges inferiors porten incorporades unes pales interiors que barregen les dos matèries primes i a 

l'hora l'escalfen lo que ajuda a que la barreja comenci a ser homogènia. Una vegada feta la barreja 

s'envia al forn per la seva cocció. Tot el transport de matèria prima i producte acabat que proporciona 

la màquina Hard & Center filled es bombeja per un circuit de tubs.  

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Dosificadora 
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2. Màquina per cuinar per buit o Vacumm.-  El sistema de cocció  es fent servir el buit per 

aconseguir una cocció mes ràpida amb menys temperatura. El forn consisteix en un cos cilíndric que 

interiorment te un serpentins per el que circula la barreja preescalfada que ve de els dosificadors, a la 

resta del cilindre s'insufla vapor a pressió i quan la barreja acaba de fer el recorregut per a el serpentí 

ja s'ha tenim la pasta de caramel base. Per treure la pasta de caramel del serpentí es passa a el següent 

cos que esta pressuritzada i mitjançant una agulla que s'obre va queien a la perola on s'insufla aire 

per despresuritzar la perola i poder treure-la. Aquesta perola pivota sobre un eix que permet el vertit 

de la pasta de caramel a un carretó que permet el transport de la pasta de caramel fins la següent 

màquina.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Màquina barrejadora.-   La màquina barrejadora disposa de una perola desmuntable que es 

col·loca a sobre de un carretó per portar-la al costat del vacum i bolcar directament de la perola del 

forn a la perola de la barrejadora. Es col·loca la perola a la màquina i te un mecanisme de seguretat 

que consisteix en que la màquina no es posa en marxa, tot i que polsem el boto de "start" fins que no 

col·loquem la visera protectora per evitar que es posi en funcionament produint alguna mena 

d'atrapament, be del operari que manipula la màquina o be d'algun cos estrany que pugui fer patir la 

màquina.                                                                                                                                                                                   

La pala que es mou a dintre de la perola i que fa la funció de barrejar pròpiament es desmuntable i es 

pot canviar per varis accessoris depenent del tipus de producte a barrejar. En el cas del caramel es fa 

servir la paleta plana.               

Fig.2 Vacumm 
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4. Màquina amasadora.-     consisteix en una taula giratòria amb dos pales mecàniques a els costats 

que es mouen endavant i enrere per anar amasant la pasta, cada vegada que la taula gira 180º 

s'accionen les pales. Aquet amasat garanteix la homogeneïtat de la pasta de caramel amb el colorant i 

l'aroma.                                                                     

           La pasta de caramel base s'aboca directament des de la perola de la barrejadora per la que 

passa anteriorment a la taula giratòria. En aquesta fase la pasta de caramel perd temperatura suficient 

com per poder passar al procés de troquelat.            

 

 

 

 

 

 

 

 5. Màquina preformat.-  La màquina extrusora consta de dos parts, la primera que consisteix en un 

lloc de rodets que giren en sentit contrari donant així forma tronco cònica a la pasta de caramel, 

d'aquí surt un xurro mes o menys homogeni però per acabar de calibrar el xurro de caramel i ha  la 

Fig.3 Barrejadora 

Fig.4 Màquina amasadora vista perfil. 
Fig.5 Pales amasadora. 
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segona part de la màquina que consisteix en una taula plana amb una sèrie de rodets col·locats 

horitzontalment per els que passa el xurro i el va rectificant per garantir que tot ell tingui el mateix 

diàmetre. Quan es fan caramels de dos gustos es col·loca, a la primera part de la maquina, al 50% de 

pasta de caramel d'un gust i 50% del altre, degut a la temperatura que porten les pastes i al moviment 

de els cilindres surt un xurro bicolor.      

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

   6. Màquina troqueladora.-  des de la taula de calibrat el cilindre de caramel entra a la màquina 

toquejadora de forma continua i es col·loca al voltant de un motlle continuo que quan esta ple es 

tanca la femella del motlle quedant preformes de caramels en forma de cilindre, serà un pistó que 

baixa per un extrem del motlle el que dona la forma rodona a el caramel, a l'hora per el altre costat 

tenim el dispensador de pals que els va clavant a l'esfera. Un cop surten de la toquejadora van 

directament a la fase de refrigeració. Amb aquest sistema la merma que tenim del procés es nul·la.       
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        7. Màquina refrigeradora/desbastadora.-   El caramel ja conformat i amb el pal passa per una 

sèrie de cintes disposades en zig-zag a lo llarg d'un refrigerador que disposa de varis bufadors d'aire 

fred. Intercaladament disposa de uns "sedassos" o taules metàl·liques que vibren, això serveix per 

treure la rebava produïda per la toquejadora a l’equador de l'esfera. Aquestes vibracions serveixen 

per donar-li lustre a els caramels, queden amb una brillantor que els fa mes agradables a la vista. 
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8. Màquina embolicadora de caramels.-   A traves de una cinta transportadora es alimentada la 

màquina que fa passar els caramels a un cilindre que te la funció de posicionar els caramels 

verticalment per ser embolicats. Des del cilindre van passant els caramels una un i son embolicats 

doblement, una capa de film i un altre de paper de plàstic decorat, aquestes dos cintes de paper son 

rotlles continus que van dispensant-se per separat però abans de arribar al caramel s'uneixen i 

l'embolicat es fa a l'hora. Immediatament desprès es fa girar a el caramel i s'aplica escalfor al punt en 

el que el paper envolta el pal per segellar i tallar el paper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Robot apilador de caixes.-  Robot amb sis graus de llibertat que porta a la punta una eina que 

permet agafar caixes buides mitjançant unes ventoses i un altre robot amb una pinça que es capaç de 

transportar caixes plenes de caramels i apilar-les a sobre de un palet.  

 

 

 

 

 

Fig.6 Màquina embolicadora. 

Fig.7 Robot apilador de caixes. 
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10. Màquina barrejadora de caramels.-  consisteix en un recipient de forma rectangular que 

disposa de una cinta transportadora a la base. El funcionament consisteix en repartir en tota la 

superfície del recipient i per capes de caramels de diferents gustos, tants com vulguem barrejar,  a 

mida que la cinta avança, per un extrem del recipient va deixant caure els caramels que surten ja amb 

gustos barrejats, una cinta de "catúfols" porta els grups de caramels fins la màquina de empaquetat. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Màquina empaquetadora.-  El grapat de caramels arriba a la màquina i es introduït a una bossa 

continua de plàstic que es segellada per dalt i per baix amb una pinça tèrmica que serveix també per 

tallar la bossa. Les bosses son dipositades a una cinta transportadora que els porta a la màquina de 

encaixat. 

 

 

 

 

Fig.8 Màquina barrejadora de caramels. 



                                                                

BLOC II. PROCES PRODUCTIU                                                                                                                    ESTUDI PER LA IMPLANTACIÓ D’UNA FÀBRICA DE CARAMELS                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-88 -                                                                                                                                                                                                                                 ADRIÀ RAURET  &  ANA Mª RODRÍGUEZ                                         

12. Robot per encaixar.-  El robot disposa de ventoses que agafen les bosses per succió i les 

col·loca en la caixa a la posició adequada, així dons depenen de la geometria de la caixa es 

programarà la màquina per poder posicionar les bosses de la manera mes adient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fitxes tècniques de cada màquina son al Annex I de aquest Bloc II. 

 

2.3.2. Capacitat de producció màquines vs línia de producció 

 

Un cop estudiada la maquinaria necessària i fent la selecció mitjançant les fitxes tècniques 

que indiquen el rendiment de cada una, hem de fer l’estimació de la producció que podem arribar a 

assolir a la línia de producció creada, ja que hem de tenir en compta el rendiment de les màquines en 

conjunt, detectar el coll d’ampolla i valorar si s’ha de afegir alguna màquina mes o si el problema es 

pot solucionar amb magatzems intermedis. 

A continuació es presenta el càlcul de la capacitat productiva de la linia i veiem que el coll 

d’ampolla es produex a la amasadora 

Fig.9 Màquina per encaixar les bosses de caramel. 
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CAPACITAT DE PRODUCCIÓ DE LA LÍNIA 
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4. Anàlisis de les necessitats d’espai.  

Un cop sabem quines màquines necessitarem al procés de fabricació, ja podem començar a 

plantejar la distribució en planta que tindrà la nostra nau, per això existeixen diferents mètodes, 

nosaltres aplicarem el Mètode SLP (Sistematic Layout Planning)  

4.1. Definició de departaments/activitats 

En aquest apartat definim les necessitats d’espai per a cada lloc de treball i per les àrees 

necessàries a la fàbrica, tot i  que no intervenen directament al procés de fabricació. Per una banda 

tenim l’espai de línies de producció i per l’altre els espais destinats a altres usos. 
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Taula 2. Departaments/Activitats 

1 Recepció 

2 Oficines administració i direcció 

3 Oficina Enginyers de procés 

4 Lavabos oficina 

5 Vestuaris i lavabos treballadors 

6 Menjador treballadors 

7 Taller 

8 Zona de safareigs 

9 Magatzem matèria prima / Moll de càrrega 

10 Zona Sitges matèria prima i dosificadors 

11 Zona Preescalfament 

12 Zona Cocció 

13 Zona Pastat 

14 Zona conformat (bastonera i troquelat) 

15 Zona refrigeració 

16 Zona control qualitat 

17 Zona embolicat  

18 Magatzem intermig de producte acabat 

19 Zona empaquetat i encaixat 

20 Magatzem de producte acabat i encaixat/moll d'expedicions 

21 Laboratori 
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Per definir els espais de les altres zones de la fàbrica definirem, en primer lloc, el número de 

persones que habitualment poden concurrir en un mateix espai, a partir d’aquí i aplicant el RD 

486/1997 “ Disposicions mínimes de Seguritat i Salut en els llocs de treball” definirem les mides 

mínimes per a cada departament.  
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Departaments/Activitats 
Nº de treballadors  

màxim 

Supf. Min per 

treballador (m2) 

Supf total 

min. (m2) 

1 Recepció 2 2 4 

2 Oficines administració i direcció 6 2 12 

3 Oficina Enginyers de procés 4 2 8 

4 Lavabos oficina 12 - - 

5 Vestuaris i lavabos treballadors 24 - - 

6 Menjador treballadors 24 - - 

7 Taller 1 2 2 

8 Laboratori 2 2 4 

9 Zona de safareigs   2 - 

10 Magatzem matèria prima / Moll de càrrega 3 2 6 

11 Zona Sitges matèria prima i dosificadors 1 2 2 

12 Zona Preescalfament 2 2 4 

13 Zona Cocció 2 2 4 

14 Zona Pastat - 2 - 

15 Zona conformat (bastonera i troquelat) 2 2 4 

16 Zona refrigeració 1 2 2 

17 Zona control qualitat-Laboratori- 2 2 4 

18 Zona embolicat 2 2 4 

19 Magatzem intermig de producte acabat 2 2 4 

20 Zona empaquetat i encaixat 2 2 4 
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21 

Magatzem de producte acabat i encaixat/moll 

d'expedicions 
2 2 4 

 

 

4.2. Diagrames relacionals 

4.2. 1. Diagrama relacional d’activitats 

En aquest diagrama es llista las diferents estàncies en les que es composa la planta i 

s’estableix, mitjançant uns codis numèrics que indican la conveniència o no de la proximitat entre 

estàncies. Hauran estàncies que no puguin estar juntes per la incompatibilitat entre les activitats que 

es desenvolupen . Els codis establerts per fer el nostre diagrama son els següents: 

CODI PROXIMITAT 

6 ABSOLUTAMENT NECESSARIA 
5 ESPECIALMENT IMPORTANT 
4 IMPORTANT 
3 CONVENIENT 
2 INDIFERENT 
1 NO RECOMANABLE 

 

Com a conclusió veiem que tots els espais relacionats amb la producció així com la zona 

destinada a vestuaris del personal es absolutament necessari que estiguin lo mes a prop possible, 

mentres que la zona destinada a recepció no es recomanable que estigui a prop de la zona de 

producció o que la sala de màquines estigui a prop del menjador de els treballadors.

Taula 1. Quadre zones i ocupació màxima. Font: Elaboració pròpia  segons el RD486/1997 
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Diagrama relacional d’espais 
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4.2. 2. Diagrama relacional d’espais i activitats 

En aquest diagrama es un altre exemple de com relacionar els espais i activitats per veure la 

conveniència de que estiguin mes o menos a prop i també indica el motiu. Aquest diagrama 

consisteix en una taula on apareixen les activitats comparades dos a dos i es va indicant mitjançant 

uns codis la necessitat de proximitat de els espais així com el motiu. 

 

Relació Intensitat de la relació/ motiu o causa color 

A Aabsolutament necessaria   

E Especialment important   

I Important   

P Proximitat ordinària   

S Sense importància   

Códig Motiu o causa 

1 Recorregut material 

2 Recorregut de personal 

3 Control de qualitat 

4 Relacions administratives 
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4.2. 3. Diagrama relacional de superfícies 

 

Aquest diagrama el confeccionem a partir de la definició de espais de la fase anterior obtenin 

una aproximació del disseny definitiu, ja que coneixem les activitats que estan força relacionades.  
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5. DIMENSIONAT 

5.1 Oficines 

Per dimensionar les oficines no només tindrem en compte l’espai mínim que estableix la 

normativa que necessita una persona per treballar sinó que hem de tenir en compte altres factors: 

- Mobiliari.- taules i cadires adients per la tasca a desenvolupar, es a dir, no tindrà el mateix volum 

de armaris i prestatgeries l’oficina de administració que la recepció, ja que, la primera s’estima que 

acumularà un major volum de documents.  

-Sala de reunions.- hem de considerar la necessitat de tenir disponible una sala de reunions, podem 

optar  per fer una comuna o varies segons les necessitats, nosaltres hem optat perquè cada oficina 

tingui la seva, ja que, es lo mes operatiu. 

-Altres consideracions.- la orientació de les taules respecte a las finestres per les que entra la llum 

natural i la disposició de el mobiliari en el seu conjunt; hem de buscar la comoditat de mobilitat a 

dintre de les oficines, així com deixar l’àmbit de la porta lliure per accedir a la estància.  

Així dons els despatxos  a dimensionar son: 

Espais a dimensionar 
Nº de treballadors a 

l'hora/torn 

Supf min.                  

(m2) 

2 Oficines administració i direcció 6 12 

3 Oficina Enginyers de procés 4 8 

1 Recepció 2 4 

 

 

El resultat del disseny de aquestes estàncies a estat el següent: 

Taula 2. Quadre superfícies mínimes. 



                                                                

ESTUDI PER LA IMPLANTACIÓ D’UNA FÀBRICA DE CARAMELS                                                                                                                 BLOC II. PROCES PRODUCTIU 

ADRIÀ RAURET  &  ANA Mª RODRÍGUE                                                                                                                                                                                                                                   -105-                                        

 

 

 

 

En el cas de la recepció hem de considerar que no nomes es l’accés a la fàbrica sinó que es la 

imatge corporativa de la mateixa i que per allà passaran clients i proveïdors i ens interessa 

que la seva configuració sigui lo mes agradable possible i entenem que això s’aconsegueix 

millor en un espai gran que petit. 
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5.2. Vestuaris, banys, menjador, local de primers Auxilis 

Els lavabos, vestuaris i menjador es definiran en funció de el número de treballadors que els 

poden arribar a fer servir a l’hora dintre d’un mateix torn. També tindrem en compte el nº mínim de 

peces sanitàries que estableix el RD486/1997 

El número de treballadors estimat es el que pot concorri en algun d’aquets espais a l’hora: 

Espais a dimensionar 
Nº de treballadors a l'hora/torn 

Supf min.                  

(m2) 

4 Lavabos oficina 8 24 

5 Vestuaris i lavabos treballadors 31 64 

6 Menjador treballadors 15,5 64 

 

Hem de tenir en compte que tant vestuaris com a lavabos es dividirà entre dones i homes, que 

el menjador es farà servir per al menys la meitat de la plantilla, ja que per evitar el paro de la fabrica 

a l’hora de dinar, s’organitzaran torns per anar hi. 

En un torn treballant a les dos línies de producció hauran 31 persones, sense comptar amb el 

personal d’oficines i recepció, de aquets 31 treballadors estimem que el 40% son dones. 

Tenim en compte també que els vestuaris han de anar previstos de taquilles, hauran tantes 

com treballadors al torn, en el nostre cas dimensionem les següents estàncies: 

Vestuari-bany masculí (17 homes) 

 . min 2 dutxes 

 . min 1 inodor 

 .min 17 taquilles 

Vestuari-bany femení (14 dones) 
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 .min 1 dutxa 

 .min 1 inodor 

 .min 14 taquilles 

Bany oficines unisex (4 dones i 2 homes) 

 .min 1 inodor 

Taquilles (17 homes i 14 dones) 

 .min 31 Taquilles 

 En previsió de que el personal pugui variar en numero i genero augmentarem el número 

mínim de sanitaris, dutxes i taquilles 
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Els lavabos per oficines no necessiten vestuaris, així dons per a els 8  treballadors que els 

faran servir  bastaria amb un inodor però con que el farem unisex disposarem dos mes el de 

minusvàlids. 

                                                  

Per dimensionar el menjador partim de la base que no tots els treballadors d’un torn aniran a 

dinar a l’hora, estimem que com a molt anirà la meitat, així dons disposem 16 espais per dinar i 

l’espai necessari per un parell de màquines de “vending” , tres microones i dos frigorífics. 
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Local  Primers Auxilis 

 

El RD 486/1997 estableix que aquelles empreses a partir de 50 treballadors han de disposar 

d’un local de Primers Auxilis i les empreses de fins a 25 treballadors els hi pot exigir la autoritat 

laboral  en funció de la perillositat de l’activitat i possible dificultat d’accés al centre d’assistència 

medica mes proper. La nostra fàbrica te, per torn una plantilla de 44 treballadors i en previsió de 

poder ampliar la plantilla per exigències de la producció preveurem un local de Primers Auxilis. 

                      

 

5.3.Safareig 

 Tenint en compte que lo que fabriquem es un producte de alimentació la neteja es fonamental, 

tant de els components desmuntables de la màquina com les safates que es fan servir per transporta el 

producte acabat o les peroles on es fa la barreja i es fa el procés de cocció. Tots aquets elements que 

son transportables s’han de netejar i desinfectar curosament, per lo que tenir disponible una sala per 

aquestes tasques es fonamental. L’espai ha de disposar de varies piques amples i fondes per poder 

manipular les peces a dintre, també comptem amb un rentavaixelles industrial. Per transportar les 

peces hem de disposar de carrets i per assecar les peces mes grans disposem una sèrie de prestatges 

de tubs d’acer inoxidable. 
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5.4.Laboratori 

Al laboratori es on es fan els assaigs periòdics a la pasta de caramel per comprovar diferents 

paràmetres com el % de matèries primeres que ha de portar, també es fa servir per fer noves 

fórmules, proporcions de aroma i colorant adients i com a departament de I+D de nous gustos. 

 

                   



                                                                

BLOC II. PROCES PRODUCTIU                                                                                                                    ESTUDI PER LA IMPLANTACIÓ D’UNA FÀBRICA DE CARAMELS                                        

 

   -112-                                                                                                           ADRIÀ RAURET  &  ANA Mª RODRÍGUE                                        

5.5. Taller 

Es necessari disposar de taller per al manteniment de la maquinaria tot i que al moment de 

comprar les tens el manteniment contractat amb el fabricant però hi ha temes que es poden 

solucionar al moment sense tenir que esperar que vingui el tècnic de la casa, això es fonamental en 

una producció en línia com la nostra pues la parada d’una màquina atura tot el procés. 

Hem de tenir en compte que al tractar se d’una fàbrica de alimentació  el taller i la gent que 

entra i surt de aquest ha de desinfectar se per no arrossegar la brutícia cap a el interior de la fàbrica, 

per això existeix una cabina al entrar al taller que amb una fort corrent d’aire i un sistema d’aspiració 

garanteix que les fibres i pols generades a les feines del taller desapareguin. 
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5.6.Magatzems 

Els magatzems necessaris per al funcionament de la planta es dimensionaran en funció de la 

producció diària, tenint en compte el percentatge de estoc previst, tant al cas de la matèria prima com 

de producte acabat.  

Tindrem 2 magatzems, un de matèria prima i el altre de producte acabat i a la zona de empaquetat 

també haurà una zona destinada a emmagatzemar els caramels abans de empaquetar per poder fer les 

barreges de gusto. 

 

NECESITATS DIARIES M.PRIMA 

M.PRIMA 
QUANTITAT PER 

PASTADA 
Nº pastades Total(kg) 

SUCRE 24 267 6400 

GLUCOSA 36 267 9600 

 

Magatzem de matèria prima: En primer lloc hem de tenir en compte quines son les matèries 

primes que necessitem i l’espai que requereixen per el seu emmagatzematge segons el seu format, 

així també podrem determinar el tipus de prestatgeria que ens caldrà en cada cas:  
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Matèria 

prima 
Format 

Tractament 

especial 

Matèria 

prima 
Format 

Tractament 

especial 

Sucre 

 

Controlar la 

humitat 
Cítric 

 

Mantenir en lloc 

sec i fresc. 

Glucosa 

 

S'ha de mantenir 

calent per poder 

bombejar ho. 

Pals de 

plàstic 

 

Mantenir en lloc 

sec i fresc. 

Aromes 

 Producte 

inflamable, s'ha 

de mantenir 

refrigerat i aïllat. 

Paper film 

 

Mantenir en lloc 

sec i fresc. 

Colorants 

 Producte 

inflamable, s'ha 

de mantenir 

refrigerat i aïllat. 

Paper 

decoratiu 

 

Mantenir en lloc 

sec i fresc. 

Llet en 

pols 

 

Mantenir en lloc 

sec i fresc. 

Paper per 

envasa 

 

Mantenir en lloc 

sec i fresc. 

Fruites  

 

Mantenir en lloc 

sec i fresc. 

Caixes de 

cartró 

 

N/P 

 

Veiem com en el cas de els aromes i colorants haurem de disposar una cambra frigorífica per 

emmagatzema, ja que, son productes inflamables i requereixen una baixa temperatura per la seva 

conservació.  
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El cas de el sucre i la glucosa van en sitges situats al exterior de la fàbrica, amb el qual no 

hem de comptar amb aquest espai al magatzem.  

Magatzem entremig.- entre les màquines de embolicat i empaquetat hem de tenir un espai 

disponible per anar emmagatzemar les safates de diferents gustos de caramels perquè les línies 

fabriquen tandes de caramels de un sol gust i el envasat es fa amb caramels de diferents gustos. 

Només caldrà un espai per apilar safates que han de ser utilitzades el mateix dia. 

