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7. Avaluació econòmica 

7.1. Introducció 

E  el p ese t volu  s’a alitza la via ilitat e o i a de la pla ta de p odu i  de CFC-13, 

estudiant el rendiment del projecte i de les seves característiques, tot considerant la inversió 

i i ial, els ostos de posada e  a a i d’ope a i  de la pla ta, així com els ingressos que 

s’o te e  pe  la ve ta del producte. 

Al fi al d’a uest apa tat, es determina el preu de mercat al qual es podria vendre el CFC-13, 

tenint en compte la producció anual de 10.000 tones. Tot això suposant que la planta té una 

activitat de 10 anys, en base als resultats obtinguts i als mètodes de càlcul utilitzats. 

7.2. Estimació de la inversió inicial 

S’a o e a i ve si  i i ial a la ua titat total de di e s ue s’ha  d’apo ta  a a s de o e ça  

la construcció de la planta. La i ve si  i i ial s’est u tu a e  uat e o po e ts, els uals es 

detallen a continuació. 

 Despeses prèvies 

S  els ostos de ivats d’estudis del e at, ostos pe  a la o stitu i  de l’e p esa ue du à 

a terme el projecte, escriptures, etc. 

 Capital immobilitzat 

Es t a ta d’a uella pa t del apital ue s desti at a la o p a dels e uips de la pla ta, els 

aparells necessaris, canonades, edificis, terrenys... En definitiva, és el cost més elevat  

 Capital circulant 

Les at ies p i e es, els sala is, i d’alt es pa tides ue va  desti ades al o ti u 

funcionament de la planta. 

 Costos de la posada en marxa 

S’ha de te i  e  o pte la despesa de apital ue suposa la posada e  arxa de la planta, com 

per exemple matèries primeres, incloses les pèrdues  
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7.2.1. Capital immobilitzat 

El apital i o ilitzat o p  el o ju t d’ele e ts o itjans, materials i immaterials 

indispensables per a dur a terme el procés productiu. Aquests cost suposa gran part de la 

i ve si  i i ial i o espo , pe  e e ple, a l’ad uisi i  de tots els  edificis, equips, instruments, 

maquinària, catalitzadors... Aquest valor va disminuint al llarg del temps degut a l’ús dels 

equips i del seu envelliment. 

Per dur a terme el càlcul del capital immobilitzat s’apli a el mètode de Happel: aquest mètode 

es basa en el llistat d’e uips de procés que utilitza la planta. Com es lògic, l’o issi  de 

qualsevol equip farà que l’esti a i  no sigui correcta. El procés és el següent: 

 

1- Es configura un llistat amb tots els equips de la planta. A la taula només figuren els 

equips que s’a ostu a a trobar en una planta petroquímica: per un altre tipus de 

planta s’utilitze  els costos d’e uips instal·lats Q. 

2- A material s’a oten els respectius conceptes dels costos de compra i en el de mà 

d’o a una fracció determinada dels mateixos. Si existeix un interval en la mà d’o a 

s’ha d’agafa  el cost més car. 

3- La suma de tots els costos de compra es denomina suma de comptes clau i se l’assig a 

la lletra G 

4- Els costos dels materials necessaris per construir la planta es determine  a pa ti  d’una 

fracció de G. 

5- El cost de la à d’o a asso iat a cada instal·lació es calcula com una fracció del cost 

de la instal·lació i es situa com a concepte de à d’o a. 

6- Es sumen els conceptes de material i à d’o a, i es designa  la lletra P 

7- Si existeix un equip especial es calcula el cost una vegada instal·lat i es designa amb la 

lletra Q. Q i P es sumen per donar R, que es el cost de tots els equips i instal·lacions del 

procés.El valor de R es multiplica per 1,6 per donar el cost total de la planta. 

 

El cost final de la planta oscil·la entre 3 i 5 vegades els costos de compra dels equips 
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Taula VII-1. Mètode de Happel 

 
 

7.2.1.1. Cost dels equips 

Per tal de fer el mètode de Happel, abans caldrà determinar els costos dels equips. Separant 

per àrees, serveis i equips especials, s’ha calculat els costos dels equips de la següent manera: 

Pel càlcul del cost dels e uips s’ha utilitzat dos mètodes diferents: les o ela io s de l’ap di  

de Couper i de Sinnot (depenent de la a ui à ia s’utilitza à u  o l’alt e).  

El mètode de Sinnot consisteix a estimar els costos a partir del paràmetre característic de 

l’e uip itja ça t la següe t e ua i .            

Els valors de a, b i n són paràmetres tabulats al mateix apèndix; S és el paràmetre característic 

de l’e uip 
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Ta  s’ha de desta a  ue l’a tualitza i  dels p eus es farà sego s l’í de  CE pla t ost, índex 

calculat per gener de 2015. El primer valor calculat és només un 0,11% més gran que el de 

l’a  passat, p e e t u  valo  de , . 