Magatzem de producte acabat.- en aquest magatzem s’apilaran les caixes de diferents mides que 

contenen els paquets de diferent format, format que variarà en funció de la demanda, es per això, que 

lo mes pràctic serà la instal·lació de prestatgeries modulables i variarem la seva alçada depenent de 

les necessitats. 

En aquest magatzem en concret es fonamental preveure les vies de circulació de els toros que 

s’encarreguen, per una banda de portar les caixes produïdes a la planta i per l’altre els que 

s’encarreguen de omplir els camions a els molls de càrrega. 

 

5.7. Línies de producció  

 

A la nostra fàbrica disposem de dos línies de producció, la dimensió de la línia be definida 

per la mida de cada una de les màquines que la composen, aquesta informació va ser tractada al 

apartat 4.2.5 Fitxes tècniques de la maquinaria. Lo que si establirem es els paràmetres a tenir en 

compte a l’hora de fer la disposició de totes dues linines. 

 Les vies de circulació s’hauran de adequar al numero potencial de els usuaris i a les 

característiques de l’activitat i el lloc de treball. En el cas de molls i rampes de càrrega es tindrà en 

compte la mida de les càrregues a transportar. 

- L’amplada mínima de les portes exteriors serà de 80cm i els passadissos seran d’un metre. 

- L’amplada de les vies de circulació de medis de transport i vianants haurà de permetre el pas 

simultani amb separació de seguretat suficient. Les vies de circulació de vehicles hauran de 

passar a una distancia suficient de portes, passadissos i escales.  

- Sempre que sigui necessari, per la seguretat de els treballadors, el traçat de les vies de 

circulació serà clarament senyalitzat. 
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- Les portes de pas seran pivotants i disposaran una finestra rodona a la alçada de la vista per 

veure si be algú evitant nos així accidents. 

La part estrictament productiva de la fàbrica la definim condicionats per les 

dimensions de les màquines que composen la línia de producció i que hem analitzat en 

l’apartat anterior, així dons per acabar de definir l’espai en aquesta zona hem de tenir en 

consideració els següents aspectes: 

- Separació entre màquines.- el nostre procés productiu es clarament lineal, lo que 

ens obliga a tenir una màquina a darrera del altre, moltes d’elles enganxades, ja 

que, el producte passa directament de una al altre, es el cas de la zona de preformat 

i embolicat. Recordem que tenim dos línies de producció i lo que si que hem de 

garantir es l’espai entre una línia i el altre ha de gaudir d’un espai que permeti el 

desmuntatge, i manipulació de la maquinaria que composa la línia en cas de que 

aquesta pateixi alguna averia, a més a més de l’espai necessari per a els 

treballadors = amplada  mitja  de la màquina que composa la línia més amplada de 

zona de treballadors més amplada passadís peatonal = 3m+2m = 5m 

-  Amplada de els passadissos per els que circula personal.- esta garantit per la 

consideració del punt anterior. 

- Amplada de els passadissos per els que circulen carretilles elevadores. – han de ser 

de 4m d’amplada, això s’aplicarà a la zona de magatzems i paletitzat del producte 

acabat. 
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     6. PROPOSTES DE DISSENY DE LA PLANTA  
 

6.1. Layouts proposats. Avantatges / inconvenients de els Layouts  

Ara que hem estudiat tots els elements que intervenen al procès productiu, que hem 

analitzat en numero i forma les màquines que necessita la nostra planta; hem dissenyat els 

espais i hem establert les seves necessitats de interrelació podem començar a plantejar nos el 

disseny de la planta en el seu conjunt. Proposarem diferents configuracions i analitzarem les 

avantatges i els inconvenients de cada proposta per concluir quin s’adapta millor a les nostres 

necessitats. 

Mètode SLP (Systematic Layout Planning) 
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Superficie total: 6.517 m2 

  

 

Layout 1 

Avantatges 

- La distancia entre màquines es la mínima necessària fins a la zona de embolicat, estalviant cintes de 

transport i per lo tant minimitzant recorregut del producte. 

- Independència entre línia de producció i la resta de departaments necessaris per al desenvolupament 

de l’activitat. 

- La zona de vestuaris, lavabo i menjador per a els treballadors esta ubicada al centre de la línia de 

producció. 

 

 

Inconvenients 

- Tenim els molls de carrega repartits en dos costats oposats de la fàbrica, lo que condicionarà la 

configuració de la urbanització per l’accés de els camions a els molls. 

- La línia de producció gira al procés de empaquetat i el producte recorre mes tram que si la línia fos 

tota recta. 

 
 

Superficie total: 6.517 m2 
 



 
 

     
 



                                                                

ESTUDI PER LA IMPLANTACIÓ D’UNA FÀBRICA DE CARAMELS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       BLOC II. PROCES PRODUCTIU                                                 

ADRIÀ RAURET  &  ANA Mª RODRÍGUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -121-                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Superficie total: 6.151 m2 
 

 

Layout 2 

Avantatges 

- Els molls de càrrega estan unificats perquè el magatzem de matèria prima i producte 

acabat estan un al costat del altre, inclús depenent de les necessitats de producció i estocs 

es pot compartir l’espai de els magatzems. 

- S’aprofiten els robots per fer el gir a la línia de producció, abans ho fèiem del embolicat 

al encaixat i ara el fem del encaixat a el empaquetat. 

- L’accés al taller, safareig i laboratori es directe des de la línia de producció i això permet 

agilitzar la circulació de el personal. 

 

 

Inconvenients 

- El passadís que comunica el magatzem de matèries primes amb la resta de la línia no es 

recte, pot produir dificultat de circulació de els toros. 
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Layout 3 

Superficie total: 5.926 m2 
 

Avantatges 

- Els molls de càrrega estan unificats perquè el magatzem de matèria prima i producte 

acabat estan un al costat del altre, inclús depenent de les necessitats de producció i estocs 

es pot compartir l’espai de els magatzems. 

- Es suprimeix el passadís central i es comunica directament les estàncies de interès com 

magatzem de matèria prima i la zona de cocció i la resta de la línia s’arribarà amb 

transpalets elèctrics de dimensions reduïdes. L’accés al taller, safareig i laboratori es 

directe des de la línia de producció i això permet agilitzar la circulació de el personal. 

 

 

Inconvenients 

- No podem accedir amb toro a tota la fàbrica des de la zona de magatzem de matèria 

prima. 

- La línia de producció gira al procés de empaquetat i el producte recorre mes tram que si 

la línia fos tota recta. 
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6.2. Tria de Layout. Recorreguts i justificació  

Un dels temes a tenir en compte a l’hora de triar un disseny o altre serà la distancia que 

haurà de recorre el producte de inici a fi del seu procès de fabricació, a mes recorregut, menor 

rendiment de la producció, així dons analitzem el recorregut del producte a cada Layout proposat. 
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6.3. Conclusions  

Si analitzem els recorreguts obtinguts a els tres layouts i considerant els m2 de fàbrica que ens surten 

en cada cas veiem que la proposta amb menys m2 i menys recorregut es el Layout 3 i per lo tant, a 

priori es la millor opció perquè la nau serà mes petita amb la qual cosa disminuïm el cost 

d’implantació i amb un recorregut mes curt del producte per dintre de la planta obtenim un major 

rendiment de la producció. 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i que aquesta es la millor opció a priori recordem els inconvenients que suposava el Layout 3: 

- No podem accedir amb toro a tota la fàbrica des de la zona de magatzem de 

matèria prima. 

- La línia de producció gira al procés de empaquetat i el producte recorre mes tram 

que si la línia fos tota recta. 

 

Respecte al primer punt hem de tenir en compte que la necessitat de comunicar el magatzem 

de matèria prima amb la resta de la línia de producció es les necessitats de les màquines de aportar 

paper, al cas de les màquines de embolicat  i subministrament de bosses i caixes a les màquines de 

empaquetat i encaixat, en proporció a les matèries primes que hem de subministrar a la zona de 

cocció (essències, aromes, llet en pols) son subministrades en formats mes grossos i pesats, d’aquí la 

preferència de tenir el magatzem de matèria prima al costat de la zona de cocció i per la resta de la 

fàbrica es pot portar el material mitjançant  transpalets elèctrics o carretons que son mes petits. 

LAYOUT 
Recorregut mensual 

(ml) 

Area fàbrica 

(m2) 

1 10.768 6.517 

2 13.302 6.151 

3 10.493 5.926 

Taula 1. Comparativa de resultats. Font: elaboració pròpia. 
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Referent al segon punt el fet de girar la línia de producció al procés de empaquetat compensa 

per el fet de no allargà tant la configuració de la fàbrica, ja que suposa inconvenients a l’hora de 

encaixar la dintre de un solar per la seva geometria. 

Tenint tots aquest paràmetres en compte ens decantem per la proposta de Layout 3 com la mes 

adient. 

Layout 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Superfície: 5.926 m2 
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BLOC III. DISSENY DE LA NAU 

1.  SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA 

1.1 Sistema estructural 

1.1.1 Fonamentació 

La fonamentació està composada per sabates aïllades que absorbeixen els esforços transmesos per els 

pilars. Totes les sabates aïllades s’uneixen entre si mitjançant bigues  de lligat que fan de suport a els 

tancaments. Les sabates son prismàtiques i trobem diferents tipus, les aïllades, les de cantonera i les 

combinades que recullen dos o més pilars. 

A les sabates i bigues de lligat porten l’armat corresponen amb acer B500S, es formigonen amb HA-

25 mínim i per garantir el bon muntatge de tot plegat es farà sobre una capa de formigó de neteja de 

uns 10 cm amb morter M-150. 

1.1.2. Estructura portant 

L’estructura portant està conformada per perfils metàl·lics, els elements son els següents: 

- Ancoratges: plaques collades a les sabates mitjançant perns d’ancoratge on es fixen els pilars. 

L’acabat de tots els perfils es amb dos mans d’imprimació compatible amb la pintura 

intumescent previ granallat de els perfils. Les unions estaran electrosoldades amb elèctrode 

de rútil. Totes les soldadures seran formant angle amb un cordill de soldadura 0,7 vegades 

l’espessor mínim a unir. 

- Suports: pilars de la sèrie HEA amb carteles a les plaques d’ancoratge. 

- Jàsseres: poden ser  bigues amb perfils IPN o be prefabricades de formigó. 

- Corretges: perfils conformats en fred de la sèrie ZF. 
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1.2.Sistema evolvent 

1.2.1. Solera 

La solera està conformada per una llosa de formigó armat de 15 cm de gruix. Aquesta llosa a 

de recolzar sobre una capa compactada al 95% PM de tot-u perquè no es produeixin deformacions a 

la solera per assentaments diferencials de aquesta.  

L’armat serà un mallasso de 15x15x5 cm B500S amb un recobriment mínim de 2cm i tindrà un 

acabat superficial remolinat i amb pols de quarz. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Imatge de nau amb estructura metalica. 

Fig.2 Imatge de solera. 
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1.2.2. Façanes i divisòries interiors 

Els tancaments de la nau esta previst amb bloc de formigó vist fins una alçada de 3 mts i la 

part superior amb planxa d’acer grecada i prelacada colocada directament sobre corretges. Les 

corretges van fixades a els pilars metalics, es coloca una xapa interior, un aïllament que pots ser amb 

escuma rígida de poliuretà o llana de roca i una xapa exterior, el gruix va en funció de les necessitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les divisòries interiors seran envans de cartró-gix amb la perfilería interior corresponen i el 

aïllament interior adient per a cada estància, així com el tipus de placa variara de ignifuga a 

hidrófuga segóns si es zona humida o zona de sectorització. 

 

 

 

 

 

Fig.3 Imatge de nau amb façana de planxa d’acer grecada. 
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1.2.3. Coberta 

Per la coberta s’adopta la mateixa solució que per façana, ja que tenim  encavallades metaliques on 

es recolçaran els panells, la diferencia es que el panell sandwich es prefabricat i les peçes son 

machiembrades per encaixarles in situ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig3 Imatge de coberta amb panel sandwich prefabricat 
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1.3. NORMATIVA 

La normativa a tenir en compte per a el disseny de la nau es la següent: 

- CTE-DB-SE.- Seguridad estructural. 

- CTE-DB-AE.- Acciones en la edificación. 

- CTE-DB-C.- Cimientos. 

- CTE-DB-A.- Acero. 

- RD 2661/1998 EHE.- Instrucción de hormigón estructural. 

- RD 642/2002 EFHE.- Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 

hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. 

- RD 997/2002 NCSE.- Norma de construcción sismorresistente. 

- CTE-DB-SI.- Seguridad en caso de incendio. 

Altra normativa a considerar en els projectes de construcció de naus industrials:  

- Orden del 9 de Marzo de 1971.- Seguridad e higiene en el trabajo. 

- Decreto 462/71 de 11 de Marzo.- Redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 

- Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 del 8 de Noviembre, 

de prevención de riesgos laborables. 

- Reglamento de protección contra incendios en establecimientos industriales. 

- CTE-DB-HR.- Protección frente al ruido. 

- CTE-DB-HE.- Ahorro energético. 

- CTE-DB-HS.- Salubridad. 

- CTE-DB-SU.- Seguridad de utilización. 

- Normas particulares del Exmo. Ayuntamiento 
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2. INSTAL·LACIONS 

 

2.1.- INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

2.1.1 OBJECTE 

L’objecte és especificar les parts que composen la instal·lació d’aigua freda i aigua calenta 

sanitària necessària d’un edifici industrial destinat a l’activitat de taller mecànic de xapa i pintura. 

També s’exposen les condicions tècniques efectuant els càlculs justificatius per les solucions 

adoptades. 

2.1.2 NORMATIVA VIGENT 

- CTE DB-SH 4 

- Abastecimientos de Aguas. Diámetros y espessores mínimos de tubos de cobre para 

instalacions interiores de suministro de agua. Resolución de la Dirección General de la 

Energia de 14/02/1980.  

- Normes Bàsiques per les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua (O. de 9 de 

Desembre de 1.975)  

 

2.1.3 ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ 

2.1.3.1  Escomesa 

És la conducció que enllaça la instal·lació general interior amb el tub de la xarxa de 

distribució pública. La connexió de la escomesa la realitza la companyia subministradora. El punt de 

connexió per part de la companyia subministradora serà el punt d’inici del esquema de la xarxa 

d’aigua freda sanitària. 

2.1.3.2  Clau de tall general 

Servirà per interrompre el subministrament a la nau industrial, i estarà situada dins de la 

propietat en una zona d’us comú, accessible per la seva manipulació i senyalada adequadament per 

permetre la seva identificació. S’allotjarà dins d’arqueta. 
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2.1.3.3  Filtre de la instal·lació general 

La seva funció serà retenir els residus de l’aigua que puguin donar lloc a corrosions a les 

canalitzacions metàl·liques. S’instal·larà després de la clau de tall general. S’allotjarà dins l’armari 

del comptador. El filtre ha de ser de tipus Y amb un llindar de filtrat comprés entre 25 i 50 µm, amb 

malla d’acer inoxidable i bany de plata, per evitar la formació de bactèries. La situació del filtre ha 

de permetre realitzar adequadament les operacions de neteja i manteniment sense necessitat de tallar 

el subministrament d’aigua. 

2.1.3.4 Armari del comptador 

L’armari disposarà de diferents elements com el filtre, el comptador, una clau de proba, una 

vàlvula de retenció i una clau de sortida. La seva instal·lació ha de ser en un pla paral·lel al terra. La 

clau de sortida ha de permetre la interrupció del subministrament a la nau industrial. La clau de tall 

general i la de sortida serviran pel muntatge i desmuntatge del comptador. 

2.1.3.5 Instal·lació interior 

La instal·lació interior passarà fixada mecànicament, mitjançant abraçadores amb tirafons. A 

les zones de taller passarà per la paret i a les altres zones per dins del fals sostre. Les canonades seran 

de tub de coure amb els diàmetres que resultin al fer els càlculs corresponents. 

Cadascuna de les derivacions a cada local humit disposarà d’una clau de tall per tal 

d’interrompre el subministrament si fes falta. 

Les canonades d’aigua calenta sanitària s’aïllaran amb ARMAFLEX de 25 mm de gruix. 

La producció d’aigua calenta sanitària  es farà mitjançant termo acumuladors elèctrics, un de 

30 litres i l’altre de 150 litres de la casa COINTRA. 
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2.1.4  Característiques de la intal·lació 

2.1.4.1 Classificació del subministrament 

A partir del cabal instal·lat es distingeixen els següents tipus de subministraments: 

Tipus de subministrament Cabal instal·lat 

Tipus A Q ≤ 0,6 L/s 

Tipus B 0,6 L/s ≤ Q ≥ 1 L/s 

Tipus C 1 L/s ≤ Q ≥ 1,5 L/s 

Tipus D 1,5 L/s ≤ Q ≥ 2 L/s 

Tipus E 2 L/s ≤ Q ≥ 3 L/s 

Taula 1: Tipus de subministraments. 

En el nostre cas, tenim un subministrament de tipus E 

2.1.4.2 Relació d’aparells 

Els diferents aparells sanitaris seran els següents: 

- Rentamans de la marca ROCA model Acces 327230000. 

- Plat de dutxa de la marca ROCA acrílic de model Element. 

- Lavabo de la marca ROCA model Acces 342236000. 

 

Consums dels aparells 

A continuació es mostra una taula amb els diferents aparells sanitaris del taller i els seus respectius 

consums: 
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Punt de consum Cabal instantani AFS (L/s) 
Cabal instantani ACS 

(L/s) 

Rentamans 0,10 0,03 

Lavabo 0,10 - 

Dutxa 0,20 0,10 

 Taula 2: Consums aparells sanitaris. 

 

2.1.4.3 Aigua Calenta Sanitaria 

La producció d’aigua calenta sanitària es farà mitjançant termo acumuladors elèctrics. 

Tenim les dades següents:  

- Cabal instantani mínim d’aigua calenta sanitària d’1 dutxa = 0,1 L/s 

- Cabal instantani mínim d’aigua calenta sanitària d’1 rentamans = 0,03 L/s 

- Temps funcionament dutxes = 10 minuts/torns 

- Temps funcionament rentamans = 5 minuts/torn 

- Nombre de dutxes als vestuaris = 4 

- Nombre de rentamans als vestuaris = 6 

- Nombre de rentamans als W.C. = 5 

 

Pel que fa als vestuaris: 

�4 × 0,1 �
� × 600 �� + �6 × 0,03 �

� × 300�� = 294 �/���� 

Al W.C. : 

�5 × 0,03 �
� × 300�� = 45 �/���� 
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Dimensionant el volum del termo amb un 70% del consum ens dona: 

- Vestuaris: 70% de 294 = 205,8 L 

- W.C.: 70% de 45 = 29,5 L 

Per tant, instal·larem un termo elèctric TDG-210 COINTRA de 210 L als vestuaris i un TNC-30 

COINTRA de 30 L al W.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                

ESTUDI PER LA IMPLANTACIÓ D’UNA FÀBRICA DE CARAMELS                                                                                                                 BLOC III. DISSENY DE LA NAU 

ADRIÀ RAURET  &  ANA Mª RODRÍGUE                                                                                                                                                                                                                                  -141- 

 

2.2 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

2.2.1 OBJECTE 

L’objecte és especificar les parts que composen la instal·lació de climatització de les dependències 

que ho necessitin com les oficines i la recepció.. També exposar les solucions adoptades seguint la 

normativa vigent.  

2.2.3 NORMATIVA VIGENT 

- CTE, Codi Tècnic de la Edificació. 

- CTE DB-HS3, qualitat de l’aire interior. 

- Reial Decret 1027/2007, del 20 de juliol, pel qual s’aprova el RITE, Reglament 

d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis. 

2.2.4 CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ  

2.2.4.1  Zones tèrmiques a climatitzar 

Les zones que s’hauran de climatitzar són: 

- Despatx enginyers 

- Despatx direcció 

- Menjador 

- Recepció 

- Oficina administració 

- Passadís 

2.2.4.2  Solució adoptada 

Per tal de climatitzar aquestes zones, s’ha optat per instal·lar multi splits tal i com s’indica en 

l’apartat de plànols.  
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2.3 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

2.3.1 OBJECTE 

L’objecte principal de la instal·lació de ventilació es el de renovar l’aire existent en un local per tal 

d’evitar que aquest s’enrareixi, ja que de no realitzar-se una correcta renovació de l’aire, la respiració 

dels treballadors podria ser dificultosa i molesta. 

2.3.2 NORMATIVA VIGENT 

- CTE, Codi Tècnic de la Edificació. 

- DB-HS3, qualitat de l’aire interior. 

- UNE 100-011-88: La ventilació per una qualitat acceptable de l’aire 

- RITE, Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis. 
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2.3.6 Disseny de la instal·lació 

A continuació es procedeix al disseny de la ventilació per a cada zona. S’ha de determinar el cabal de 

ventilació, i també s’ha d’escollir un sistema de ventilació que sigui adequat per les característiques 

arquitectòniques de la dependència i per les característiques de l’activitat que s’hi desenvolupa dins. 

2.3.6.1  Magatzems 

A la zona dels magatzems la ventilació serà natural mitjançant obertures a la façana sud i oest. 

Les dimensions de les obertures es calcularan en funció de la qualitat de l’aire que ens marqui la 

normativa per a les dependencies de l’activitat d’emmagatzematge.  

2.3.6.2  Serveis 

Als serveis la ventilació serà mixta, l’extracció serà forçada mitjançant conductes, reixetes i un 

extractor, i l’admissió es realitzarà mitjançant dues obertures situades a la façana nord de la nau. 

L’extractor s’activarà quan s’utilitzin els serveis o quan passi un temps determinat. 

2.3.6.3  Zona producció 

A la zona de producció la ventilació serà diferent per la part on els caramels ja estan embolicats que 

per on es fabriquen els caramels.  

A la zona on els caramels ja estan embolicats la ventilació serà natural mitjançant obertures a la 

façana est i oest de la nau industrial, garantint la qualitat de l’aire interior. 

A la zona on es fabrica el producte la ventilació serà forçada mitjançant conductes, reixetes i un 

extractor.  

2.3.6.4 Vestuaris 

Als vestuaris la ventilació serà mixta igual que als serveis, l’extracció serà forçada mitjançant 

conductes i reixetes i un extractor, i l’admissió es realitzarà mitjançant dues obertures situades a la 

façana est de la nau. 

L’extractor s’activarà quan s’utilitzin els vestuaris o quan passi un temps determinat. 
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2.4  INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

 

2.4.1 OBJECTE 

L’objecte és especificar els requeriments d’electricitat i el correcte dimensionament d’aquesta 

instal·lació. També exposar les solucions adoptades seguint la normativa vigent.  

2.4.2 NORMATIVA APLICABLE 

- Reglament Electrotècnic  per a Baixa Tensió del Reial Decret 842/2002, del 2 d’agost. 

- Instruccions Tècniques Complementàries al REBT. 

 

2.4.3 CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 

2.4.3.1 Subministrament 

El subministrament serà realitzat per l’empresa Endesa S. A. La instal·lació treballarà a una 

tensió nominal de 400 V entre fases i 230 V entre fase i neutre, a una freqüència de 50 Hz.   

2.4.3.2 Escomesa 

És la part de la instal·lació de la xarxa de distribució, que alimenta la caixa general de 

protecció. Els conductors seran de coure. Aquesta línia està regulada per la ITC-BT-11. 

L’escomesa serà part de la instal·lació constituïda per la companyia subministradora, per lo 

tant el seu disseny ha de basar-se amb les normbes particulars d’aquesta. 

2.4.3.3 Caixa general de protecció (CGP) 

La caixa general de protecció conté els elements de protecció de la línia general 

d’alimentació. La CGP a utilitzar serà en base a un dels tipus escollits per l’empresa subministradora. 

Els dispositius de lectura tindran que estar instal·lats a una alçada entre 0,7 i 1,8 metres. 

2.4.3.4 Línia general d’alimentació (LGA) 

La línia general d’alimentació es la que uneix la caixa general de protecció amb el comptador. 

Aquesta línia esta regulada per la ITC-BT-14. 

Els cables seran no propagadors de flama i amb emissió de fums i opacitat reduïda, 

bàsicament seran els que determina la normativa UNE 21.123. 
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2.4.3.5 Comptador 

És l’encarregat de mesurar el consum elèctric de la línia. Aquesta línia esta regulada per la ITC-BT-

16.  

Els conductes seran de coure, no propagadors de flama i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 

2.4.3.6  Derivació individual 

Uneix el comptador amb el quadre general de maniobra i protecció. Aquesta línia esta regulada per la 

ITC-BT-15. 

Es seguirà el codi de colors establerts per la ITC-BT-19. Els cables seran no propagadors de flama i 

amb emissió de fums i opacitat reduïda.  

Dispositius generals de control i protecció 

Existeixen diferents quadres de maniobra i protecció. Aquests dispositius estaran situats a una alçada 

mínima d’un metre del terra.  

Hi haurà un Quadre General de Protecció, situat a la sala de comptadors, i després 4 subquadres.  

Als plànols es pot veure en detall la ubicació dels dispositius generals de control i protecció. 

2.4.3.7  Enllumenat d’emergència 

Les instal·lacions destinades a enllumenat d’emergència tenen per objecte assegurar, en cas de 

fallada de l’alimentació al enllumenat normal, la il· luminació als locals i accessos a les sortides, per 

una eventual evacuació de les persones. 

L’alimentació del enllumenat d’emergència estarà disponible als 0,5 segons com a màxim desprès 

d’una tallada. Estarà previst que entri en funcionament automàticament quan es produeixi una fallada 

o quan la tensió baixi a menys del 70% del seu valor nominal. 

2.4.3.8  Posta a terra 

La posta a terra és la unió directa d’una part del circuit mitjançant una posta de terra amb un grup 

d’elèctrodes enterrats sota terra. La funció d’aquesta instal·lació es que als edificis i superfícies 

pròximes al terreny no hi apareguin diferencies perilloses de potencial. 
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3.- PRESSUPOST 
 

 Para determinar el preu d’execució de la nau, fem servir ratis per m2. Hem trobat diferents 
fonts que donan informació de aquest tipous, com per exemple aquesta web: 

 

  

Fig.1 Fulla de càlcul ratis. Font: web: lanaveindustrial.com 
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 Un cop introduïm les dades de la nostra nau podem seleccionar si la qualitat de la construcció 

serà baixa, mitja o alta i obtenim un preu per metre quadrat que ronda els 180 €/m2, hem de tenir en 

compte que aquest preu no inclou el cost de la part d’instal·lacions. 

 

 Altra eina que hem trobat per calcular ratis es al ITEC (Instituto de Tecnolgía de la 

Construcción) tenim fitxes del BEDEC (Banc de dades de l’institut) que fan referència a diferents 

tipologies de edificis per diferents usos amb el desgloss de partides i el rati per metre quadrat que 

suposa cada una. També descriu la solució constructiva que se esta valorant y així poder adaptar ho a 

la nostra solució. També fem servir la base de dades del BEDEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2 BEDEC Pressupostos tipus 2013. Descripció d’una nau tipus. Font: web itec.cat 
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Així dons per calcular el rati de la nau objecte d’estudi es fa resum de les consideracions: 

- Moviment de terres.- el terreny on s’ubica la nau serà pla, es a dir no serà necessari 

desmuntatges ni terraplens, així dons comptem estrictament la excavació per la fonamentació 

que en aquest cas es composa de sabates aïllades i riostres. 

- Fonaments.- formigó armat. 

- Estructura.- metal·lica 

- Façana.- paret de bloc de formigó fins a 3m + panell sandwich  

- Coberta.- panell sandwich 

 

BEDEC Pressupostos tipus 2013. Ratis per partides d’obra. 
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A part de el cost de les diferents partides constructives afegim la part d’instal·lacions per tenir un 

cost aproximat de la nau a l’hora de fer l’estudi econòmic. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció  €/m2 Total partida 

Moviment de terres 1,5 8.889 

Fonaments  28,5 168.891 

Estructures 75,65 448.302 

Cobertes 11,12 65.897 

Tancaments i divisories 13,2 78.223 

Impermeabilitzacions i aïllaments 10,15 60.149 

Revestiments 7,4 43.852 

Paviments (Solera) 24,3 144.002 

Tancaments i divisòries practicables 35,1 208.003 

Instal·lacions d'evacuació i lampisteria 7,6 45.038 

Instal·lacions de climatització i ventilació 26,3 155.854 

Instal·lacions elèctriques/enllumenat 18,7 110.816 

Instal·lacions contraincendis i de seguretat 3,2 18.963 

Gestio de residus 0,6 3.556 

  

Presupuesto de ejecución material (PEM) 263,32 1.560.434 

GG i BI 19% 50,03 296.483 

Subtotal 313,35 1.856.917 

IVA 21% 65,80 389.953 

Preu d'execució per Contracte (PEC) 379,15 2.246.869 

   Superficie nau (m2) 5.926 
 Cost nau 2.246.869 
 

   Projecte i Direcció d'obra ( 8% del PEM) 124.835 
 

   TOTAL COST NAU 2.371.704 
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BLOC IV. ESTUDI DE L’EMPLAÇAMENT DE LA 

FÀBRICA 

1. ESTUDI D’ESPANYA  
 

1.1. Sector industrial  

Es parteix de la base de situar la fàbrica a Espanya tant pel desconeixement i les dificultats 

d’un altre país com pels objectius marcats per l’empresa d’assolir una quota de mercat dins del 

mercat dels caramels a Espanya. 

Un dels factors a tenir en compte es que a Espanya quasi la meitat de la producció de caramels 

s’exporta a l’estranger. Aquesta dada ens fa donar una alta importància a la logística al realitzar 

l’estudi d’emplaçament.  

Per tal de situar la fàbrica dins d’Espanya, primer farem un anàlisi entre les comunitats autònomes. 

En aquesta taula es mostra dades de la industria espanyola per comunitats autònomes, i per tal 

de seguir l’estudi seleccionarem les 5 millors comunitats autònomes en funció de la xifra de negocis. 
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2012 

 

Persones 

Ocupades 

Xifra de 

negocis 

Ingressos 

Explotació 

Despeses 

explotació 

Andalusia 189.766 72.281.691 73.731.295 70.125.486 

Aragó 85.461 24.070.335 24.535.174 23.817.785 

Astúries 50.342 13.911.209 14.440.638 14.702.585 

Illes Balears 20.404 3.726.183 3.897.028 3.587.743 

Canàries 31.047 8.898.116 9.082.052 9.164.900 

Cantabria 30.397 7.897.015 8.080.422 7.640.774 

Castella i Lleó 119.633 36.690.832 37.454.871 35.920.749 

Castella i la Manxa 88.612 28.571.449 29.291.122 28.089.644 

Catalunya 421.106 126.817.114 130.504.064 126.283.371 

Comunitat 

Valenciana 
220.295 53.724.449 54.788.443 52.672.144 

Extremadura 25.724 6.603.351 6.772.452 6.405.575 

Galícia 128.076 33.978.356 34.847.934 33.372.522 

Madrid 179.899 59.939.673 61.297.135 57.810.121 

Múrcia 61.648 20.097.804 20.647.229 19.814.003 

Navarra 60.250 16.072.561 16.483.770 15.869.136 

País Basc 184.493 51.989.288 53.179.319 50.609.014 

Rioja 25.119 5.714.939 5.823.600 5.326.191 

 

 

Taula1. Xifres de negoci per comunitats autònoma. Font: elaboració pròpia. 
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Les cinc comunitats autònomes amb les que seguirem l’estudi són: 

 

 

Xifra de negocis Puntuació 

Andalusia        72.281.691    4 

Catalunya       126.817.114    5 

Comunitat 

Valenciana 
       53.724.449    2 

Madrid        59.939.673    3 

País Basc        51.989.288    1 

 

 

1.2 Distàncies 

 

1.2.1 Entre comunitats autònomes 

 

Si ens hem de fixar solament per criteris geogràfics, la fàbrica estaria situada al punt mig d’Espanya, 

a la comunitat de Madrid. Per això anem a fer l’estudi de distàncies entre les cinc comunitats 

autònomes seleccionades per l’estudi: 

 

 

 

 

 

 

Taula2. Comunitats escollides segons puntuació per xifra de negoci . Font: elaboració pròpia. 
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(km per carretera) 
Andalusia Catalunya 

Comunitat 

Valenciana Madrid 

País 

Basc 

Andalusia - 996 654 531 820 

Catalunya 996 - 351 620 563 

Comunitat 

Valenciana 
654 351 - 355 569 

Madrid 531 620 355 - 356 

País Basc 820 563 569 356 - 

 

 

 

Distància total a 

recórrer Puntuació 

Andalusia 3001 1 

Catalunya 2530 2 

Comunitat 

Valenciana 
1929 5 

Madrid 1862 4 

País Basc 2308 3 

   
   

 

 

Veiem que la ubicació a escollir seria Madrid ja que el resultat de distància es menor a les altres, 

seguida pocs kilòmetres per la Comunitat Valenciana. 

 

Taula3. Comparativa de distancia entre comunitats . Font: elaboració pròpia. 

Taula4. Puntuació segons proximitat sent 1 la mes llunyana . Font: elaboració pròpia. 
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1.2.2 A la Unió Europea 

 

 

 

 

 

Distàncies a Europa 

Andalusia 1 

Catalunya 5 

Comunitat Valenciana 3 

Madrid 2 

País Basc 4 

 

 

Pel que fa a les distàncies a la Unió Europea la ubicació escollida seria Catalunya per la seva 

proximitat amb la frontera francesa, seguida del País Basc. 

  

Taula 5. Puntuació segons proximitat a Europa  sent 1 la mes llunyana . Font: elaboració pròpia. 
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1.3 Xarxa de transport ferroviari 
 

En les següents imatges podrem veure la xarxa ferroviària i en aquest sentit no hi haurà cap 

tipus de limitació ja que Espanya disposa de molt bones comunicacions ferroviàries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1  Mapa de la xarxa ferroviària d’Espanya 

Fig.2  Mapa d’instal· lacions logístiques  i tècniques 
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Degut que totes les cinc comunitats autònomes que s’estudien per la localització tenen una 

bona xarxa ferroviària, aquest no serà un aspecte a tenir en compte en la selecció final. 

1.4 Xarxa de transport per carretera 
Les cinc comunitats autònomes que s’estudien per decidir l’emplaçament tenen bones 

comunicacions per carretera, a continuació s’adjunta una taula amb els kilòmetres de carretera per 

cada comunitat autònoma. 

Carreteres Carreteres 

Autopistes 

sense Autopistes 

(km) 1 calçada 2 calçades 

peatge i 

autovies de peatge 

Andalusia 20844 251 2194 197 

Catalunya 10720 136 568 632 

Comunitat 

Valenciana 
6936 311 749 367 

Madrid 2360 221 609 144 

País Basc 3600 63 281 254 

 

 

Degut que totes les cinc comunitats autònomes que s’estudien per la localització tenen una 

bona xarxa de carreteres, aquest no serà un aspecte a tenir en compte en la selecció final. 

 

 

 

Taula 6.  Tpologia de via que conecten Catalunya amb les comunitats de interès 
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1.5 Xarxa de ports marítims 
 

Pel que fa als ports marítims, quatre de les cinc comunitats disposen de ports marítims importants.  

 

 

 

Andalusia es la comunitat on hi ha més ports ja que disposa de més kilòmetres de costa, la 

seva posició just a l’entrada del mar Mediterrani fa que sigui un aspecte a tenir en compte. Tant 

Catalunya com la Comunitat Valenciana disposen de ports importants al Mediterrani. Per últim el 

País Basc disposa de ports a la costa de l’oceà Atlàntic. 

 

 

 

Fig.3  Mapa de port a Espanya. 
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Puntuació 

Andalusia 5 

Catalunya 4 

Comunitat 

Valenciana 
4 

Madrid 0 

País Basc 3 

 

1.6  Xarxa d’aeroports 
De les cinc comunitats autònomes, la que té més aeroports es Andalusia amb 7, seguida de Catalunya i el 

País Basc. Però d’aquestes comunitats, les que tenen un major nombre de trànsit de vols són Catalunya i 

Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 7.  Puntuació segons el número de ports a cada comunitat. 

Fig.4  Mapa de aeroports a Espanya 
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Puntuació 

Andalusia 4 

Catalunya 5 

Comunitat 

Valenciana 
2 

Madrid 4 

País Basc 3 

 

La comunitat amb més puntuació es Catalunya, ja que es la segona amb un major nombre d’aeroports i té un 

alt trànsit de vols.  

 

1.7 PIB 
Pel que fa al PIB la comunitat autònoma amb un PIB més alt es Catalunya, en canvi la que té un PIB per 

càpita més elevat es el País Basc. 

2012 PIB (M€) 

PIB per càpita 

(€) Valoració 

Andalusia 138.923 16.739 3 

Catalunya 192.535 26.412 5 

Comunitat 

Valenciana 97.622 19.480 3 

Madrid 185.188 28.906 5 

País Basc 63.597 30.043 4 

 

 

Taula 6.  Tipologia de via que comuniquen Catalunya amb les comunitats de interès 

Taula 6.  PIB per comunitat autònoma 
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1.8 Taxa d’atur 
 

La taxa d’atur a Andalusia i a la Comunitat Valenciana supera el 20%. Pel que fa a les altres tres 

comunitats autònomes tenen taxes d’atur semblants, sent Madrid la que té la menor de totes.  

2014 Taxa d'atur Valoració 

Andalusia 20,6 2 

Catalunya 17,1 4 

Comunitat 

Valenciana 22,5 1 

Madrid 16,7 5 

País Basc 17,5 3 

 

1.9 Cost salarial per treballador 
 

Pel que fa al cost salarial del treballador, podem observar que Madrid i el País Basc són les 

comunitats autònomes on el cost salarial es més elevat. 

 

Cost laboral per Cost laboral per 

Valoració 

2013 treballador i mes hora efectiva 

Andalusia 2.335,67 19 4 

Catalunya 2.782,28 20,72 3 

Comunitat 

Valenciana 2.306,86 17,08 5 

Madrid 3.020,03 21,45 2 

País Basc 2.957,24 22,58 1 

 

Taula 7.  Taxa d’atur per comunitat autònoma. Font: elaboració pròpia 

Taula 8.  Costos salarials per comunitats. Font: elaboració pròpia 
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1.10 Valoració final 
 

Un cop obtingudes tota la informació i valorada, realitzem una taula resum ponderada per tal de 

prendre la decisió de quina comunitat autònoma serà on situarem la fàbrica de caramels. 

Per tal de realitzar la ponderació dels aspectes a tenir en compte, s’ha valorat amb més importància 

les distàncies a Europa i la xarxa portuària ja que les exportacions seran molt importants per la fàbrica.  

 

 

Ponderació 

 

15% 8% 25% 15% 2% 10% 10% 15% 

         
Valoració 

Xifra de 

negoci 

Distàncies 

internes 

Distàncies 

a Europa 
Ports Aeroports PIB 

Taxa 

d'atur 

Cost 

salarial 

Andalusia 4 1 1 5 4 3 2 4 

Catalunya 5 2 5 4 5 5 4 3 

Comunitat 

Valenciana 
2 5 3 4 2 

3 1 5 

Madrid 3 4 2 0 4 5 5 2 

País Basc 1 3 4 3 3 4 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 9.  Puntuació de paràmetres per comunitat autònoma. Font: elaboració pròpia 
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Valoració Final 

Andalusia 2,86 

Catalunya 4,21 

Comunitat 

Valenciana 
3,24 

Madrid 2,65 

País Basc 2,75 

 

 

La millor ubicació per la fàbrica serà a Catalunya segons els nostres criteris adoptats. 

 

2. ESTUDI D’ESPANYA 
2.1. Infraestructures 

 

2.1.1 Xarxa viària 

La xarxa viària catalana es d’uns 12.000 kilòmetres, tot i que uns 10.500 d’aquests són carreteres de 

calçada única. De les autopistes (uns 1.000 kilòmetres), 665 són amb peatge i 307 són lliures de 

pagament. 

 

 

Taula 10.  Puntuació final segons els paràmetres valorats. Font: elaboració 
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2.1.2 Ferrocarril 

A Catalunya hi va haver el primer ferrocarril de tota la península quan es va inaugurar la línia 

Barcelona – Mataró al 1848. En els anys següents es van anar construint més de 1.000 kilòmetres de 

vies.  

Al 2008 es va inaugurar la línia d’alta velocitat que arribava fins a Barcelona. Aquesta línia ara 

arriba fins a la frontera amb França. 

Actualment tot i que els trens s’han modernitzat, la xarxa viària segueix sent pràcticament la mateixa 

que fa cent anys.   

2.1.3 Aeroports 

Catalunya disposa de 6 aeroports, dels quals destaca per sobre de tots l’aeroport internacional de 

Barcelona – El Prat. Els altres aeroports són: 

- Aeroport de Girona – Costa Brava 

- Aeroport de Reus 

- Aeroport de Sabadell 

- Aeroport de Lleida-Alguaire 

- Aeroport de la Seu d’Urgell. 

2.1.4 Ports 

Els ports principals de Catalunya són el port de Barcelona i el de Tarragona. Aquests dos estan 

considerats dos dels més importants tant d’Espanya com del Mediterrani. 

2.2 Economia i indústria 

Catalunya és un país amb una tradició industrial des del segle XIX. Actualment la indústria, el 

turisme i els serveis són els principals sectors econòmics.  

PIB 192.535 M€ 

PIB per càpita 26.412 € 

Taxa d'atur 17,10% 

 
Taula 11.  PIB per càpita i taxa d’atur a Catalunya. Font: elaboració pròpia 
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Actualment sembla que l’economia comença a créixer poc a poc i això es important pel correcte 

desenvolupament de la nostra empresa, ja que quasi la meitat de la producció tenim com a objectiu 

que sigui pel consum nacional.  

2.3 Comunicacions 

Dins de Catalunya la província amb major comunicacions es la de Barcelona degut a la seva posició i 

el desenvolupament de la capital. Les comunicacions de Barcelona i les altres províncies són bones, 

tant per carretera com amb ferrocarril.  

Un dels aspectes a tindre en compte serà la proximitat a Europa, ja que tenim com a objectiu exportar 

la meitat de la nostra producció ja sigui mitjançant carretera o vaixells. Aquest aspecte ens limita 

l’elecció de Lleida ja que no té port i la de Girona ja que els ports que hi ha no són de la magnitud 

del de Barcelona o Tarragona.  

 

2.4 Cost del solar 

Pel que fa al cost del solar, dins de cada província el preu pot variar bastant. Per tant, no ens 

podrem basar en un preu mig per província ja que per exemple dins de la província de Barcelona la 

diferència de preu per m2 entre un solar a la Zona Franca que a polígons de poblacions més 

allunyades.   
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2.5. Condicionants de l’entorn 

2.5.1 Població activa i atur 

Actualment a Catalunya hi ha una taxa d’atur elevada, aquest fet ens suposa evitar-nos problemes 

de recerca de treballadors per la fàbrica. 

 

2013 Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

Població activa 2.662.900 381.400 211.600 420.100 3.676.000 

Taxa d’atur 23,30% 23,50% 16,60% 27,00% 23,40% 

 

 

Podem observar que la taxa d’atur més baixa es a la província de Lleida, i la més elevada a la 

província de Tarragona. 

2.5.2 Nivell d’estudis de la població 

A continuació mostrem una taula amb les dades dels estudis de la població catalana per províncies 

en habitants i en tant per cent.  

2001 

No sap 

llegir o 

escriure 

Primària 

incompleta 

EGB  

1a etapa 

EGB      

2a etapa 

FP  

1r grau 

FP  

2n grau 

BUP  

i COU 

Títol 

mitjà 

Títol 

superior 
Total 

Barcelona 100.061 514.400 1.100.161 1.068.189 237.646 234.413 496.726 273.424 313.238 4.338.258 

Girona 11.755 53.480 142.417 152.246 23.203 19.951 52.573 27.312 25.677 508.614 

Lleida 5.659 32.839 96.186 88.731 16.972 17.338 31.946 21.333 16.929 327.933 

Tarragona 12.515 55.944 162.197 154.374 31.477 29.119 48.789 29.608 25.592 549.615 

Catalunya 129.990 656.663 1.500.961 1.463.540 309.298 300.821 630.034 351.677 381.436 5.724.420 

 

 

Taula 12.  Població activa i taxa d’atur a Catalunya. Font: elaboració pròpia 

Taula 13.  Nivell d’estudis poblacio a Catalunya. Font: elaboració pròpia 
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2001 

No sap 

llegir o 

escriure 

Primària 

incompleta 

EGB 1a 

etapa 

EGB 2a 

etapa 

FP 1r 

grau 

FP 2n 

grau 

BUP i 

COU 

Títol 

mitjà 

Títol 

superior 

Barcelona 2,31% 11,86% 25,36% 24,62% 5,48% 5,40% 11,45% 6,30% 7,22% 

Girona 2,31% 10,51% 28,00% 29,93% 4,56% 3,92% 10,34% 5,37% 5,05% 

Lleida 1,73% 10,01% 29,33% 27,06% 5,18% 5,29% 9,74% 6,51% 5,16% 

Tarragona 2,28% 10,18% 29,51% 28,09% 5,73% 5,30% 8,88% 5,39% 4,66% 

Catalunya 2,27% 11,47% 26,22% 25,57% 5,40% 5,26% 11,01% 6,14% 6,66% 

 

 

Les taules ens mostren que no hi ha gaires variacions entre províncies, però que a Barcelona 

es on trobarem més nombre de població en la formació que sigui necessària degut al major nombre 

de persones que habiten la província.  