Algu s e uips espe ials s’ha  al ulat sego s la egla de Willia s ue o sistei  e  al ula  el 

p eu d’u  e uip o pa a t-lo amb un altre equip similar, un que tingui una magnitud 

a a te ísti a se la t a l’e uip e  üesti . Pe  utilitza  la egla de Willia s, s’utilitza la 

següent expressió: 

                          
 

 

On:  

 CE = Cost de l’e uip a o i e .  

 CE, o egut = Cost de l’e uip onegut. 

 sE = Mag itud a a te ísti a de l’e uip el ual es vol dete i a  el seu p eu  

 sE, o egut = Mag itud a a te ísti a de l’e uip el ual es o ei  el seu p eu.  

  = E po e t de Willia s. E  ge e al,  ≈ . . 

Donat que el cost de molts equips ve donat e  d la s, s’ha ultipli at pe  ,  pe  passa  a 

euros, que és el canvi de divisa a la data de realització. 

A continuació es presenten els resultats de costos dels equips calculats i separats per àrees a 

les taules 2 fins la 7 

Taula VII-2. Costos dels equips Àrea 100 

Equip Paràmetre característic Valor Cost ($) Quantitat Cost total ($) Cost total €  

T-10X V(m3) 60 29594 6 177565 158630 

T-11X V(m3) 90 37666 6 225996 201896 

P-1XX Q(L/s) 4,56 7707 4 30828 27540 

 

Taula VII-3. Costos dels equips Àrea 200 

Equip 
Paràmetre 
característic 

Valor Cost ($) Quantitat Cost total ($) Cost total €  

T-201 V(m3) 12 12971 1 12971 11587 

P-201 Q(L/s) 3,24 7493 1 7493 6693 

E-201 A(m2) 1 24046 1 24046 21480 

P-202 Q(L/s) 0,17 6941 1 6941 6201 

E-202 A(m2) 1,6 24080 1 24080 21511 



VOLUM VII: Avaluació económica  

6 de 17 

E-203 A(m2) 23,7 26053 1 26053 23273 

R-201 V(m3) 35 1033000 1 1033000 922778 

AG-201 P(kW) 22,5 45411 1 45411 40566 

E-204 A(m2) 1,6 24081 1 24081 21511 

E-205 A(m2) 3,9 24235 1 24235 21649 

E-206 A(m2) 7,6 24524 1 24524 21908 

CN-203 A(m2) 29,7 26692 1 26692 23844 

M-201 A(m2) 4 24243 1 24243 21656 

R-202 V(m3) 30 893000 1 893000 797717 

AG-202 P(kW) 2 17122 1 17122 15295 

P-203 Q(L/s) 2,55 7378 1 7378 6591 

C-201 V(m3) 14,72 14546 1 14546 12994 

carcassa M(kg) 2424,1 31840 1 31840 28443 

rebliment Vr(m3) 11 5500 1 5500 4913 

CN-201 A(m2) 218,8 53567 1 53567 47852 

RB-201 A(m2) 73 31920 1 31920 28514 

C-202 V(m3) 2,13 4315 1 4315 3855 

carcassa M(kg) 1300 22860 1 22860 20421 

rebliment Vr(m3) 1,6 800 1 800 714 

CN-202 A(m2) 114,3 37565 1 37565 33557 

RB-202 A(m2) 4,6 24287 1 24287 21696 

P-204 Q(L/s) 1 7106 1 7106 6348 

P-205 Q(L/s) 0,49 7008 1 7008 6261 

P-206 Q(L/s) 0,51 7012 1 7012 6264 

 

Taula VII-4. Costos dels equips Àrea 300 

Equip Paràmetre característic Valor Cost ($) Quantitat Cost total ($) Cost total €  

E-301 A(m2) 7,5 24516 1 24516 21900 

E-302 A(m2) 7,5 24516 1 24516 21900 

EV-301 A(m2) 5 24317 1 24317 21723 

A-301 A(m2) 31,6 65023 1 65023 58882 

A-302 V(m3) 0,2 8180 1 8180 7308 

T-301 V(m3) 10 12016 1 12016 10734 

 

Taula VII-5. Costos dels equips Àrea 400 

Equip Paràmetre característic Valor Cost ($) Quantitat Cost total ($) Cost total €  

E-401 A(m2) 2,5 24138 1 24138 21564 

E-402 A(m2) 2,8 24158 1 24158 21582 

E-403 A(m2) 3,3 24193 1 24193 21613 

E-404 A(m2) 3,3 24193 1 24193 21613 

E-405 A(m2) 2,4 24131 1 24131 21558 

E-406 A(m2) 0,8 24035 1 24035 21472 

E-407 A(m2) 1,1 24052 1 24052 21487 
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EV-401 A(m2) 2,4 24132 1 24132 21558 