 

2.5.3. Vagues 

 

El tema de les vagues, ja sigui per sector o per empreses, es un altre dels aspectes que analitzarem. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 14.  Nivell d’estudis poblacio a Catalunya en percentatges. Font: 
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Vagues de sector 

2012 Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

treballadors 

participants 
26.323 2.949 1.819 3.406 34.497 

agricultura 0 0 0 0 0 

indústria 0 0 0 0 0 

construcció 0 0 0 0 0 

serveis 26.323 2.949 1.819 3.406 34.497 

hores perdudes 289.460 41.394 25.262 46.556 402.672 

 

Vagues d'empresa 

2012 Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

treballadors 

participants 
20.585 493 164 1.205 22.447 

agricultura 0 0 0 0 0 

indústria 8.032 56 1 143 8.232 

construcció 432 0 1 6 439 

serveis 12.121 437 162 1.056 13.776 

hores perdudes 374.785 33.240 2.641 4.652 415.318 

agricultura 0 0 0 0 0 

indústria 207.113 10.247 5 1.466 218.831 

construcció 8.961 0 8 48 9.017 

serveis 158.711 22.993 2.628 3.138 187.470 

 

Taula 15. Vagues a 2012 segons sector i província Catalana . Font: elaboració 

Taula 16 Vagues d’empresa a 2012 segons sector i província. Font: elaboració 
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Degut a que Barcelona es la província on hi ha el major nombre d’empreses, es on s’han 

registrat més vagues. Pel que fa al sector industrial, no s’ha registrat cap vaga de sector.  

 

2.5.4 Accidents laborals 
 

Els accidents laborals es un aspecte a tindre en compte, per això analitzem el nombre 

d’accidents en la indústria i el total per províncies. 

Indústria 

2013 Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

sense baixa 23.333 3.446 2.687 3.808 33.274 

amb baixa 12.485 2.112 1.052 1.369 17.018 

lleus 12.368 2.095 1.036 1.357 16.856 

greus 106 16 14 12 148 

mortals 11 1 2 0  14 

 

Tots els sectors 

2013 Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

sense baixa 95.369 12.347 8.075 14.433 130.224 

amb baixa 65.805 8.362 4.819 7.796 86.782 

lleus 65.187 8.267 4.737 7.729 85.920 

greus 567 85 72 58 782 

mortals 51 10 10 9 80 

 

Analitzant els resultats per províncies, es comporten igual en funció del nombre total de 

treballadors de cada província, per tant no serà un aspecte diferencial. 

Taula 17 Accidents laborals al sector industrial. Font: elaboració pròpia 

Taula 18 Accidents laborals a tots els sectors. Font: elaboració pròpia 
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2.5.5 Conciliacions individuals resoltes 
 

Per últim dins d’aquest apartat, analitzarem les conciliacions individuals resoltes per fer-nos 

una idea del cost que suposa per província i total. 

2013 (M€) Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

Resolucions 76.391 5.993 4.051 6.819 93.254 

Amb avinença 23.875 1.418 1.184 1.770 28.247 

Sense avinença 22.894 2.470 1.500 2.482 29.346 

Intentades 

sense efecte 
20.812 1.754 1.053 2.172 25.791 

No presentades 8.810 351 314 395 9.870 

Quantitats 

acordades 
666,01 21,83 16,96 43,03 747,83 

Acomiadaments 653,81 19,56 15,2 40,5 729,07 

Reclamació de 

quantitats 
4,03 0,73 0,88 0,91 6,55 

Altres 8,17 1,54 0,88 1,62 12,21 

 

Clarament destaca que la quantitat major es en els acomiadaments, amb un percentatge semblant en 

cada província.  

  

Taula 19 Cost per províncies de indemnitzacions per conflictes laborals. Font: elaboració pròpia 
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3. VALORACIÓN FINAL 
Un cop fet l’estudi de Catalunya, s’ha de determinar una província o localització idònia per 

desenvolupar l’activitat industrial de la nostra fàbrica. 

Seguint els criteris analitzats, la decisió final serà a Barcelona en primer lloc i Tarragona en segon.  

El principal motiu ha estat la importància dels ports ja que una gran part de la matèria prima 

necessària per la nostra industria provindrà per mar. També es realitzaran exportacions mitjançant el 

transport marítim. 

La ubicació haurà d’estar a menys de 50  kilòmetres del port de Barcelona, amb una fàcil 

comunicació per carretera.  

La parcel·la haurà de tindre almenys 30.000 m2. 

Un cop definit la ubicació desitjada i els requeriments de la fàbrica ja es podrà procedir a la 

recerca de parcel·les candidates a ser la ubicació definitiva de la fàbrica. 

 

4.PARCEL·LES CANDIDATES 
Hem buscat varies parcel·les que compleixin els requisits alhora de implantar la fàbrica i 

farem una valoració entre les tres millors per tal de que la decisió final sigui la més adequada segons 

els criteris valorats.  

4.1 Parcel·la 1 

La primera parcel·la està ubicada al terme municipal d’Abrera, a la comarca del Baix 

Llobregat. La situació de la parcel·la la podem observar en les següents imatges: 
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Fig.5  Ubicació possible respecte a Catalunya per implantació de la nau. 

Fig.6  Ubicació possible per implantació de la nau. 
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El Polígon Industrial el Barcelonès es va construir al 1968 la primera fase, i al 1977 la segona. A 

continuació s’adjunta una taula amb les dades bàsiques del polígon. 

 

POLÍGON INDUSTRIAL EL BARCELONÈS 

  
  Localització Abrera Superfície total (m2) 677.800 

Nº empreses actives 120 Superfície de sòl industrial (m2) 425.000 

  
  Senyalització externa SI Senyalització viària SI 

Senyalització interna SI Aparcament gran tonatge SI 

Cartells identif. empreses SI Aparcament de vehicles privat SI 

Senyalització noms carrers SI     

  
  Pavimentació de calçades SI Banda ampla SI 

Voreres i enllumenat SI Clavegueram SI 

Xarxa telefònica bàsica SI Servei recollida residus SI 

Subministrament BT SI Servei neteja i manteniment SI 

  
  Restaurants SI Benzineres SI 

Transport públic Autobús, però amb baixa freqüència 

  
  Principal activitat econòmica Automoció (40%) Materials transport (20%) 

 

 

Pel que fa a les característiques tècniques de la parcel·la, disposem de la següent informació: 

Taula 20 Dades polígon el Barcelonès. Font: elaboració pròpia 
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- La nau està situada dins del Polígon Industrial el Barcelonès, a pocs metres de la fàbrica Seat 

de Martorell. 

- La distància fins a Barcelona són uns 34 kilòmetres. 

- La superfície total del solar es de 77.727 m2, amb una ocupació del 70%.  

- La edificabilitat es de 1 m2 t / m2 s. 

- Tindrem una separació per límits de 7 metres amb el vial i 4 metres amb la resta. 

- Disposa d’excel·lents comunicacions amb l’AP-2, l’AP-7, l’A-2 i la N-II. 

Per tal de conèixer i saber les limitacions o condicions que imposa la normativa, ens guiarem pel document 

nº 5 (Normes urbanístiques) del Pla General d’Ordenació del municipi d’Abrera.  

Els aspectes positius d’aquesta parcel·la són: 

1) Excel·lent comunicació per carretera i situació molt pròxima a les sortides de les carreteres 

principals. 

2) Proximitat a poblacions importants com Martorell o Abrera. 

3) La parcel·la és bastant més gran que el mínim que necessitem, per tant podríem dedicar 

espais a serveis pels treballadors. 

4) La ocupació del 70% és la mes elevada de les tres parcel·les. 

Els aspectes negatius són: 

1) Al estar tan propera a la fàbrica de Seat, això pot provocar embussos en hores puntes degut a 

l’elevat nombre de treballadors que es dirigeixen a la mateixa zona. 

2) La parcel·la no es rectangular, es trapezoïdal. 

3) És la parcel·la més cara de les tres. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                

ESTUDI PER LA IMPLANTACIÓ D’UNA FÀBRICA DE CARAMELS                                                  BLOC IV. ESTUDI DE L’EMPLAÇAMENT DE LA FÀBRICA 

ADRIÀ RAURET  &  ANA Mª RODRÍGUE                                                                                                                                                                                                                                  -175- 

4.2 Parcel·la 2 

La segona parcel·la seleccionada està ubicada a Sant Esteve Sesrovires, a la comarca del Baix 

Llobregat. La situació de la parcel·la la podem observar en les següents imatges: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Polígon Industrial Ca n’Estella es va construir al 1995 i té un índex d’ocupació del sòl del 80%. A 

continuació s’adjunta una taula amb les dades bàsiques del polígon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 Ubicació possible per implantació de la nau a St Esteve de Sesrrovires. 



                                                                

BLOC IV. ESTUDI DE L’EMPLAÇAMENT DE LA FÀBRICA                                                   ESTUDI PER LA IMPLANTACIÓ D’UNA FÀBRICA DE CARAMELS                                        

        -176-                                                                                                                                                                                                                          ADRIÀ RAURET  &  ANA Mª RODRÍGUE   

 

POLÍGON INDUSTRIAL CA N'ESTELLA 

  
  Localització St. Esteve Sesrovires Superfície total (m2) 419.395 

Nº empreses actives - Superfície de sòl industrial (m2) 259.535 

  
  Senyalització externa SI Senyalització viària SI 

Senyalització interna SI Aparcament gran tonatge SI 

Cartells identif. empreses SI Aparcament de vehicles privat SI 

Senyalització noms carrers NO     

  
  Pavimentació de calçades SI Banda ampla SI 

Voreres i enllumenat SI Clavegueram SI 

Xarxa telefònica bàsica SI Servei recollida residus SI 

Subministrament BT SI Servei neteja i manteniment SI 

  
  Restaurants NO Benzineres NO 

Transport públic No existeix connexió directa 

  
  Principal activitat econòmica Fabricació de materials de transport i maquinaria(60%) Química (30%) 

 

 

 

 

 

Taula 21 Dades polígon Can Estella. Font: elaboració pròpia 



                                                                

ESTUDI PER LA IMPLANTACIÓ D’UNA FÀBRICA DE CARAMELS                                                  BLOC IV. ESTUDI DE L’EMPLAÇAMENT DE LA FÀBRICA 

ADRIÀ RAURET  &  ANA Mª RODRÍGUE                                                                                                                                                                                                                                  -177- 

 

Pel que fa a les característiques tècniques de la parcel·la, disposem de la següent informació: 

- La nau està situada dins del Polígon Industrial Can Estella, a pocs kilòmetres de la parcel·la 

1. 

- La distància fins a Barcelona es d’uns 36 kilòmetres. 

- La superfície total del solar es de 30.655 m2, amb una ocupació del 60%.  

- La edificabilitat es de 1 m2 t / m2 s. 

- La façana mínima haurà de ser de 30 metres. 

- L’altura màxima haurà de ser de 12 metres. 

- Tindrem una separació per límits de 10 metres amb el carrer principal i de 5 metres amb la 

resta. 

- Existeix una normativa de construir una plaça de pàrquing per cada 100 m2 de sostre 

construït. 

- Disposa d’excel·lents comunicacions amb l’AP-2, l’AP-7, l’A-2 i la N-II. 

Per tal de conèixer i saber les limitacions o condicions que imposa la normativa, ens guiarem pel 

Pla General d’ordenació de les normes urbanístiques generals del municipi de Sant Esteve 

Sesrovires. 

Els aspectes positius d’aquesta parcel·la són: 

1) És la mes barata de les tres 

2) Proximitat a poblacions importants com Martorell o Abrera. 

3) Excel·lents comunicacions per carretera. 

Els aspectes negatius són: 

1) La superfície supera el mínim establert per pocs metres quadrats. Això ens pot limitar en cas 

d’arribar en una situació de creixement molt per sobre del previst, en aquesta situació 

tindríem de vendre i anar-nos a una parcel·la nova que fos més gran. 

2) Només te una cara del solar a la carretera principal, hi ha dos complexes industrials al voltant. 
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4.3 Parcel·la 3 

La última parcel·la està ubicada dins del terme municipal de Castellbisbal, dins de la comarca 

del Vallès Occidental. La situació de la parcel·la la podem observar en les següents imatges: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8  Ubicació possible per implantació de la nau Castellbisbal. 

Fig.9  Possible solar per implantació de la nau al polígon Can Esteper a Castellbisbal. 
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El Polígon Industrial Can Esteper té un índex d’ocupació del sòl del 60%. A continuació 

s’adjunta una taula amb les dades bàsiques del polígon. 

POLÍGON INDUSTRIAL CA N'ESTEPER 

  
  Localització Castellbisbal Superfície total (m2) 558.072 

Nº empreses actives   Superfície de sòl industrial (m2) 334.843 

  
  Senyalització externa SI Senyalització viària SI 

Senyalització interna SI Aparcament gran tonatge NO 

Cartells identif. empreses SI Aparcament de vehicles privat SI 

Senyalització noms carrers SI     

  
  Pavimentació de calçades SI Banda ampla SI 

Voreres i enllumenat SI Clavegueram SI 

Xarxa telefònica bàsica SI Servei recollida residus SI 

Subministrament BT SI Servei neteja i manteniment SI 

  
  Restaurants SI Benzineres NO 

Transport públic Autobús però amb poca freqüència 

  
  Principal activitat econòmica Indústria química, refineria, plàstics i cautxú (60%) 

 

 

 

Taula 22 Dades polígon Can Esteper. Font: elaboració pròpia 
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Pel que fa a les característiques tècniques de la parcel·la, disposem de la següent informació: 

- La nau està situada dins del Polígon Industrial Ca n’Esteper, a pocs kilòmetres de Martorell. 

- La distància fins a Barcelona es d’uns 30 kilòmetres. 

- La superfície total del solar es de 79.000 m2, amb una ocupació del 50%.  

- La edificabilitat es de 1 m2 t / m2 s. 

- La façana mínima haurà de ser de 40 metres. 

- Tindrem una separació per límits de 10 metres amb el carrer principal la resta de límits. 

- Existeix una normativa que ens obligarà a construir una plaça de pàrquing per cada 100 m2 

construïts o una plaça per cada tres treballadors. 

- Disposa d’una bona comunicació amb l’A-2, E-15 i B-30. 

Per tal de conèixer i saber les limitacions o condicions que imposa la normativa, ens guiarem pel Pla 

Territorial Metropolità de Barcelona. 

Els aspectes positius d’aquesta parcel·la són: 

1) La parcel·la és bastant més gran que el mínim que necessitem, per tant podríem dedicar 

espais a serveis pels treballadors. 

2) Excel·lents comunicacions per carretera. 

3) És la que està més a prop de Barcelona i també de la frontera amb França. 

Els aspectes negatius són: 

1) L’ocupació (del 50%) és la més baixa de les tres parcel·les.  

2) És la segona més cara amb diferència de la tercera. 
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5. VALORACIÓ I UBICACIÓ DEFINITIVA 
 

Per tal de prendre la millor decisió a l’hora d’escollir la parcel·la on s’ubicarà la fàbrica, realitzem 

una taula ponderada tenint en compte diferents aspectes. 

 

Ponderació Criteris valoració 

Parcel·la 1 Parcel·la 2 Parcel·la 3 

Abrera SantEsteve Ses. Castellbisbal 

15% Condicions entorn 5 4 3 

15% Connectivitat 5 4 4 

25% Cost solar 3 5 4 

10% Proximitat a pobl. 5 5 4 

10% Dimensions 5 4 5 

25% 
Limitacions 

constr. 
4 5 3 

 

 
   

 

 

 

 

   

  

Parcel·la 1 Parcel·la 2 Parcel·la 3 

 

 

Abrera SantEsteve Ses. Castellbisbal 

 

Valoració Final 4,25 4,60 3,70 

 

 

Taula 23 Puntuació final segons els paràmetres estudiats. Font: elaboració pròpia 

Taula 24 Comparativa de resultats. Font: elaboració pròpia 
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Segons els criteris adoptats, la ubicació definitiva serà la parcel·la 2, situada al terme 

municipal de Sant Esteve Sesrovires, concretament al Polígon Industrial Ca n’Estella. 

5.1 Estudi comarca: el Baix Llobregat 

5.1.1 Informació general 

El Baix Llobregat està situat al sud de la província de Barcelona i la seva capital es Sant Feliu 

de Llobregat. És la tercera comarca més poblada de Catalunya i té una superfície de 486,7 km2 

ocupant un 1,51% de la superfície total de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Sector industrial 

El sector industrial a la comarca del Baix Llobregat té un pes molt important en la seva economia. 

Aproximadament el 33% del PIB de la comarca es del sector industrial, superant la dada de la 

província i de Catalunya.  

Aquesta dada també s’observa en el percentatge de població ocupada al sector secundari, que torna a 

ser major que la dada de la província i de la de tot Catalunya.  

A la comarca existeixen 128 polígons i zones industrials. 
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5.1.3 Activitat econòmica 

L’activitat econòmica dels polígons industrials ens mostra que existeix una forta diversificació 

d’activitats. Aproximadament un 25% dels polígons disposen d’una activitat que supera el 50% de 

les empreses ubicades al polígon. 

 

 

Les activitats més presents als polígons són: 

- Transport i emmagatzematge 

- Comerç i reparació d’equips 

- Indústria del suro i la fusta 

- Industria d’alimentació i begudes 

5.1.4 Accessibilitat i mobilitat 

Fig.10  Activitat industrial per sectors a la comarca del Baix Llobregat. 
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Aproximadament un 20% dels polígons industrials no disposa de senyalització externa, aquest fet pot 

dificultar l’accessibilitat als polígons i s’hauria de millorar.  

Pel que fa a la senyalització interna, s’estima que un 25% dels polígons no disposen de senyalització 

interna mitjançant els noms dels carrers o cartells identificatius de les empreses.  

Accedir amb transport públic als polígons es un problema i això fa que es creïn sistemes de transport 

privat col·lectiu, però s’estima que tan sols existeix en el 7,5% dels polígons. N’hi ha que són 

autobusos llançadora des de l’estació de trens més pròxima al polígon o d’altres com al polígon de la 

SEAT, línies de transport que passen per diferents poblacions fins a la fàbrica. 

Pel que fa a l’aparcament, cal diferenciar l’aparcament de vehicles privats i de vehicles de gran 

tonatge. Per aparcar amb vehicles privats no hi sol haver cap problema en els polígons industrials, en 

canvi amb vehicles de gran tonatge si. Quasi el 40% dels polígons de la comarca no disposen d’un 

espai especialitzat per aquests vehicles i els que si el disposen detecten problemes degut a la falta de 

rotació de vehicles que aparquen en aquests espais. 

 

5.2 Estudi localitat: Sant Esteve Sesrovires 

5.2.1 Informació general 

El municipi de Sant Esteve Sesrovires té una extensió de 18,47 km2. El territori limita per la part 

nord amb Abrera, pel sud amb Castellví de Rosanes, per l’est amb Martorell, l’oest amb Sant Llorenç 

d’Hortons i el nord-oest amb Masquefa. El municipi es travessat pels torrents de Can Llopart i Ca 

n’Estella i el nucli urbà es va desenvolupar al voltant d’aquests dos torrents. 

La població es de 7.546 habitants i la densitat de 406,35 habitants per kilòmetre quadrat. 

5.2.2 Comunicacions 

La ubicació del municipi afavoreix a una bona xarxa de comunicacions. La proximitat amb 

Barcelona es un punt a favor. 

Pel que fa a l’accés amb ferrocarrils, disposa d’una parada dels Ferrocarrils de la Generalitat, a traves 

de la R6 la línia Barcelona-Igualada. Una altra forma d’accedir es anar amb RENFE fins a Martorell 

i allà enllaçar amb els Ferrocarrils de la Generalitat fins al municipi de Sant Esteve Sesrovires. A 

continuació s’adjunta una imatge amb les parades de la línia R6 dels Ferrocarrils de la Generalitat. 
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La xarxa d’autobusos es bona mitjançant una línia intercomarcal que comunica amb les 

poblacions veïnes i una línia d’autobús pròpia. A continuació s’adjunten les parades de les dues 

línies. 
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Per carretera es pot arribar-hi per l’autovia A-2 a la sortida Martorell per Ca n’Amat i també 

es pot arribar mitjançant l’autopista AP-2 a la sortida Martorell direcció Capellades, un cop a la 

sortida s’ha d’incorporar a la B-224 i a pocs kilòmetres ja es troba l’entrada de Sant Esteve 

Sesrovires. 

 

5.2.3 Economia i indústria 

Degut a la seva situació geogràfica pròxima a Barcelona, el sector industrial ha tingut un 

creixement molt gran en l’últim segle. Actualment acull a unes 150 indústries.  

El terme municipal de Sant Esteve de Sesrovires acull els centres penitenciaris de Can Brians 

1 i Can Brians 2. 
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5.2.4 Solar on s’implantarà la indústria 

5.2.4.1 Descripció del solar 

El solar on s’implantarà la indústria es quasi quadrada amb unes mesures aproximades de 170 metres 

per 180 metres. Està situat dins del Polígon Industrial Ca n’Estella al terme municipal de Sant Esteve 

Sesrovires. 

5.2.4.2 Informació urbanística 

Les coordenades UTM del solar són les següents: 

Coordenades UTM: 407408,29 – 4594773,37 

Pel que fa la classificació tenim la següent informació: 

Codi ajuntament: SUP (Sòl Urbanitzable Programat) 

Codi MUC: SUD (Sòl Urbanitzable Delimitat) 

Pel que fa la qualificació urbanística, es classifica en: 

Codi ajuntament: 8b, que està definit com a Industrial 

Codi MUC: D2, definit com urbanitzable, desenvolupament d’activitat econòmica. 
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ESTUDI PER LA IMPLANTACIÓ D’UNA FÀBRICA DE CARAMELS                                                  BLOC IV. ESTUDI DE L’EMPLAÇAMENT DE LA FÀBRICA 

ADRIÀ RAURET  &  ANA Mª RODRÍGUE                                                                                                                                                                                                                                  -189- 

 

5.2.4.3 Limitacions que tenim al solar 

Al construir la fàbrica haurem de tindre en compte les limitacions de la normativa urbanística 

territorial que ens marca unes directrius a seguir. 

Pel que fa a l’ocupació màxima es del 60%, això ens marca una superfície construïda màxima 

de 18.399 m2.  

La limitació en l’altura màxima es de 12 metres i també ens marquen limitacions mínimes de 

30 metres per la façana i de 2,60 metres per l’altura en la primera planta. 

Les separacions de la construcció amb el carrer principal hauran de ser de mínim 10 metres i 

de 5 metres a la resta de costats. 

Una altra condició es la de habilitar una plaça de pàrquing per cada 100 m2 de sostre construït. 
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6 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES NORMATIVES D’E DIFICABILITAT DE 

LA NAU INDUSTIAL 

Per tal d’assegurar el compliment de les normes urbanístiques que ens afecten en la implantació de la 

nau al polígon industrial realitzarem les següents comprovacions: 

6.1 Altura màxima 

L’altura màxima ens ve fixada a 15 metres. Com es pot comprovar al plànol de façanes, s’observa 

que l’altura màxima de la nau industrial objecte d’aquest projecte no supera els 15 metres d’altura. 

6.2 Separacions 

Una limitació constructiva és el compliment de les separacions de la nau industrial respecte els 

voltants. Pel que fa al carrer del Doctor Fleming, la separació mínima ha de ser de 10 metres i tant 

pel carrer de la façana sud (Carrer d’Edison) com pels costats est i oest de la parcel·la la separació 

mínima ha de ser de 5 metres.  

Al plànol s’acoten les quatre distàncies que s’han de revisar per assegurar-nos del compliment i totes 

elles superen la dimensió mínima exigida per la normativa. 

6.3 Ocupació 

Pel que fa la ocupació, ens limita en un 60% la dimensió de la parcel·la. Això ens fixa un màxim de 

superfície edificable de 18.375 m2, una superfície que es tres vegades la superfície edificada de la 

nau, per tant si que complim aquest requeriment. 

6.4 Nº de places de pàrquing 

La normativa urbanística del polígon industrial ens requereix habilitar una plaça de pàrquing per 

cada 100 m2 edificats. En el nostre cas hauríem d’habilitar un pàrquing per 60 places per tal de 

complir amb la normativa. S’ha construït un pàrquing amb 76 places, llavors complim amb la 

normativa.  

6.5 Façana mínima 

Una altra norma que ens exigeixen es que qualsevol façana de la nau industrial ha de tindre una 

longitud mínima de 30 metres, tal i com es pot observar als plànols, les quatre façanes de la nau 

industrial compleixen amb aquest requisit. 
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6.6 Preu del solar 

Un cop tenim el solar adien a les nostres necessitats fem l’estudi econòmic del mateix, 
estudiem la possibilitat de comprar o llogar. 

Hem consultat diferents pàgines web de venda i lloguer de terrenys amb i sense nau al polígon 
industrial Can Estella a Sant Esteve de Sesrovires per definir un rati /m2 tant de lloguer com de 
compra; els ratis de referència son els següents: 

- Lloguer de terreny per edificar : 2 €/m2 

- Lloguer de terreny sense edificar: 1 €/m2 

- Lloguer de terreny edificat : 3 €/m2 (Aquesta opció la descartem per no trobar una nau que 

s’adapti a les nostres necessitats) 

- Compra de terreny per edificar : 175 €/m2 

- Compra de terreny sense edificar: 80 €/m2 

 

 

  

LLOGUER 

Descripcio m2 €/m2 Total € 

Superficie nau 5.926 2 11.852 

Terreny sense edificar 24.729 1 24.729 

TOTAL €/MES 36.581 

TOTAL €/ANY 438.972 

    Inversió als 3 primers anys 1.316.916 

    COMPRA 

Descripcio m2 €/m2 Total € 

Superficie nau 5.926 175 1.037.050 

Terreny sense edificar 24.729 80 1.978.320 

TOTAL € 3.015.370 

      
 Inversió als 3 primers anys 1.005.123 

Taula 25. Comparativa de preus de lloguer i compra. Font: elaboració 

pròpia. 
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Per  fer la comparativa fem el supòsit de quina inversió suposa una opció i l’altre a els 

primers 3 primers anys. Veiem com es superior la inversió al cas de llogar que de comprar, però 

perquè sigui real la comparativa hem de afegir els gastos que ens suposa tenir el terreny en propietat 

com ara la escriptura, gastos bancaris, etc. De la mateixa manera al cas de lloguer comptem una 

fiança de tres mesos. 

LLOGUER 

Descripcio m2 €/m2 Total € 

Superficie nau 5.926 2 11.852 

Terreny sense edificar 24.729 1 24.729 

TOTAL €/MES 36.581 

Fiança 3 mesos 109.743 

TOTAL €/ANY 548.715 

Inversió als 3 primers anys 1.646.145 

    COMPRA 

Descripcio m2 €/m2 Total € 

Superficie nau 5.926 175 1.037.050 

Terreny sense edificar 24.729 80 1.978.320 

Gastos bancaris+impostos (15% del total) 452.306 

TOTAL € 3.467.676 

Inversió als 3 primers anys 1.155.892 

 

 

Afegint els costos encara surt mes a compte comprar que llogar el terreny. Així dons ens 

decantem per l’opció de comprar. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 26. Comparativa de preus de lloguer i compra. Font: elaboració 

pròpia. 
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7 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL REGLAMENT DE SEGU RETAT CONTRA 

INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS (RSCI) 

 

7.1  OBJECTE 

El present document pretén definir les mesures adoptades de protecció d’incendis, en funció de la 

càrrega de foc existent i seguint les disposicions descrites en el Reglament de Seguretat Contra 

Incendis en Establiments Industrials aprovat en el Reial Decret 2267/2004 de 3 de desembre (B.O.E. 

de 17 de Desembre). 

7.2  NORMATIVA APLICABLE 
 

- NBE-CPI/96: Norma Bàsica de la Edificació. Condiciones de Proteccion Contra Incendios en 

los Edificios. Aprovada pel Reial Decret 2177/1996, de 4 d’Octubre. 

- RIPCI: Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. Aprovada pel Reial 

Decret 1942/1993, de 5 de Novembre. 

- UNE 23093:1998 Assajos de resistència al foc. 

- UNE-EN 13501:2002 Classificació en funció del comportament davant del foc dels productes 

de construcció i elements per a l’edificació. 

- UNE 23500:1990 Sistemes de subministrament d’aigua contra incendis 

- UNE 23585:2004 Seguretat contra incendis. Sistemes de control de temperatura i evacuació 

de fums. 

 

7.3  GENERALITATS 
 

7.3.1 Àmbit d’aplicació 
 

L’àmbit d’aplicació són els establiments industrials. Es considera un establiment industrial: 

- Les indústries, tal com es defineixen a l’article 3.1 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, 

d’indústria. 

- Els emmagatzematges industrials. 
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- Els tallers de reparació i els estacionaments de vehicles destinats al servei de transport de 

persones i transport de mercaderies. 

- Els serveis auxiliars o complementaris de les activitats compreses en els paràgrafs anteriors. 

 

 Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament les activitats en establiments o 

instal·lacions nuclears, radioactives, les d’extracció de minerals, les activitats agropecuàries i les 

instal·lacions per a usos militars. Igualment, queden excloses de l’aplicació d’aquest Reglament les 

activitats industrials i tallers artesanals i similars la densitat de càrrega de foc dels quals, calculada 

d’acord amb l’annex I, no superi 10 Mcal/ m2 (42 MJ/ m2), sempre que la seva superfície útil sigui 

inferior o igual a 60 m2, excepte en el que disposen els apartats 8 i 16 de l’annex III. 

 

7.3.2 Compatibilitat reglamentaria 

 

Quan en un establiment industrial coexisteixen amb l’activitat industrial altres usos amb la 

mateixa titularitat, per als quals és aplicable la Norma bàsica de l’edificació: condicions de protecció 

contra incendis, o una normativa equivalent, els requisits que han de satisfer els espais d’ús no 

industrial són els que exigeix la normativa esmentada quan superen els límits indicats a continuació: 

-  Zona comercial: superfície construïda superior a 250 m2. 

-  Zona administrativa: superfície construïda superior a 250 m2. 

-  Sales de reunions, conferències, projeccions: capacitat superior a 100 persones assegudes. 

-  Arxius: superfície construïda superior a 250 m2 o volum superior a 750 m3. 

-  Bar, cafeteria, menjador de personal i cuina: superfície construïda superior a 150 m2 o 

capacitat per servir més de 100 comensals simultàniament. 

- Biblioteca: superfície construïda superior a 250 m2. 

- Zones d’allotjament de personal: capacitat superior a 15 llits. 

 

Les zones a les quals, per la seva superfície, siguin aplicables les prescripcions de les normatives 

especificades han de constituir un sector d’incendis independent. 
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En el nostre cas, tenim les següents dependències amb les següents activitats corresponents:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprovant la superfície útil de cada activitat, veiem que no supera els requisits nombrats 

anteriorment i, per tant, no seran d’aplicació les prescripcions de la NBE-CPI/96  

 

7.3.3 Posada en marxa  

Per a la posada en marxa dels establiments industrials es requereix la presentació, davant 

l’òrgan competent de la comunitat autònoma, d’un certificat, emès per un tècnic titulat competent i 

visat pel col·legi oficial corresponent, en el qual es posi de manifest l’adequació de les instal·lacions 

al projecte i el compliment de les condicions tècniques i prescripcions reglamentàries que 

corresponguin, per registrar la instal·lació esmentada. 

Al certificat ha de figurar, a més, el nivell de risc intrínsec de l’establiment industrial, el 

nombre de sectors i el risc intrínsec de cadascun dels sectors, així com les característiques 

constructives que justifiquin el compliment del que disposa l’annex II; a més, ha d’incloure un 

certificat de l’empresa instal·ladora autoritzada o empreses instal·ladores autoritzades, signat pel 

Ítem Descripció 

Sup. Útil 

(m2) 

Aplicació         NBE-

CPI / 96 

01 Menjador 27,85 NO 

02 Infermeria 7,13 NO 

03 Despatx enginyers 50,20 NO 

04 Vestuaris 46,66 NO 

05 Recepció 44,29 NO 

06 Oficina Administració 59,34 NO 

07 Despatx presidència 40,19 NO 

Taula 26: Relació d’activitats i aplicació de NBE-CPI/1996. 
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tècnic titulat competent respectiu, de les instal·lacions que d’acord amb el Reial decret 1942/1993, de 

5 de novembre, requereixin ser realitzades per una empresa instal·ladora autoritzada. 

 

7.3.4.- Inspeccions periòdiques 

Amb independència de la funció inspectora assignada a l’Administració pública competent en 

matèria d’indústria de la comunitat autònoma i de les operacions de manteniment que preveu el 

Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Reial decret 1942/ 1993, de 5 de 

novembre, els titulars dels establiments industrials als quals sigui aplicable aquest Reglament han de 

sol·licitar a un organisme de control facultat per aplicar aquest Reglament la inspecció de les seves 

instal·lacions. En aquesta inspecció s’ha de comprovar: 

 

- Que no s’han produït canvis en l’activitat ni ampliacions. 

- Que se segueix mantenint la tipologia de l’establiment, els sectors i/o àrees d’incendi i el risc 

intrínsec de cadascun. 

- Que els sistemes de protecció contra incendis segueixen sent els exigits i que es duen a terme 

les operacions de manteniment d’acord amb el que disposa l’apèndix 2 del Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Reial decret 1942/1993, de 5 de 

novembre. 

 

En establiments adaptats parcialment a aquest Reglament, la inspecció s’ha de fer només a la part 

afectada. 

La periodicitat amb què s’han de fer les inspeccions no ha de ser superior a: 

- Cinc anys, per als establiments de risc intrínsec baix. 

- Tres anys, per als establiments de risc intrínsec mitjà. 

- Dos anys, per als establiments de risc intrínsec alt. 

 

D’aquestes inspeccions, se n’ha d’estendre una acta, signada pel tècnic titulat competent de 

l’organisme de control que ha procedit a la inspecció i pel titular o tècnic de l’establiment industrial, 

els quals n’han de conservar una còpia. 
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7.3.5  Actuació en cas d’incendi 

El titular de l’establiment industrial ha de comunicar a l’òrgan competent de la comunitat 

autònoma, en el termini màxim de 15 dies, qualsevol incendi que es produeixi a l’establiment 

industrial en què concorri, almenys, una de les circumstàncies següents: 

- Que es produeixin danys personals que requereixin atenció mèdica externa. 

- Que ocasioni una paralització total de l’activitat industrial. 

- Que s’ocasioni una paralització parcial superior a 14 dies de l’activitat industrial. 

- Que en resultin danys materials superiors a 30.000 euros.  

 

7.3.5.1 Investigació d’incendis. 

En tots els incendis en els quals es donin les circumstàncies de l’apartat anterior, l’òrgan 

competent de la comunitat autònoma hi ha de fer una investigació detallada per intentar descobrir-ne 

les causes, i l’ha de traslladar a l’òrgan directiu competent en matèria de seguretat industrial del 

Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. 

Per dur a terme la investigació pot requerir l’ajuda d’especialistes com ara el cos de bombers, 

organitzacions o tècnics competents. 

 Tot això, sense perjudici de l’expedient sancionador que es pugui incoar per 

suposades infraccions reglamentàries i de les responsabilitats que puguin derivar si es verifica 

incompliment de la realització de les inspeccions reglamentàries que requereix el capítol III i/o de les 

operacions de manteniment que preveu l’apèndix 2 del Reglament d’instal·lacions de protecció 

contra incendis, aprovat pel Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre. 
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7.3.6 Condicions i requisits dels establiments industrials 

 

7.3.6.1  Caracterització 

Les condicions i els requisits que han de satisfer els establiments industrials, en relació amb la 

seva seguretat contra incendis, estan determinats per la seva configuració i ubicació amb relació al 

seu entorn i el seu nivell de risc intrínsec, fixats segons estableix l’annex I. 

 

7.3.6.2  Condicions de la construcció 

Les condicions i els requisits constructius i de l’edificació que han de complir els establiments 

industrials, en relació amb la seva seguretat contra incendis, són els que estableix l’annex II, d’acord amb la 

caracterització que resulti de l’apartat anterior. 

 

7.3.6.3  Requisits de les instal·lacions 

Tots els aparells, els equips, els sistemes i els components de les instal·lacions de protecció 

contra incendis dels establiments industrials, així com el disseny, l’execució, la posada en 

funcionament i el manteniment de les seves instal·lacions han de complir el que preceptuen el 

Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Reial decret 1942/1993, de 5 de 

novembre, i l’Ordre de 16 d’abril de 1998, sobre normes de procediment i desplegament d’aquell. 

Els instal·ladors i mantenidors de les instal·lacions de protecció contra incendis, a què es 

refereix el paràgraf anterior, han de complir els requisits que estableixen per a ells el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, 

i les disposicions que el complementen. 

Les condicions i els requisits que han de complir les instal·lacions de protecció contra 

incendis dels establiments industrials, en relació amb la seva seguretat contra incendis, són els que 

estableix l’annex III, d’acord amb la caracterització que resulti de l’apartat de Caracterització. 
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7.3.6.4 Guia tècnica 

El centre directiu competent en matèria d’indústria del Ministeri d’Indústria, Turisme i 

Comerç ha d’elaborar i mantenir actualitzada una guia tècnica de caràcter no vinculant, per a 

l’aplicació pràctica de les disposicions del Reglament i dels seus annexos tècnics, que pot establir 

aclariments en conceptes de caràcter general. 

 

7.3.7  Responsabilitat i sancions 

Del no compliment del que disposa aquest Reglament, en deriven les responsabilitats i les 

sancions, si s’escau, que corresponguin de conformitat amb el que disposen el títol V de la Llei 

21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, i el capítol VI de la Llei 2/1985, de 21 de gener, de protecció 

civil, i la secció 2a del capítol II del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre 

social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. 

 

7.4.- CARACTERITZACIÓ DELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS 

 

7.4.1  Establiment 

S’entén per establiment al conjunt d’edificis, edifici, zona d’aquest, instal·lació o espai obert 

d’ús industrial o magatzem, destinat a ser utilitzat sota una titularitat diferenciada i el projecte de 

construcció o reforma del qual, així com el inici de l’activitat, sigui objecte de control administratiu. 

 

7.4.2  Establiments industrials ubicats en un edifici 

El nostre tipus d’edifici és el de Tipus C, l’establiment industrial ocupa totalment un edifici, o 

diversos si s’escau, que és a una distància superior a tres metres de l’edifici més pròxim d’altres 

establiments. Aquesta distància ha d’estar lliure de mercaderies combustibles o elements intermedis 

susceptibles de propagar l’incendi.  
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Figura 1: Esquema d’edifici industrial tipus C 

 

7.4.3.- Nivell de risc intrínsec de cada sector o àrea d’incendi 

 

Als tipus d’establiments industrials A, B i C, es considera “sector d’incendi” l’espai de 

l’edifici tancat per elements resistents al foc durant el temps que s’estableixi en cada cas. 

 

El nivell de risc intrínsec de cada sector s’avalua amb: 

 

�� = ∑ �� × �� × 	��

� × � × �  ���

��� � �����
�� � 

On: 

�� = densitat de càrrega de foc ponderada i corregida del sector o àrea d’incendi en 
��
�� o 

����
��  

�� = massa, en kg de cadascun dels combustibles (i) que existeixen en el sector o àrea d’incendi 

(inclosos els materials constructius combustibles). 

�� = poder calorífic, en 
��
 ! o 

����
 ! , de cadascun dels combustibles (i) que existeixen en el sector 

d’incendi. 
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	� = coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la combustibilitat) de cadascun dels 

combustibles (i) que existeixen en el sector d’incendi.  

� = superfície construïda del sector d’incendi o superfície ocupada de l’àrea d’incendi en ��. 

� = coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per l’activació) inherent a l’activitat 

industrial que es desenvolupa en el sector d’incendi, producció, muntatge, transformació, 

emmagatzematge... 

Els valors del coeficient de perillositat per combustibilitat es poden deduir de la taula següent :  

Grau de perillositat Matèries C 

ALT 

- Líquids classificats com Classe A en la ITC-MIE-APQ-

001. 

- Líquids classificats com Subclasse B1, en la ITC-MIE-

AP-001. 

- Sòlids capaços d’iniciar la combustió a una temperatura 

inferior a 100 ºC. 

- Productes que poden formar mescles explosives amb 

l’aire. 

- Productes que poden iniciar combustió espontània a 

l’aire. 

1,60 

MITJÀ 

- Líquids classificats com Classe B2, en la ITC-MIE-APQ-

001. 

- Líquids classificats com Classe C, en la ITC-MIE-APQ-

001. 

- Sòlids que comencen la seva ignició a temperatura 

compresa entre 100 ºC i 200 ºC. 

- Sòlids que emeten gasos inflamables. 

1,30 

BAIX 

- Líquids classificats com Classe D, en la ITC-MIE-APQ-

001. 

- Sòlids que comencen la seva ignició a una temperatura 

superior a 200 ºC. 

1,00 

Taula 26: Determinació del coeficient de perillositat per combustibilitat. 
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Els valors del coeficient de perillositat per Risc d’Activació es dedueixen de la Taula 1.2 del 

Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials, d’acord amb la següent 

valoració: 

 

ALT MITJÀ BAIX 

Ra = 3’0 Ra = 1’5 Ra = 1’0 

Taula 3: Valoració dels coeficient de perillositat per risc d’activació. 

 

Els valors del poder calorífic de cada combustible, es poden deduir de la taula 1.4 del Reglament de 

Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials 

 

Com a alternativa a la fórmula anterior del nivell de risc intrínsec, es pot avaluar la densitat de càrrega de 

foc, ponderada i corregida del sector d’incendi aplicant les expressions següents:  

 

- Per activitats diferents de l’emmagatzematge: 

�� = ∑ ��� × "� × 	��

� × � × �  ���

��� � �����
�� � 

 On:  

��� = densitat de càrrega de foc de cada zona amb procés diferent segons els diferents processos que 

es realitzen en el sector d’incendi (i),en  
��
�� o 

����
�� . 

"� = superfície de cada zona amb procés diferent i densitat de càrrega de foc diferent en ��. 

��, 	�, �  $ � = tenen la mateixa significació que en la fórmula anterior. 

 

- Per activitats d’emmagatzematge: 

�� = ∑ �%� × ℎ� × '� × 	��

� × � × �  ���

��� � �����
�� � 
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�%� = càrrega de foc, aportada per cada m3 de cada zona amb diferent tipus 

d’emmagatzematge (i) existent en el sector d’incendi, en (��
�)* � (����

�) * 

ℎ� = altura de l’emmagatzematge de cadascun dels combustibles (i) en metres. 

'� = superfície ocupada en planta per cada zona amb diferent tipus d’emmagatzematge (i) 

existent en el sector d’incendi en ��. 

��, 	�, � $ � = tenen la mateixa significació que en la fórmula anterior. 

 

7.4.4.- Nivell de risc intrínsec d’un edifici o conjunt de sectors 

 

�+ = ∑ ��� × ���

∑ ���


 ���
��� � �����

�� � 

 

On: 

�+ = densitat de càrrega de foc ponderada i corregida de l’edifici industrial 

��� = densitat de carrega de foc ponderada i corregida de cada sector o àrea d’incendi (i) que 

componen l’edifici industrial 

�� = superfície construïda de cadascun dels sectors o àrees d’incendi (i) que componen l’edifici 

industrial 

 

7.4.5.- Càrrega de foc 

Per tal de calcular la càrrega de foc utilitzarem les fórmules que hem vist als apartats anteriors. En el 

nostre cas concret tenim: 
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Activitat qsi (Mcal/m²) Si (m²) Ci Ra Qs (Mcal) 

Procés productiu 96 2.400 1,3 1 299.520,00 

Sala Màquines 48 85,15 1,3 1 5.313,36 

Taller 200 40,05 1,3 1 10.413,00 

Laboratori 120 40,18 1,3 1,5 9.402,12 

Taula 27: Determinació de la càrrega de foc per activitats diferents a l’emmagatzematge. 

 

Activitat qvi (Mcal/m²) Si (m²) Ci Ra Qs (Mcal) 

Magatzem Expedicions 361 2.000 1,3 2 1.877.200,00 

Magatzem Mat. Primes 817 586 1,3 2 1.244.781,20 

Magatzem aromes i colorants 817 16,47 1,6 2 43.059,17 

Magatzem rebuig 817 49,97 1,3 2 106.146,27 

Taula 28: Determinació de la càrrega de foc per activitats d’emmagatzematge. 

 

La càrrega de foc, ponderada i corregida a l’interior de la nau, considerant una superfície útil de 

552,91 m2 serà: 

 

�� = 3.595.835,12 ����
5926 �� = 606,79 ����

�� = 2.225,52 ��
��  
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Nivell de 

Risc intrínsec 

Densitat de càrrega de foc ponderada i corregida 

����
��  

��
�� 

BAIX 

1 �� ≤ 100 �� ≤ 425 

2 100 < �� ≤ 200 425 < �� ≤ 850 

MITJÀ 

3 200 < �� ≤ 300 850 < �� ≤ 1275 

4 300 < �� ≤ 400 1275 < �� ≤ 1700 

5 400 < �� ≤ 800 1700 < �� ≤ 3400 

ALT 

6 800 < �� ≤ 1600 3400 < �� ≤ 6800 

7 1600 < �� ≤ 3200 6800 < �� ≤ 13600 

8 �� < 3200 �� < 13600 

Taula 29: Determinació del nivell de risc intrínsec en funció de la càrrega de foc. 

 

Segons els valors de la taula anterior, el nivell de risc intrínsec que correspon a la nau és MITJÀ 5. 

  



                                                                

BLOC IV. ESTUDI DE L’EMPLAÇAMENT DE LA FÀBRICA                                                   ESTUDI PER LA IMPLANTACIÓ D’UNA FÀBRICA DE CARAMELS                                        

        -206-                                                                                                                                                                                                                          ADRIÀ RAURET  &  ANA Mª RODRÍGUE   

 

7.5  REQUISITS CONSTRUCTIUS  

 

7.5.1  Sectorització 

En la taula següent es mostra la superfície màxima construïda admissible de cada sector d’incendi.  

Risc intrínsec del sector d’incendi 
Configuració de l’establiment 

Tipus A Tipus B Tipus C 
MITJÀ 

5 300 m2 2.500 m2 3.500 m2 

   Taula 30: Superfície màxima construïda per cada sector d’incendi. 

 

Cap sector d’incendi del present projecte supera els 3.500 m2 que ens limita la taula anterior, per tant 

complim la normativa. 

 

7.5.2.- Estabilitat al foc dels elements estructurals portants 

La taula següent ens marca l’estabilitat al foc dels elements estructurals portants en funció del 

tipus d’edifici i del nivell de risc intrínsec 

Nivell de risc intrínsec 

Tipus C 

Planta soterrani Planta sobre rasant 

BAIX R 60 (EF-60) R 30 (EF-30) 

MITJÀ R 90 (EF-90) R 60 (EF-60) 

ALT R 120 (EF-120) R 90 (EF-90) 

Taula 31: Estabilitat al foc dels elements estructurals portants. 
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A la nau industrial objecte d’estudi d’aquest projecte se li exigeix una estabilitat al foc per 

l’estructura de REF-60 ja que l’edifici es tipus C i està situat sobre rasant. 

Per estructures de coberta lleugera no previstes per l’evacuació de persones, amb una altura 

de aleró inferior a 15 metres, i ja que la seva fallida no pot ocasionar danys a edificis o establiments 

pròxims ni comprometre la estabilitat de plantes inferiors, s’exigeix una estabilitat al foc R 15 (EF-

15).  

 

7.5.3.- Resistència al foc dels elements constructius de tancament 

No existeixen elements constructius delimitadors entre sectors d’incendi ni mitjaneres o 

elements constructius de compartimentació amb altres establiments. 

 

7.5.4.- Càlcul de l’ocupació 

Per tal de determinar l’ocupació màxima de la nau industrial objecte d’aquest projecte, 

s’utilitza la fórmula: 

9 = 1,1 × : 

On: 

p = nombre de treballadors previst.  

 

En el nostre cas, p = 36 per tant tenim una ocupació màxima de: 

9 = 1,1 × 36 = 39,6 = 40 :;<'�=;' 
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7.5.5.- Recorreguts i sortides d’evacuació 

Es considera com origen d’evacuació qualsevol punt de la nau que pugui ser ocupable. Els 

recorreguts d’evacuació es mesuraran sobre recorreguts reals en zones diàfanes. 

La longitud dels recorreguts d’evacuació per passadissos i escales es mesurarà sobre l’eix. 

Per un risc intrínsec de nivell mitjà, la distància màxima dels recorreguts d’evacuació serà de 50 

metres.  

Es projecten portes de sortida de pas d’home sobre la porta basculant de 0,85 metres d’ample i de 

1,30 d’ample de sortida per la recepció. Les sortides donen a un espai exterior segur amb superfície 

suficient per contenir als ocupants de la nau industrial a raó de 0,50 m2 per persona dins d’un radi de 

distància a raó de 0,1 metres per persona: 

 

- Superfície requerida:  0,50 × 40 = 20 �� 

- Radi màxim: 0,1 × 40 = 4 �;><;' 

 

Existeix una superfície lliure superior a la requerida davant les portes de sortida de l’edifici. 

 

7.5.6.- Característiques de portes, passadissos i escales 

L’amplada lliure mínima dels recorreguts d’evacuació i portes de pas serà 0,80 metres. En el 

nostre cas la condició es compleix ja que totes les portes són com a mínim de 0,85 metres. 

Les portes de sortida són abatibles amb un eix vertical excepte la de sortida de la recepció que 

és corredora. No es disposen de portes giratòries en cap punt de la nau industrial. Les portes de 

sortida seran fàcilment operables. 

Als passadissos que siguin recorreguts d’evacuació no hi hauran obstacles, encara que si 

podran haver-hi elements sortints localitzats a les parets, tals com suports, cèrcols, baixants o 

elements fixos d’equipaments, sempre que es respecti l’amplada mínima d’1 metre. 
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7.5.7.- Senyalització 

Es col·locaran senyals de sortida del recinte, planta i edifici sobre cada sortida, de manera que 

sigui fàcilment visible i no indueixi al error. Les senyals utilitzades s’ajustaran a les normatives UNE 

23:033 i UNE 23:034.  

També es col·locaran senyals sobre tots els elements d’extinció d’incendi manuals. La 

superfície de les senyals s’ajustarà a la normativa UNE 81:501 

7.5.8.- Il·luminació 

La il· luminació dels recorreguts d’evacuació i dels recintes que continguin equips de 

protecció contra incendi s’instal·laran sent com a mínim iguals a les de la il· luminació d’emergència. 

7.5.9.- Ventilació i eliminació de fums i gasos de la combustió en 

edificis industrials 

L’eliminació dels fums i gasos de la combustió i, amb aquests, de la calor generada, dels 

espais ocupats per sectors d’incendi d’establiments industrials s’ha de realitzar d’acord amb la 

tipologia de l’edifici en relació amb les característiques que determinen el moviment del fum. 

7.5.9.1.- Disposicions 

Han de disposar de sistema d’evacuació de fums quan: 

Activitat Risc Superfície construïda 

Producció Mitjà ≥2000 m2 

Producció Alt ≥1000 m2 

Emmagatzematge Mitjà ≥1000 m2 

Emmagatzematge Alt ≥800 m2 

           Taula 32: Condicions per disposar d’un sistema d’evacuació de fums. 

 

La ventilació ha de ser natural si no és que la ubicació del sector ho impedeixi; en aquest cas, pot ser 

forçada.  
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Els buits s’han de disposar uniformement repartits en la part alta del sector, ja sigui en zones altes de 

façana o coberta. També han de ser practicables de manera manual o automàtica. A més, s’ha de 

disposar de buits per a entrada d’aire a la part baixa del sector, en la mateixa proporció de superfície 

requerida per als de sortida de fums, i es poden computar els buits de les portes d’accés al sector. 

S’haurà de disposar de sistema d’evacuació de fums 

 

7.5.10.- Emmagatzematges 

Els emmagatzematges es caracteritzen pels sistemes d’emmagatzematge, quan es realitzen en 

prestatgeries metàl·liques. Es classifiquen en autoportants o independents, i cada un d’aquests dos 

pot ser automàtic o manual. 

- Autoportants: Suporten, a més de la mercaderia emmagatzemada, els tancaments de façana i 

coberta, i actuen com una estructura de coberta. 

- Independents: Només suporten la mercaderia emmagatzemada i són elements estructurals 

desmuntables i independents de l’estructura de coberta. 

- Automàtic: Les unitats de càrrega que s’emmagatzemen es transporten i s’eleven mitjançant 

un mecanisme automàtic, sense presència de persones al magatzem. 

- Manual: Les unitats de càrrega que s’emmagatzemen es transporten i s’eleven mitjançant un 

mecanisme manual, amb presència de persones al  magatzem. 

 

En el nostre cas, es tracta d’un sistema d’emmagatzematge independent i manual. 
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7.5.10.11.- Requisits 

- Els materials de bastidors, travessers, panells metàl·lics, encavallades, bigues, pisos 

metàl·lics i altres elements que componen el sistema han de ser d’acer de la classe A1. 

- Els revestiments pintats amb gruixos inferiors a 100 µ han de ser de la classe Bs3d0. Aquest 

revestiment ha de ser un material no inflamable, degudament acreditat per un laboratori 

autoritzat mitjançant assajos realitzats segons normativa. 

- Els revestiments zincats amb gruixos inferiors a 100 µ han de ser de la classe Bs3d0. 

- Per a l’estructura principal de sistemes d’emmagatzematge amb prestatgeries metàl·liques 

sobre rasant o sota rasant sense soterrani es poden adoptar els valors de la taula següent: 

 

Nivell de risc intrínsec 

Sistema independent o autoportant manual 

TIPUS C 

Ruixadors automàtics d’aigua 

NO SI 

Risc baix No s’exigeix No s’exigeix 

Risc mitjà REF-15 No s’exigeix 

Risc alt REF-30 REF-15 

        Taula 33: Exigències de resistència al foc pels sistemes d’emmagatzematge. 

 

- Respectar l’espai per al bon funcionament del sistema d’extinció en cas de disposar de 

sistema de ruixadors automàtics 

- Les dimensions de les prestatgeries no han de tenir més limitació que la corresponent al 

sistema d’emmagatzematge dissenyat. 

- Els passos longitudinals i els recorreguts d’evacuació han de tenir una amplada lliure igual o 

superior a 1 metre. 
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7.5.11.- Risc forestal 

La ubicació d’indústries en terrenys adjacents al bosc origina risc d’incendi en doble direcció: 

perill per a la indústria ja que un foc forestal la pot afectar, i perill que un foc en una indústria pugui 

originar un foc forestal. 

La zona edificada o urbanitzada ha de disposar preferentment de dues vies d’accés 

alternatives, cadascuna de les quals ha de complir les condicions d’aproximació als edificis. 

Quan no es pugui disposar de les dues vies alternatives indicades, l’accés únic ha de finalitzar 

en un cul-de-sac, de forma circular, de 12,5 metres de radi. 

Els establiments industrials de risc mitjà i alt ubicats a prop d’una massa forestal han de 

mantenir una franja perimetral de 25 metres d’amplada permanentment lliure de vegetació baixa i 

arbustiva amb la massa forestal aclarida i les branques baixes podades. 

 

7.6.- REQUISITS DE LA INSTAL·LACIÓ  

Tots els aparells, equips, sistemes i components de les instal·lacions de protecció contra 

incendis dels establiments industrials, així com el disseny, execució, posada en funcionament i 

manteniment de les instal·lacions compliran els preceptes del Reglament d’instal·lacions de 

protecció contra incendis, aprovat pel R.D. 1942/1993, de 5 de novembre i la Ordre de 16 d’abril de 

1998, sobre normes de procediment i desenvolupament del dit Reial Decret. 

 

7.6.1.- Sistemes automàtics de detecció d’incendi 

S’han d’instal·lar sistemes automàtics de detecció d’incendi en els sectors d’incendi dels 

establiments industrials quan: 
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Activitat Tipus d’edifici  Risc intrínsec Superfície total construïda 

Diferents d’emmagatzematge Tipus A Qualsevol ≥300 m2 

Diferents d’emmagatzematge Tipus B Mitjà ≥2000 m2 

Diferents d’emmagatzematge Tipus B Alt ≥1000 m2 

Diferents d’emmagatzematge Tipus C Mitjà ≥3000 m2 

Diferents d’emmagatzematge Tipus C Alt ≥2000 m2 

Emmagatzematge Tipus A Qualsevol ≥150 m2 

Emmagatzematge Tipus B Mitjà ≥1000 m2 

Emmagatzematge Tipus B Alt ≥500 m2 

Emmagatzematge Tipus C Mitjà ≥1500 m2 

Emmagatzematge Tipus C Alt ≥800 m2 

Taula 34: Requisits per la instal·lació de sistemes automàtics de detecció d’incendi. 

En el nostre cas si que s’hauran d’instal·lar sistemes automàtics de detecció d’incendi. 

 

7.6.2.- Sistemes manuals d’alarma d’incendi 

S’han d’instal·lar sistemes manuals d’alarma d’incendi en els sectors d’incendi dels establiments 

industrials quan s’hi duguin a terme: 

- Activitats de producció, muntatge, transformació, reparació o d’altres diferents de 

l’emmagatzematge si: 

o La superfície total construïda és de 1000 m2 o superior 
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Es requereix la instal·lació de sistemes automàtics de detecció d’incendis, segons l’apartat anterior. 

- Activitats d’emmagatzematge si: 

o La superfície total construïda és de 800 m2 o superior 

 

Es requereix la instal·lació de sistemes automàtics de detecció d’incendis, segons l’apartat anterior. 

Quan es requereixi la instal·lació d’un sistema manual d’alarma d’incendi, s’ha de situar un polsador 

al costat de cada sortida d’evacuació del sector d’incendi i la distància màxima des de qualsevol punt 

fins a un polsador no ha de superar els 25 metres. 

En el nostre cas si que s’instal·laran sistemes manuals d’alarma d’incendi. 

 

7.6.3.- Sistemes de comunicació d’alarma 

S’han d’instal·lar sistemes de comunicació d’alarma en tots els sectors d’incendi dels establiments 

industrials si la suma de la superfície construïda de tots els sectors d’incendi de l’establiment és de 

10.000 m2 o superior. 

El senyal acústic ha de permetre diferenciar si es tracta d’una alarma per emergència parcial o per 

emergència general, i és preferent l’ús d’un sistema de megafonia. 

En el nostre cas particular, no es requereix la instal·lació de sistemes de comunicació d’alarma. 
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7.6.4.- Sistemes d’hidrants exteriors 

S’instal·laran hidrants exteriors quan: 

 

Configuració de la zona d’incendi Superfície del sector 
Risc intrínsec 

Baix Mitjà  Alt  

TIPUS C 
≥2000 metres NO NO SI 

≥3500 metres NO SI SI 

Taula 35: Condicions per instal·lació d’hidrants exteriors. 

En el nostre cas no s’instal·laran sistemes d’hidrants exteriors. 

 

7.6.5.- Extintors d’incendis 

S’han d’instal·lar extintors d’incendi portàtils en tots els sectors d’incendi dels establiments 

industrials. 

L’emplaçament dels extintors permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles, es situaran 

pròxims als punts on s’estimi que hi ha mes probabilitat d’iniciar-se un incendi, a ser possible 

pròxims a les sortides i preferentment situats en paraments verticals, de forma que el seu extrem 

superior es trobi a una alçada inferior a 1,70 metres del terra. 

S’instal·laran els extintors necessaris de forma que des de qualsevol punt del sector d’incendi a 

l’extintor no hi hagi més de 15 metres. També ha d’haver-hi un extintor cada 200 m² 

 

L’agent extintor utilitzat ha de ser seleccionat d’acord amb la taula següent: 
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Agent extintor 
Classes de foc 

A (Sòlids) B (Líquids) C (Gasos) D (Metalls especials) 

Aigua polvoritzada Molt adequat Acceptable   

Aigua a raig Adequat    

Pols BC  Molt adequat Adequat  

Pols ABC Adequat Adequat Adequat  

Pols metalls    Adequat 

Escuma física Adequat Adequat   

Anhídrid carbònic Acceptable Acceptable   

Hidrocarburs halogenats Acceptable Adequat   

Taula 36: Adequació a les diferents classes de foc pels diferents tipus d’agents extintors. 

 

L’eficàcia mínima de l’extintor per a classe A es determinarà en funció del grau de risc intrínsec del 

sector d’incendi i l’àrea d’aquest.  L’eficàcia mínima per a classe B es determinarà amb el volum 

màxim de combustible. 

En el nostre cas concret, seguint les taules i les condicions, s’instal·laran 26 extintors portàtils 

d’agent extintor “Pols ABC (polivalent)” i eficàcia mínima “21A-113B”. També s’instal·larà un 

extintor de CO2 al costat del quadre elèctric.  
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7.6.6.- Sistemes de boques d’incendis equipades 

S’han d’instal·lar sistemes de boques d’incendis equipades als establiments industrials tipus C quan:  

- El nivell de risc intrínsec és mitjà i la superfície total construïda és de 1000 m2 o superior. 

- El nivell de risc intrínsec és alt i la superfície total construïda és de 500 m2 o superior. 

 

S’instal·laran sistemes de boques d’incendi equipades ja que en nostre edifici es de tipus C, el nivell 

de risc intrínsec es mitjà i la superfície total construïda es superior a 1.000 m2 

El tipus de BIE serà DN 45 mm, amb una simultaneïtat de 2 i una autonomia de 60 minuts. 

7.6.7.- Sistemes de columna seca 

S’han d’instal·lar sistemes de columna seca en els establiments industrials si són de risc intrínsec 

mitjà o alt i la seva altura d’evacuació és de 15 metres o superior. 

En el nostre cas no s’hauran d’instal·lar sistemes de columna seca ja que l’altura d’evacuació no es 

superior a 15 metres. 

 

7.6.8.- Sistemes de ruixadors automàtics d’aigua 

S’han d’instal·lar sistemes de ruixadors automàtics d’aigua en els sectors d’incendi dels establiments 

industrials quan s’hi duguin a terme: 

- Activitats diferents de l’emmagatzematge: 

o Edificis de tipus C, nivell de risc intrínsec mitjà i superfície total construïda és de 

3500 m2 o superior 

o Edificis de tipus C, nivell de risc intrínsec alt i superfície total construïda és de 2000 

m2 o superior 

- Activitats d’emmagatzematge: 

o Edificis de tipus C, nivell de risc intrínsec mitjà i superfície total construïda és de 

2000 m2 o superior 

o Edificis de tipus C, nivell de risc intrínsec alt i superfície total construïda és de 1000 

m2 o superior 
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En el nostre cas s’hauran d’instal·lar sistemes de ruixadors automàtics d’aigua. 

7.6.9.- Sistemes d’aigua polvoritzada 

S’instal·laran sistemes d’aigua polvoritzada quan, per la configuració, contingut, procés i ubicació 

del risc, sigui necessari refrigerar part del mateix per tal de garantir la estabilitat (EF) de la 

estructura, evitant els efectes del calor de radiació emesos per un altre risc proper. 

Tanmateix, s’hauran d’instal·lar sistemes d’aigua polvoritzada en aquells sectors i àrees d’incendi on 

sigui preceptiva la seva instal·lació, d’acord amb les disposicions vigents que regulen la protecció 

contra incendis en activitats industrials sectorials o especifiques. 

En el nostre cas no s’hauran d’instal·lar sistemes d’aigua polvoritzada. 

 

7.6.10.- Sistemes d’escuma física 

S’instal·laran sistemes d’escuma física en aquells sectors i àrees d’incendi on sigui preceptiva la seva 

instal·lació, d’acord amb les disposicions vigents que regulen la protecció contra incendis en 

activitats industrials sectorials o especifiques , i en general, quan existeixin àrees d’un sector 

d’incendi en les que es manipulin líquids inflamables que en cas d’incendi puguin propagar-se a 

altres sectors. 

En el nostre cas no s’haurà d’instal·lar sistemes d’escuma física 

 

7.6.11.- Sistemes d’extintors per pols 

S’instal·laran sistemes d’extintors per pols en aquells sectors i àrees d’incendi on sigui preceptiva la 

seva instal·lació, d’acord amb les disposicions vigents que regulen la protecció contra incendis en 

activitats industrials sectorials o especifiques. 

En el nostre cas no s’hauran d’instal·lar sistemes d’extintors per pols. 

 

7.6.12.- Sistemes d’extintors per agents gasosos 

S’han d’instal·lar sistemes d’extinció per agents gasosos en els sectors d’incendi dels establiments 

industrials quan: 
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- Sigui preceptiva la seva instal·lació, d’acord amb les disposicions vigents que regulen la 

protecció contra incendis en activitats industrials sectorials o especifiques. 

- Constitueixin recintes on s’ubiquin equips electrònics, centres de càlcul, bancs de dades, 

centres de control o mesura i anàlegs i la protecció amb sistemes d’aigua pugui danyar 

aquests equips. 

 

En el nostre cas no s’haurà d’instal·lar cap sistema d’extintors per agents gasosos. 

 

7.6.13.- Sistemes d’enllumenat d’emergència 

Han de disposar d’una instal·lació d’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació els sectors 

d’incendi dels edificis industrials quan: 

- Estiguin situats en planta sota rasant 

- Estiguin situats en qualsevol planta sobre rasant, quan l’ocupació sigui igual o superior a 10 

persones i siguin de risc intrínsec mitjà o alt. 

- En qualsevol cas quan l’ocupació sigui igual o superior a 25 persones. 

Han de disposar d’una instal·lació d’enllumenat d’emergència: 

- Els locals o espais on estiguin instal·lats quadres, centres de control o comandaments de les 

instal·lacions tècniques de serveis o dels processos que es desenvolupen a l’establiment 

industrial. 

- Els locals o espais on estiguin instal·lats els equips centrals o els quadres de control dels 

sistemes de protecció 

 

La instal·lació dels sistemes d’enllumenat d’emergència ha de complir les condicions següents:  

- Ha de ser fixa, proveïda de font pròpia d’energia i ha d’entrar automàticament en 

funcionament en produir-se una fallada del 70% de la seva tensió nominal de servei. 

- Ha de mantenir les condicions de servei durant una hora, com a mínim, des del moment en 

què es produeixi la fallada 

- Ha de proporcionar una il· luminació d’1 lx, com a mínim, en el nivell del sòl en els 

recorreguts d’evacuació. 
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- La il· luminació ha de ser, com a mínim, de 5 lx en els espais dels quadres i centres de control. 

- La uniformitat de la il· luminació proporcionada en els diferents punts de cada zona ha de ser 

tal que el quocient entre la il· luminació màxima i la mínima sigui inferior a 40. 

- Els nivells d’il· luminació establers s’han d’obtenir considerant nul el factor de reflexió de 

parets i sostres, i tenint en compte un factor de manteniment que comprengui la reducció del 

rendiment lluminós a causa de l’envelliment dels llums i la brutícia de les llumeneres. 

 

En el cas aplicable en aquest projecte, està previst instal·lar sistemes autònoms d’emergència en les 

vies d’evacuació, sortides d’emergència, a l’interior de cada dependència i a les proximitats del 

quadre elèctric i de sistemes de control. 

 

7.6.14.- Senyalització 

S’ha de procedir a la senyalització de les sortides d’ús habitual o d’emergència, així com dels mitjans 

de protecció contra incendis d’utilització manual, quan no siguin fàcilment localitzables des d’algun 

punt de la zona protegida, tenint en compte el que disposa el Reglament de senyalització dels centres 

de treball, aprovat pel Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. 
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8. CONCLUSIONS 

 

Finalitzat l’estudi arribem a les següents conclusions: 

- Importància de fer el bussines plan amb un nivell de detall que ens permeti tenir un 

escandallo acurat com a punt de partida fiable per la posterior valoració econòmica. Tan mes 

fiable serà el nostre estudi econòmic quan mes complert sigui el bussines plan.  

 

- L’objectiu mes important del bussines plan es definir el posicionament de la nostra empresa 

al mercat, coneixent a la competencia, tenir clar qui es el nostre públic objectiu i articula una 

bona estratègia de màrketing per donar nos a coneixe.  

 

- A la fase de definició de la empresa es poden plantejar diferents opcions que valorem si seran 

mes o menys profitoses quan les valorem econòmicament tenint en compte la realitat en la 

que es desenvoluparà el negoci. Es fonamental tenir en compte els factors polítics, 

econòmics, socials i si calgués religiosos del país i zona on volem implantar la fàbrica. 

 

- Al procés productiu no només hem de tenir clar la maquinaria a utilitzar sino aspectes com 

localització dels proveïdors i servi tècnic post venta, així com rendiment de les diferents 

màquines treballant en una mateixa línia de producció. Son aspectes que, segons les 

condicions, suposaran un cost afegit a la inversió inicial o al cost de producció o be a tots dos. 

 

- A l’hora de dissenya la nau en primera instància tindrem en comte les necessitats d’espai 

associades a una producció estimada que comportarà un número de màquines, espais i 

persones treballant a la planta. Per un altra banda s’han de tenir en compte varis aspectes: 

normativa de aplicació, pla urbanístic (qualificació del sol) i ordenançes municipals 

(limitacions de forma i ubicació), accés i sortida del recinte ... 
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- El preu de construcció de la nau anirà condicionat inicialment per les solucions constructives 

adoptades, els materials projectats i el volum d’instal·lacions necessari per al correcte 

funcionament de la planta. Aquest últim apartat es una necessitat per la qual cosa la tendència  

es rebaixar costos a la solució constructiva. El solar on s’ubica també es determinant per 

definir el cost de construcció, ja que segons el tipus de moviment de terres i fonamentació 

que calgui pot comportar una inversió considerable del pressupost total de la nau. 

 

- Paralelament al disseny de la nau hem de buscar la ubicació mes adient. Els paràmetres que 

medim per considera una ubicació com a bona son: comunicacions amb la resta de 

comunitats autonomas, qualitat de les vies de connexió,  estudi social, econòmic i polític de la 

zona, altres fàbriques de la zona (sector, embergadura, activitat,etc..). A la tria d’ubicació el 

cost del terreny es un factor important pero no decisiu, ja que, el preu baix d’un terreny 

suposa un estalvi a la inversió inicial però una despesa per el funcionament de la planta per 

estar mal comunicada per carretera per exemple lo que suposa un increment al cost de 

distribució del producte. 

 

-  Una vegada definida la ideia de negoci, la nau, la ubicació, cost de construcció i del terreny 

podem fer el estudi econòmic. Plantejem tres escenaris diferents, la diferència entre ells es, la 

quantitat de capital aportada per els socis i les condicions bancàries (import préstec + tipus 

d’interès) en funció de lo qual aconseguim un període de retorn de la inversió mes acurat i un 

VAN i un TIR mes o menos òptims.  

 

- Tant l’escenari 1 com l’escenari 2 són projectes fiables ja que els dos tenen un VAN positiu, 

un TIR acceptable i un període de retorn de la inversió curt. Amb aquests escenaris veiem 

que en cas d’invertir amb l’empresa, per a que la inversió sigui rentable, o bé comencem amb 

volum de ventes elevat o el creixement interanual mig ha de ser igual o superior al 4,50%. 

 

Per últim fer la reflexió de que un estudi d’implantació de qualsevol planta es una intensa tasca 
que no garantitza, a priori, l’èxit del negoci però si que ens orientarà de manera mes fiable cap a on 
hem de anar hi... 
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ANNEX I . VIABILITAT ECONÓMICA
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Cash Flow Previ Escenari 1 

Cash Flow PREVI Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any  6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 

            
Caramel directes  

3.160.808 3.413.673 3.720.903 4.092.993 4.338.573 4.555.502 4.692.167 4.832.932 4.929.590 4.978.886 

Caramel indirectes  
3.539.840 3.805.328 4.109.754 4.459.083 4.748.924 4.986.370 5.086.097 5.187.819 5.291.576 5.344.491 

Caramel pal directes  
2.499.050 2.599.012 2.754.953 2.865.151 2.979.757 3.039.352 3.039.352 3.008.959 2.948.780 2.919.292 

Caramel pal 
indirectes  

2.443.080 2.565.234 2.731.974 2.923.212 3.069.373 3.192.148 3.255.991 3.288.551 3.288.551 3.288.551 

Ingressos  
11.642.778 12.383.247 13.317.585 14.340.441 15.136.627 15.773.372 16.073.608 16.318.261 16.458.497 16.531.221 

            
Cost caramels  

-3.184.748 -3.680.153 -3.343.985 -3.529.762 -3.644.767 -3.750.925 -3.750.925 -4.001.350 -4.001.350 -4.001.350 

Cost caramels pal  
-4.345.744 -5.021.749 -4.563.032 -4.816.533 -4.973.463 -5.118.321 -5.118.321 -4.345.744 -4.345.744 -4.345.744 

Maquinaria -273.000 -136.500 -136.500 
 

-100.000 
 

-100.000 -100.000 
 

-400.000 
 

Total sous  
-1.326.080 -1.326.080 -1.458.688 -1.458.688 -1.677.491 -1.677.491 -2.012.989 -2.012.989 -2.616.886 -2.616.886 

Formació  
-59.000 -62.000 -68.000 -68.000 -72.000 -75.000 -75.000 -80.000 -80.000 -80.000 

Incentius  
-29.107 -30.958 -33.294 -64.532 -68.115 -70.980 -88.405 -89.750 -90.522 -90.922 

Neteja  
-60.400 -60.400 -62.212 -62.212 -67.189 -67.189 -70.548 -70.548 -72.665 -74.845 

Manteniment Maq  
-100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

Qualitat -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 

Assegurança  
-300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 

Màrqueting -50.000 -232.856 -232.856 -247.665 -266.352 -286.809 -302.733 -315.467 -321.472 -326.365 -329.170 

Internet/Informàtica  
-195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 

Comercial -50.000 -150.000 -174.642 -185.749 -199.764 -215.107 -227.049 -236.601 -241.104 -244.774 -246.877 

Logística i transport  
-1.215.542 -1.288.724 -1.383.929 -1.483.730 -1.561.930 -1.622.246 -1.649.737 -1.670.127 -1.677.635 -1.681.670 

Cost Nau -2.371.705 
          

Cost Terreny  
-346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 

Seguretat  
-80.000 -80.000 -90.000 -90.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

Pagaments -2.774.705 -11.791.745 -13.065.830 -12.408.322 -13.126.341 -13.753.638 -14.198.703 -14.604.762 -14.019.854 -15.042.709 -14.654.233 

            
CASH FLOW -2.774.705 -148.967 -682.583 909.263 1.214.099 1.382.989 1.574.669 1.468.845 2.298.407 1.415.788 1.876.988 

ACUMULAT -2.774.705 -2.923.672 -3.606.255 -2.696.992 -1.482.892 -99.903 1.474.766 2.943.611 5.242.019 6.657.806 8.534.794 
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Cash Flow Definitiu Escenari 1 

Cash Flow 
DEFINITIU Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any  6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 

            
Caramel directes  

3.160.808 3.413.673 3.720.903 4.092.993 4.338.573 4.555.502 4.692.167 4.832.932 4.929.590 4.978.886 

Caramel indirectes  
3.539.840 3.805.328 4.109.754 4.459.083 4.748.924 4.986.370 5.086.097 5.187.819 5.291.576 5.344.491 

Caramel pal directes  
2.499.050 2.599.012 2.754.953 2.865.151 2.979.757 3.039.352 3.039.352 3.008.959 2.948.780 2.919.292 

Caramel pal indirectes  
2.443.080 2.565.234 2.731.974 2.923.212 3.069.373 3.192.148 3.255.991 3.288.551 3.288.551 3.288.551 

Ingressos  
11.642.778 12.383.247 13.317.585 14.340.441 15.136.627 15.773.372 16.073.608 16.318.261 16.458.497 16.531.221 

            
Cost caramels  

-3.184.748 -3.680.153 -3.343.985 -3.529.762 -3.644.767 -3.750.925 -3.750.925 -4.001.350 -4.001.350 -4.001.350 

Cost caramels pal  
-4.345.744 -5.021.749 -4.563.032 -4.816.533 -4.973.463 -5.118.321 -5.118.321 -4.345.744 -4.345.744 -4.345.744 

Maquinaria -273.000 -136.500 -136.500 
 

-100.000 
 

-100.000 -100.000 
 

-400.000 
 

Total sous  
-1.326.080 -1.326.080 -1.458.688 -1.458.688 -1.677.491 -1.677.491 -2.012.989 -2.012.989 -2.616.886 -2.616.886 

Formació  
-59.000 -62.000 -68.000 -68.000 -72.000 -75.000 -75.000 -80.000 -80.000 -80.000 

Incentius  
-29.107 -30.958 -33.294 -64.532 -68.115 -70.980 -88.405 -89.750 -90.522 -90.922 

Neteja  
-60.400 -60.400 -62.212 -62.212 -67.189 -67.189 -70.548 -70.548 -72.665 -74.845 

Manteniment Maq  
-100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

Qualitat -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 

Assegurança  
-300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 

Màrqueting -50.000 -232.856 -232.856 -247.665 -266.352 -286.809 -302.733 -315.467 -321.472 -326.365 -329.170 

Internet/Informàtica  
-195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 

Comercial -50.000 -150.000 -174.642 -185.749 -199.764 -215.107 -227.049 -236.601 -241.104 -244.774 -246.877 

Logística i transport  
-1.215.542 -1.288.724 -1.383.929 -1.483.730 -1.561.930 -1.622.246 -1.649.737 -1.670.127 -1.677.635 -1.681.670 

Cost Nau -2.371.705 
          

Cost Terreny  
-346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 

Seguretat  
-80.000 -80.000 -90.000 -90.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

Pagaments -2.774.705 -11.791.745 -13.065.830 -12.408.322 -13.126.341 -13.753.638 -14.198.703 -14.604.762 -14.019.854 -15.042.709 -14.654.233 

            
Aportació socis 800.000 

    
-400.000 -500.000 -700.000 -800.000 -500.000 -500.000 

Prèstec bancari 4.000.000 -519.577 -519.577 -519.577 -519.577 -519.577 -519.577 -519.577 -519.577 -519.577 -519.577 

Total aportacions 4.800.000 -519.577 -519.577 -519.577 -519.577 -919.577 -1.019.577 -1.219.577 -1.319.577 -1.019.577 -1.019.577 

            
CASH FLOW  2.025.295 -668.544 -1.202.160 389.686 694.522 463.412 555.092 249.268 978.830 396.211 857.411 

ACUMULAT 2.025.295 1.356.751 154.591 544.277 1.238.799 1.702.211 2.257.303 2.506.571 3.485.401 3.881.612 4.739.022 
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Cash Flow Previ Escenari 2 

Cash Flow PREVI Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any  6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 
 

Caramel directes   3.256.395  3.354.087  3.555.332  3.768.652  3.957.084  4.154.939  4.279.587  4.365.178  4.452.482  4.497.007  

Caramel indirectes   3.739.840  3.852.035  4.044.637  4.246.869  4.480.447  4.659.664  4.752.858  4.847.915  4.944.873  4.994.322  

Caramel pal directes   2.585.185  2.662.741  2.795.878  2.935.672  3.053.099  3.144.692  3.144.692  3.113.245  3.050.980  3.020.470  

Caramel pal indirectes   2.536.771  2.612.874  2.769.646  2.935.825  3.082.617  3.205.921  3.302.099  3.384.651  3.384.651  3.384.651  

Ingressos  
12.118.191  12.481.737  13.165.493  13.887.018  14.573.246  15.165.216  15.479.235  15.710.989  15.832.986  15.896.450  

 
Cost caramels   -3.184.748  -3.680.153  -3.343.985  -3.529.762  -3.644.767  -3.750.925  -3.750.925  -4.001.350  -4.001.350  -4.001.350  

Cost caramels pal   -4.345.744  -5.021.749  -4.563.032  -4.816.533  -4.973.463  -5.118.321  -5.118.321  -4.345.744  -4.345.744  -4.345.744  

Maquinaria -273.000  -136.500  -136.500    -100.000    -100.000  -100.000    -400.000    

Total sous   -1.326.080  -1.326.080  -1.458.688  -1.458.688  -1.677.491  -1.677.491  -2.012.989  -2.012.989  -2.616.886  -2.616.886  

Formació   -59.000  -62.000  -68.000  -68.000  -72.000  -75.000  -75.000  -80.000  -80.000  -80.000  

Incentius   -30.295  -31.204  -32.914  -62.492  -65.580  -68.243  -85.136  -86.410  -87.081  -87.430  

Neteja   -60.400  -60.400  -62.212  -62.212  -67.189  -67.189  -70.548  -70.548  -72.665  -74.845  

Manteniment Maq   -100.000  -100.000  -100.000  -100.000  -100.000  -100.000  -100.000  -100.000  -100.000  -100.000  

Qualitat -30.000  -30.000  -30.000  -30.000  -45.000  -45.000  -45.000  -45.000  -45.000  -45.000  -45.000  

Assegurança   -300.000  -300.000  -300.000  -300.000  -400.000  -400.000  -400.000  -400.000  -400.000  -400.000  

Màrqueting -50.000  -242.364  -242.364  -249.635  -263.310  -277.740  -291.465  -303.304  -309.585  -314.220  -316.660  

Internet/Informàtica   -195.000  -195.000  -195.000  -195.000  -195.000  -195.000  -195.000  -195.000  -195.000  -195.000  

Comercial -50.000  -150.000  -181.773  -187.226  -197.482  -208.305  -218.599  -227.478  -232.189  -235.665  -237.495  

Logística i transport   -1.261.274  -1.299.112  -1.370.183  -1.445.174  -1.513.675  -1.573.736  -1.601.980  -1.619.168  -1.624.787  -1.627.867  

Cost Nau -2.371.705                      

Cost Terreny   -346.768  -346.768  -346.768  -346.768  -346.768  -346.768  -346.768  -346.768  -346.768  -346.768  

Seguretat   -80.000  -80.000  -90.000  -90.000  -100.000  -100.000  -100.000  -100.000  -100.000  -100.000  

Pagaments -2.774.705  -11.848.174  -13.093.104  -12.397.643  -13.080.422  -13.686.978  -14.127.738  -14.532.451  -13.944.751  -14.965.167  -14.575.046  

 
CASH FLOW -2.774.705  270.017  -611.367  767.851  806.596  886.268  1.037.478  946.784  1.766.238  867.819  1.321.405  

ACUMULAT -2.774.705  -2.504.688  -3.116.054  -2.348.204  -1.541.608  -655.340  382.138  1.328.922  3.095.160  3.962.980  5.284.384  
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Cash Flow Definitiu Escenari 2 

Cash Flow DEFINITIU Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any  6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 

            
Caramel directes  

3.256.395 3.354.087 3.555.332 3.768.652 3.957.084 4.154.939 4.279.587 4.365.178 4.452.482 4.497.007 

Caramel indirectes  
3.739.840 3.852.035 4.044.637 4.246.869 4.480.447 4.659.664 4.752.858 4.847.915 4.944.873 4.994.322 

Caramel pal directes  
2.585.185 2.662.741 2.795.878 2.935.672 3.053.099 3.144.692 3.144.692 3.113.245 3.050.980 3.020.470 

Caramel pal indirectes  
2.536.771 2.612.874 2.769.646 2.935.825 3.082.617 3.205.921 3.302.099 3.384.651 3.384.651 3.384.651 

Ingressos  
12.118.191 12.481.737 13.165.493 13.887.018 14.573.246 15.165.216 15.479.235 15.710.989 15.832.986 15.896.450 

            
Cost caramels  

-3.184.748 -3.680.153 -3.343.985 -3.529.762 -3.644.767 -3.750.925 -3.750.925 -4.001.350 -4.001.350 -4.001.350 

Cost caramels pal  
-4.345.744 -5.021.749 -4.563.032 -4.816.533 -4.973.463 -5.118.321 -5.118.321 -4.345.744 -4.345.744 -4.345.744 

Maquinaria -273.000 -136.500 -136.500 
 

-100.000 
 

-100.000 -100.000 
 

-400.000 
 

Total sous  
-1.326.080 -1.326.080 -1.458.688 -1.458.688 -1.677.491 -1.677.491 -2.012.989 -2.012.989 -2.616.886 -2.616.886 

Formació  
-59.000 -62.000 -68.000 -68.000 -72.000 -75.000 -75.000 -80.000 -80.000 -80.000 

Incentius  
-30.295 -31.204 -32.914 -62.492 -65.580 -68.243 -85.136 -86.410 -87.081 -87.430 

Neteja  
-60.400 -60.400 -62.212 -62.212 -67.189 -67.189 -70.548 -70.548 -72.665 -74.845 

Manteniment Maq  
-100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

Qualitat -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 

Assegurança  
-300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 

Màrqueting -50.000 -242.364 -242.364 -249.635 -263.310 -277.740 -291.465 -303.304 -309.585 -314.220 -316.660 

Internet/Informàtica  
-195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 

Comercial -50.000 -150.000 -181.773 -187.226 -197.482 -208.305 -218.599 -227.478 -232.189 -235.665 -237.495 

Logística i transport  
-1.261.274 -1.299.112 -1.370.183 -1.445.174 -1.513.675 -1.573.736 -1.601.980 -1.619.168 -1.624.787 -1.627.867 

Cost Nau -2.371.705 
          

Cost Terreny  
-346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 

Seguretat  
-80.000 -80.000 -90.000 -90.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

Pagaments -2.774.705 -11.848.174 -13.093.104 -12.397.643 -13.080.422 -13.686.978 -14.127.738 -14.532.451 -13.944.751 -14.965.167 -14.575.046 

            
Aportació socis 1.000.000 

    
-400.000 -500.000 -700.000 -800.000 -500.000 -500.000 

Prèstec bancari 3.250.000 -473.178 -473.178 -473.178 -473.178 -473.178 -473.178 -473.178 -473.178 -473.178 -473.178 

Total aportacions 4.250.000 -473.178 -473.178 -473.178 -473.178 -873.178 -973.178 -1.173.178 -1.273.178 -973.178 -973.178 

            
CASH FLOW 1.475.295 -203.160 -1.084.544 294.673 333.418 13.090 64.300 -226.393 493.060 -105.358 348.227 

ACUMULAT 1.475.295 1.272.135 187.590 482.263 815.681 828.772 893.072 666.679 1.159.739 1.054.381 1.402.608 
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Cash Flow Previ Escenari 3 

Cash Flow PREVI Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any  6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 

            
Caramel directes  

3.160.808 3.350.456 3.517.979 3.729.058 3.878.220 4.013.958 4.074.167 4.155.651 4.072.538 4.072.538 

Caramel indirectes  
3.539.840 3.769.930 3.977.276 4.196.026 4.426.807 4.626.014 4.718.534 4.812.905 4.909.163 4.958.254 

Caramel pal directes  
2.499.050 2.599.012 2.702.973 2.784.062 2.867.584 2.924.936 2.954.185 2.924.643 2.866.150 2.837.489 

Caramel pal indirectes  
2.443.080 2.540.803 2.680.547 2.814.575 2.899.012 3.014.972 3.090.347 3.136.702 3.136.702 3.136.702 

Ingressos  
11.642.778 12.260.202 12.878.775 13.523.721 14.071.624 14.579.880 14.837.233 15.029.901 14.984.553 15.004.983 

            
Cost caramels  

-3.184.748 -3.680.153 -3.343.985 -3.529.762 -3.644.767 -3.750.925 -3.750.925 -4.001.350 -4.001.350 -4.001.350 

Cost caramels pal  
-4.345.744 -5.021.749 -4.563.032 -4.816.533 -4.973.463 -5.118.321 -5.118.321 -4.345.744 -4.345.744 -4.345.744 

Maquinaria -273.000 -136.500 -136.500 
 

-100.000 
 

-100.000 -100.000 
 

-400.000 
 

Total sous 
 

-1.326.080 -1.326.080 -1.458.688 -1.458.688 -1.677.491 -1.677.491 -2.012.989 -2.012.989 -2.616.886 -2.616.886 

Formació  
-59.000 -62.000 -68.000 -68.000 -72.000 -75.000 -75.000 -80.000 -80.000 -80.000 

Incentius  
-29.107 -30.651 -32.197 -60.857 -63.322 -65.609 -81.605 -82.664 -82.415 -82.527 

Neteja  
-60.400 -60.400 -62.212 -62.212 -67.189 -67.189 -70.548 -70.548 -72.665 -74.845 

Manteniment Maq  
-100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

Qualitat -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 

Assegurança 
 

-300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 

Màrqueting -50.000 -232.856 -232.856 -245.204 -257.576 -270.474 -281.432 -291.598 -296.745 -300.598 -299.691 

Internet/Informàtica  
-195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 

Comercial -50.000 -150.000 -174.642 -183.903 -193.182 -202.856 -211.074 -218.698 -222.558 -225.449 -224.768 

Logística i transport  
-1.215.542 -1.277.060 -1.338.605 -1.401.682 -1.454.502 -1.501.851 -1.525.672 -1.539.756 -1.525.531 -1.523.563 

Cost Nau -2.371.705 
          

Cost Terreny 
 

-346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 -346.768 

Seguretat  
-80.000 -80.000 -90.000 -90.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

Pagaments -2.774.705 -11.791.745 -13.053.858 -12.357.594 -13.025.260 -13.612.833 -14.035.662 -14.432.125 -13.839.124 -14.837.406 -14.436.143 

            
CASH FLOW -2.774.705 -148.967 -793.656 521.182 498.461 458.791 544.218 405.109 1.190.777 147.147 568.840 

ACUMULAT -2.774.705 -2.923.672 -3.717.328 -3.196.146 -2.697.685 -2.238.894 -1.694.677 -1.289.568 -98.791 48.356 617.196 
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Comparativa  Escenaris: 
 
Escenari 1 

   

Escenari 2 
   

Escenari 3 
 

 
   

 
   

 
 VAN 3.726.377,48 € 

  

VAN  1.963.420,17 €  
  

VAN -940.950,25 € 

i 8% 

  

i 8% 
  

i 8% 

TIR 22,06% 
  

TIR 17,22% 
  

TIR 2,57% 

PAY BACK 5,06 

  

PAY BACK 5,63  
  

PAY BACK  8,671377384 

 
   

 
   

 
 Estratègia financera: 

   

Estratègia financera: 
   

 
 

 
   

 
     Necessitat total 4.800.000 € 100,00% 

 

Necessitat total 4.250.000 € 100,00% 

   Aportació socis 800.000 € 16,67% 

 

Aportació socis 1.000.000 € 23,53% 

   Banc 4.000.000 € 83,33% 

 

Banc 3.250.000 € 76,47% 

   
 

   
 

     Tipus interes bancari  8% 

  

Tipus interes bancari  8% 

    Plaç d'amortització 12 anys 

  

Plaç d'amortització 10 anys 

    Cuota mensual 43.298,10 € 

  

Cuota mensual 39.431,47 € 

    Cuota anual 519.577,20 € 

  

Cuota anual 473.177,64 € 

    Total interessos 2.234.926,88 € 

  

Total interessos 1.481.776,18 € 
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Consideracions: 
 

- El cash flow definitiu de l’escenari 3 no s’ha calculat degut a que el VAN es negatiu. 

- Les ventes s’han separat en directes i indirectes i també en funció del tipus de caramel, si es 

amb pal o no. 

- El cost del terreny es pagarà a 10 anys amb una cuota mensual de 28.897 €. 

- La producció de caramels sense pal sempre s’estima superior a la dels de pal. Inicialment es 

considera un 65% per els caramels sense pal i un 35% pels de pal. 

- S’han considerat 2 torns de producció diaris, però això podem ajustar-ho en funció de la 

demanda que tinguem. 

- S’haurà de tindre en compte l’stock que ens queda d’un període per l’altre ja que la 

producció també s’haurà d’ajustar amb aquesta dada.  

- Es consideren els següents preus segons el tipus de caramel i el canal de venta: 

o Caramel venta directa: 0,05 € 

o Caramel venta indirecta: 0,035€ 

o Caramel de pal venta directa: 0,10 € 

o Caramel de pal venta indirecta: 0,075€ 

- S’ha tingut en compte l’augment dels preus anuals en totes les despeses. 

- Les opcions escollides en l’estrategia finançera poden variar si aconseguíssim unes millors 

condicions. 

- Preus de matèries primes: 

Materies primes PVP Unitat de mesura 
Sucre  0,3542 €  kg 

Glucosa  0,8857 €  kg 

Llet en pols  2,3200 €  kg 

Àcid Líquid  5,3455 €  kg 

Aromes i colorants  4,6250 €  kg 

Bastonets de plàstic  0,0250 €  ud 

Embolcalls  0,0100 €  ud 

Bosses de plàstic  0,1000 €  ud 

Caixes de cartró  0,4500 €  ud 

Aigua  0,0019 €  L 
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  ANNEX II. Fitxes tècniques maquinaria 
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P1.-Màquina dosificadora, mescladora, precalentar 
      

Marca: EXECUTIVE Dimensions màquina: 4500x3200x5600mm 

Modelo :Hard & Center filled candy Obra civil : N/P   

 País de fabricació: Itàlia     

      

IMATGES 
 
     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

FUNCIONAMENT 
      

 La màquina Hard & Center filled consisteix en dos sitges superiors i dos inferiors, la funció de els sitges superiors es de 
emmagatzemar la matèria prima ( sucre i glucosa ) aquests estan connectats a els sitges inferiors per duplicat, es a dir, a 
tots dos arriba sucre i glucosa. Els sitges inferiors porten incorporades unes pales interiors que barregen les dos 
matèries primes i a l'hora l'escalfen lo que ajuda a que la barreja comenci a ser homogènia. Una vegada feta la barreja 
s'envia al forn per la seva cocció. Tot el transport de matèria prima i producte acabat que proporciona la màquina Hard 
& Center filled es bombeja per un circuit de tubs.                                                                                                                                             
La màquina Hard & Center filled te una capacitat de produir barreja  entre 1.000 i 3.600 kg/hora 

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE 
      

Es molt importat ser curosos amb els temps de passar la barreja al forn, ja que un cop surt la barreja del sitja comença a 
refredar-se i es solidifica, si ho fa al interior de els tubs, el sistema es bloqueja i l'única manera de solucionar el 
problema es canvien el tub sencer. 

DADES D'INTERÉS 
      

matèria Prima Producte final Subministres 

      

Sucre, glucosa liquida, llet i aigua. 

barreja en estat pastos de les 
matèries primes per poder ser 
bombejat al forn. 

Electricitat: Potencia: 6.7 
Kw                             Tensió: 
220 v                              
Freqüència: 50 Hz 

    Aire comprimit : 10 bar 
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P2.-Màquina cocedora per buit 
      

Marca: Confitech Dimensions màquina: DN2500/ H:3200mm 

Modelo: CK 1000 Obra civil : N/P   

País de fabricació: Itàlia     

      

IMATGES 
 
     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

FUNCIONAMENT 
      

    El sistema de cocció  es fent servir el buit per aconseguir una cocció mes ràpida amb menys temperatura. El forn 
consisteix en un cos cilíndric que interiorment te un serpentins per el que circula la barreja preescalfada que ve de els 
dosificadors, a la resta del cilindre s'insufla vapor a pressió i quan la barreja acaba de fer el recorregut per a el serpentí 
ja s'ha tenim la pasta de caramel base. Per treure la pasta de caramel del serpentí es passa a el següent cos que esta 
pressuritzada i mitjançant una agulla que s'obre va queien a la perola on s'insufla aire per despresuritzar la perola i 
poder treure-la. Aquesta perola pivota sobre un eix que permet el vertit de la pasta de caramel a un carretó que permet 
el transport de la pasta de caramel fins la següent màquina.  

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE 
      

Cada pastada que cou el forn es de 60kg de pasta de caramel base i triga uns 4 min aproximadament el procés de 
cocció. 

DADES D'INTERÉS 
      

Matèria Prima Producte final Subministres 

      

Barreja preescalfada de sucre, glucosa 
liquida, aigua i llet o àcid. 

Pasta de caramel base. Electricitat:                          
Tensió: 220 v                              
Freqüència: 50 Hz 

    Vapor : 10 bar 
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P3.-Màquina barrejadora 
      

Marca: Confitech Dimensions màquina: 1000x1600 mm   

Modelo: ME 70B Obra civil : N/P   

País de fabricació: Itàlia     

      

IMATGES 
 
     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

FUNCIONAMENT 
      

La màquina barrejadora disposa de una perola desmuntable que es col·loca a sobre de un carretó per portar-la al costat 
del vacum i bolcar directament de la perola del forn a la perola de la barrejadora. Es col·loca la perola a la màquina i te 
un mecanisme de seguretat que consisteix en que la màquina no es posa en marxa, tot i que polsem el boto de "start" 
fins que no col·loquem la visera protectora per evitar que es posi en funcionament produint alguna mena d'atrapament, 
be del operari que manipula la màquina o be d'algun cos estrany que pugui fer patir la màquina.                                                                                                           
La pala que es mou a dintre de la perola i que fa la funció de barrejar pròpiament es desmuntable i es pot canviar per 
varis accessoris depenent del tipus de producte a barrejar. En el cas del caramel es fa servir la paleta plana. 

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE 
Cada pastada que barreja es la que surt del forn que es de 60kg de pasta de caramel base i triga uns 5 min 
aproximadament el procés de barreja. 

DADES D'INTERÉS 
      

Matèria Prima Producte final Subministres 

      

Pasta de caramel base, aromes i 
colorants líquids. 

Pasta de caramel amb colorant i 
aroma. 

Electricitat:                          
Tensió: 220 v                              
Freqüència: 50 Hz 
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P4.Màquina Amasadora 
      

Marca: Confitech Dimensions màquina: 5500x5500x1600mm 

Modelo: IM.30H IM70 Obra civil : N/P   

País de fabricació: Itàlia     

      

IMATGES 
 
     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

FUNCIONAMENT 
      

La màquina amasadora consisteix en una taula giratòria amb dos pales mecàniques a els costats que es mouen 
endavant i enrere per anar amasant la pasta, cada vegada que la taula gira 180º s'accionen les pales. Aquet amasat 
garanteix la homogeneïtat de la pasta de caramel amb el colorant i l'aroma.                                                                               
La pasta de caramel base s'aboca directament des de la perola de la barrejadora per la que passa anteriorment a la 
taula giratòria. En aquesta fase la pasta de caramel perd temperatura suficient com per poder passar al procés de 
troquelat. 

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE 
      

S'ha de controlar que no passi gaire temps des de que surt la pasta de la barrejadora fins que passa a la amasadora 
perquè quan mes temperatura perd mes difícil es que la pasta quedi homogènia. El aquet procés la pasta s'aireja. 

DADES D'INTERÉS 
      

Matèria Prima Producte final Subministres 

      

Pasta de caramel amb colorant i aroma. 

Pasta de caramel amb colorant i 
aroma homogènia. 

Electricitat:                          
Tensió: 220 v                              
Freqüència: 50 Hz 

      

   



ANNEX I I                                   

 

Marca:  EXECUTIVE

Modelo: Co Extruder

País de fabricació: Itàlia

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La màquina extrusora consta de dos parts, la primera que consisteix en un lloc de rodets que giren en sentit contrari 
donant així forma tronco cònica a la pasta de caramel, d'aquí surt un xurro mes o menys homogeni però per acabar de 
calibrar el xurro de c
rodets col·locats horitzontalment per els que passa el xurro i el va rectificant per garantir que tot ell tingui el mateix 
diàmetre.                               
Quan es fan caramels de dos gustos es col·loca, a la primera part de la maquina, al 50% d
50% del altre, degut a la temperatura que porten les pastes i al moviment de els cilindres surt un xurro bicolor.

  

Es disposa un aparell detector de metalls com a

  

Matèria Prima

  

Pasta de caramel a 60º C

  

                                                                                                                                   

P5.Màquina preformat

  

Marca:  EXECUTIVE 

Modelo: Co Extruder 

País de fabricació: Itàlia 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La màquina extrusora consta de dos parts, la primera que consisteix en un lloc de rodets que giren en sentit contrari 
donant així forma tronco cònica a la pasta de caramel, d'aquí surt un xurro mes o menys homogeni però per acabar de 
calibrar el xurro de caramel i ha  la segona part de la màquina que consisteix en una taula plana amb una sèrie de 
rodets col·locats horitzontalment per els que passa el xurro i el va rectificant per garantir que tot ell tingui el mateix 
diàmetre.                                                                                                                                                      
Quan es fan caramels de dos gustos es col·loca, a la primera part de la maquina, al 50% d
50% del altre, degut a la temperatura que porten les pastes i al moviment de els cilindres surt un xurro bicolor.

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE

Es disposa un aparell detector de metalls com a

Matèria Prima 

Pasta de caramel a 60º C 

                                                                                                                        

P5.Màquina preformat

  

Dimensions màquina: 3500x1000x2000mm

Obra civil : N/P 

  

  

IMATGES 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FUNCIONAMENT 
  

La màquina extrusora consta de dos parts, la primera que consisteix en un lloc de rodets que giren en sentit contrari 
donant així forma tronco cònica a la pasta de caramel, d'aquí surt un xurro mes o menys homogeni però per acabar de 

aramel i ha  la segona part de la màquina que consisteix en una taula plana amb una sèrie de 
rodets col·locats horitzontalment per els que passa el xurro i el va rectificant per garantir que tot ell tingui el mateix 

                                                                                                                       
Quan es fan caramels de dos gustos es col·loca, a la primera part de la maquina, al 50% d
50% del altre, degut a la temperatura que porten les pastes i al moviment de els cilindres surt un xurro bicolor.

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE
  

Es disposa un aparell detector de metalls com a control de qualitat. 

DADES D'INTERÉS
  

Producte final

  

Pasta de caramel preformada: 
"xurro" 

  

 

                                                                                                    E STUDI

P5.Màquina preformat 

Dimensions màquina: 3500x1000x2000mm 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

La màquina extrusora consta de dos parts, la primera que consisteix en un lloc de rodets que giren en sentit contrari 
donant així forma tronco cònica a la pasta de caramel, d'aquí surt un xurro mes o menys homogeni però per acabar de 

aramel i ha  la segona part de la màquina que consisteix en una taula plana amb una sèrie de 
rodets col·locats horitzontalment per els que passa el xurro i el va rectificant per garantir que tot ell tingui el mateix 

                                                                                                                                                
Quan es fan caramels de dos gustos es col·loca, a la primera part de la maquina, al 50% de pasta de caramel d'un gust i 
50% del altre, degut a la temperatura que porten les pastes i al moviment de els cilindres surt un xurro bicolor.

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE 
  

DADES D'INTERÉS 
  

Producte final 

  

Pasta de caramel preformada: Electricitat:                          
Tensió: 220 v                              
Freqüència: 50 Hz

  

STUDI PER LA IMPLANTACIÓ D’UNA FÀBRICA DE CARAMELS

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La màquina extrusora consta de dos parts, la primera que consisteix en un lloc de rodets que giren en sentit contrari 
donant així forma tronco cònica a la pasta de caramel, d'aquí surt un xurro mes o menys homogeni però per acabar de 

aramel i ha  la segona part de la màquina que consisteix en una taula plana amb una sèrie de 
rodets col·locats horitzontalment per els que passa el xurro i el va rectificant per garantir que tot ell tingui el mateix 

                                                
e pasta de caramel d'un gust i 

50% del altre, degut a la temperatura que porten les pastes i al moviment de els cilindres surt un xurro bicolor. 

Subministres 

Electricitat:                          
Tensió: 220 v                              
Freqüència: 50 Hz 

                                                                

CARAMELS                                        
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P6.Màquina toqueladora 

      

Marca: Aquàriums  Dimensions màquina: 7000x1200x2100mm 

Modelo: Aquàriums Flexo Former HC Obra civil : N/P   

País de fabricació: Països Baixos Rendiment: 1.100uts/min   

      

IMATGES 
      

 
     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

FUNCIONAMENT 
      

Des de la taula de calibrat el cilindre de caramel entra a la màquina toquejadora de forma continua i es col·loca al 
voltant de un motlle continuo que quan esta ple es tanca la femella del motlle quedant preformes de caramels en 
forma de cilindre, serà un pistó que baixa per un extrem del motlle el que dona la forma rodona a el caramel, a l'hora 
per el altre costat tenim el dispensador de pals que els va clavant a l'esfera. Un cop surten de la toquejadora van 
directament a la fase de refrigeració. Amb aquest sistema la merma que tenim del procés es nul·la.                                                                           
Aquest model en concret te un rendiment de 1.100 uts/hora.                                                                                                                              

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE 
El motlle interior que dona forma esfèrica a el caramel es pot canvia, escollint així la mida de la esfera i tenim l'opció de 
ficar o no pal. 

DADES D'INTERÉS 
      

Matèria Prima Producte final Subministres 

      

Pasta de caramel a 60º C preformat i pal 
de plàstic. 

Caramel amb pal o sense. Electricitat:                          
Tensió: 220 v                              
Freqüència: 50 Hz 
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P7.Màquina refrigeradora/desbastadora 
      

Marca: EXECUTIVE Dimensions màquina: 7000x1200x2100mm 

Modelo: Cooling Obra civil : N/P   

País de fabricació: Itàlia     

IMATGES 
      

 
     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

FUNCIONAMENT 
      

El caramel ja conformat i amb el pal passa per una sèrie de cintes disposades en zig-zag a lo llarg d'un refrigerador que 
disposa de varis bufadors d'aire fred. Intercaladament disposa de uns "sedassos" o taules metàl·liques que vibren, això 
serveix per treure la rebava produïda per la toquejadora a l’equador de l'esfera. Aquestes vibracions serveixen per 
donar-li lustre a els caramels, queden amb una brillantor que els fa mes agradables a la vista. 

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE 
      

En aquest procés tenim un rebuig que es la pols de caramel que surt de la rebava de els caramels i que les safates 
vibradores porten incorporada un recipient on la van acumulant i s'ha de buidar amb regularitat. 

      

DADES D'INTERÉS 
      

Matèria Prima Producte final Subministres 

      

Pasta de caramel a 60º C preformat i pal 
de plàstic 

Caramel amb pal a temperatura 
ambient i polit. 

Electricitat:                          
Tensió: 220 v                              
Freqüència: 50 Hz 
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P8.-Màquina embolicadora de caramels 

      

Marca: GEA Food Solutions Dimensions màquina: 2100x2355x1925mm 

Modelo: Aquàriums Bunch Wrapper Obra civil : N/P   

País de fabricació: Països Baixos Rendiment: 800uts/min   

      

IMATGES 
 

  
 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

FUNCIONAMENT 
      

A traves de una cinta transportadora es alimentada la màquina que fa passar els caramels a un cilindre que te la funció 
de posicionar els caramels verticalment per ser embolicats. Des del cilindre van passant els caramels una un i son 
embolicats doblement, una capa de film i un altre de paper de plàstic decorat, aquestes dos cintes de paper son rotlles 
continus que van dispensant-se per separat però abans de arribar al caramel s'uneixen i l'embolicat es fa a l'hora. 
Immediatament desprès es fa girar a el caramel i s'aplica escalfor al punt en el que el paper envolta el pal per segellar i 
tallar el paper.  

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE 
Es disposa un aparell detector de metalls com a control de qualitat abans de que els caramels s’embolquin i un cop 
embolicats passa per un aparell que mitjançant làser comprova la homogeneïtat del caramel, els que tenen aire ocult 
s'envien a  rebuig.                                                                                                                                                                                    
Caramel dur amb pal de diàmetre de 35mm i amb tolerància de +/- 0.1mm. Longitud màxima de pal entre                  75-
102mm 

DADES D'INTERÉS 
      

Matèria Prima Producte final Subministres 

      

Caramel dur amb pal. 

caramel dur amb pal; embolicat 
doble:una capa de film especial 
alimentari i l'altre de decoració. 

Electricitat:                          
Tensió: 220 v                              
Freqüència: 50 Hz 
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P9.-Robot apilador de caixes 
      

Marca: kuka Obra civil : Base 830 x830 mm   

Modelo: KR 90 R2700 pro Pes robot: 1.049 kg   

País de fabricació: Alemanya Nº d'eixos: 6   

Dimensions màquina:  Nivell de soroll: < 75 dB   

      

IMATGES 
 

  
 

    
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

FUNCIONAMENT 
      

Robot amb sis graus de llibertat que porta a la punta una eina que permet agafar caixes buides mitjançant unes 
ventoses i un altre robot amb una pinça que es capaç de transportar caixes plenes de caramels i apilar-les a sobre de un 
palet 

 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE 
Camp de treball-Mides-     
A = 3.026 mm / E = 822 mm                                                      C = 2.696 mm / G = 1.200 mm                                                                                                                                       
B = 3.451 mm / F = 1.732 mm                                                   D = 1.874 mm / H = 1.150 mm                                                                                                                                                    

Volum = 55 m3 Referit al punt d'intersecció eix 4/5   

Repetitivitat : ± 0,06 mm     

DADES D'INTERÉS 
      

Matèria Prima Producte final Subministres 

      

Caixes de plàstic plenes de caramels 
embolicats. 

Caixes paletitzades Electricitat:                          
Tensió: 220 v                              
Freqüència: 50 Hz 
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P10.-Maquina barrejadora de caramels 
      

Marca: Aquàriums Dimensions màquina: 9500x6600x1600mm 

Modelo: Aquàriums Obra civil : N/P   

País de fabricació: Països Baixos     

      

IMATGES 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

FUNCIONAMENT 
      

Consisteix en un recipient de forma rectangular que disposa de una cinta transportadora a la base. El funcionament consisteix 
en repartir en tota la superfície del recipient i per capes de caramels de diferents gustos, tants com vulguem barrejar,  a mida 
que la cinta avança, per un extrem del recipient va deixant caure els caramels que surten ja amb gustos barrejats, una cinta de 
"catúfols" porta els grups de caramels fins la màquina de empaquetat. 
 

 

 

  

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE 
      

La barreja es produeix de forma aleatòria, per lo que no es pot garantir que a totes les bosses arribin el mateix numero de 
caramels del mateix gust. 

      

DADES D'INTERÉS 
      

Matèria Prima Producte final Subministres 

      

Caramels embolicats de diferents 
gustos 

Barreja de caramels de 
diferent gustos. Electricitat:                          Tensió: 220 v                              

Freqüència: 50 Hz 
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P11.-Màquina empaquetadora 
      

Marca: GEA Food Solutions Dimensions màquina: 2020X1280X2185 mm 

Modelo: SmartPacker SX Obra civil : N/P   

País de fabricació: Països Baixos     

IMATGES 
 
     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

FUNCIONAMENT 
      

El grapat de caramels arriba a la màquina i es introduït a una bossa continua de plàstic que es segellada per dalt i per 
baix amb una pinça tèrmica que serveix també per tallar la bossa. Les bosses son dipositades a una cinta transportadora 
que els porta a la màquina de encaixat. 

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE 
      

La mida de la bossa pot variar, per això s'ha de programar la màquina perquè el tall es produeixi mes tard si es vol 
bosses mes grans o abans si volem bosses mes petites. 

DADES D'INTERÉS 
      

Matèria Prima Producte final Subministres 

      

caramels embolicats 

Paquets de caramels de 550x400 
mm 

Electricitat:                          
Tensió: 220 v                              
Freqüència: 50 Hz 
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P12.-Robot encaixat 
      

Marca: Bosch Dimensions màquina: 3000x3600x1500mm 

Modelo: Paloma C33 Rb40 sP07 Obra civil : N/P   

País de fabricació: Alemanya Rendiment: 150 uts/min   

      

IMATGES 
 

  
 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

FUNCIONAMENT 
      

El robot disposa de ventoses que agafen les bosses per succió i les col·loca en la caixa a la posició adequada, així dons 
depenen de la geometria de la caixa es programarà la màquina per poder posicionar les bosses de la manera mes 
adient.  

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE 
      

Es necessari sincronitza la marxa de la cinta que subministra les bosses, ja que, tenim tres ventoses treballant a l'hora. 

      

DADES D'INTERÉS 
      

Matèria Prima Producte final Subministres 

      

Paquets de caramels 20 uts. 

Caixa de cartró amb 16 paquets de 
20 uts 

Electricitat:                          
Tensió: 220 v                              
Freqüència: 50 Hz 
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PLANOLS 

  1- Situació i emplaçament 

  2- Topogràfic 

  3- Planta de distribució 

  4- Alçats 

  5- Seccions 

  6- Instal·lacions 

   6.1- Intal·lació Protecció Contraincendis 

   6.2- Recorregut d’evacuació 

  

 

 

  


