CN-403 A(m2) 1,8 24093 1 24093 21524 

R-401 V(m3) 23 697000 1 697000 622672 

R-402 V(m3) 23 697000 1 697000 622678 

T-CN401 V(m3) 3 3521 1 3521 3145 

T-CN402 V(m3) 1,2 2091 1 2091 1868 

T-CN403 V(m3) 4 4195 1 4195 3747 

C-401 V(m3) 0,54 8864 1 8864 7919 

C-402 V(m3) 1,7 10545 1 10545 9420 

 

Taula VII-6. Costos dels equips Àrea 500 

Equip 
Paràmetre 
característic 

Valor Cost ($) Quantitat Cost total ($) Total €  

T-501 V(m3) 70 32397 1 32397 28942 

Envasadora Q(Kg/h) 4000 51315 1 51315 45843 

 

Taula VII-7. Costos dels equips Àrea 600 + bombes i compressors 

Equip P. caract. Valor Cost ($) Quantitat Cost total ($) Cost total €  

Torre de refrigeració Ql(L/s) 360 469500 1 469500 419432 

Caldera de vapor Ql(Kg/h) 1587 1198067 1 119807 107031 

P-102 Ql(L/s) 0,233 6954 1 6954 6214 

P-101 Ql(L/s) 9,722 8495 1 8495 7589 

P-111 Ql(L/s) 9,722 8495 1 8495 7589 

P-112 Ql(L/s) 0,369 6984 1 6984 6239 

P-201 Ql(L/s) 0,369 6984 1 6984 6239 

P-202 Ql(L/s) 2,14 7309 1 7309 6529 

P-203 Ql(L/s) 0,417 6994 1 6994 6248 

P-204 Ql(L/s) 3,94 7608 1 7608 6796 

P-205 Ql(L/s) 0,23 6955 1 6955 6213 

P-206 Ql(L/s) 2,59 7385 1 7385 6597 

P-207 Ql(L/s) 0,994 7105 1 7105 6347 

P-301 Ql(L/s) 3,83 7590 1 7590 6780 

P-401 Ql(L/s) 0,64 7038 1 7038 6287 

P-402 Ql(L/s) 0,38 6986 1 6986 6241 

P-403 Ql(L/s) 0,64 7038 1 7038 6287 

P-404 Ql(L/s) 0,369 6984 1 6984 6239 

P-405 Ql(L/s) 0,4 6990 1 6990 6245 

Chiller i tancs exp. Ql(L/s) 780 615677 3 1847032 1650065 

CO-401 P (KW) 52,5 506811 1 506811 452764 

S-701 Q (L/s) 260 450142 1 450142 407874 

TA-701,702 Vllit (m3) 0,18 60696 2 121392 108447 

 

Agrupant els costos totals per à ees, s’o t  u a if a pe  tota la pla ta a la taula : 
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Taula VII-8. Costos totals dels equips en euros 

ÀREA 100 ÀREA 200 ÀREA 300 ÀREA 400 ÀREA 500 ÀREA 600+ ÀREA 700 + bombes 

388067 2206097 141388 1465414 74785 3256296 

    
TOTAL €  7532047 

 

També es tindrà en compte els costos dels equips especials instal·lats com: 

 Balances per a camions: Pe  l’esti a i  del p eu de les ala es, s’ha o sultat u a 

pàgi a o  s’ha o se vat ue el p eu de ada ala ça pels a io s s de  €. Pe  

tant, dos balances per camions suposen un cost de 9  €. 

 Descalcificadors: El p eu de les des al ifi ado es s’ha o ti gut a pa ti  de la e e a de 

varies pàgines web. El preu de cada equip és de   €. 

 Estació transformadora: Pe  esti a  el p eu de l’esta i  t a sfo ado a s’ha o sultat 

vàries pàgines, i el seu p eu s’ha esti at d’u s   €. 

Taula VII-9. Mètode de Happel per la planta de CFC-13 

Marca ÍTEM Material €  Su a €  Ma d'o ra €  

A Recipients 3728870,2 
 

372887,0 

B Torres fabricades al terreny 0 
 

0 

C Torres prefabricades 1021246 
 

122549,52 

D Bescambiadors de calor 2196354 
 

219635,4 

E Bombes,compressors.. 563447,3 
 

56344,7 

F Instruments 1041970,5 
 

125036,5 

G A+B+C+D+E+F 8551888,0 
  

H Aillament 598632,2 
 

897948,2 

I Canonades 3848349,6 
 

3848349,6 

J Cimentacions 427594,4 
 

641391,6 

K Edificacions 342075,5 
 

239452,9 

L Estructures 342075,5 
 

68415,1 

M Material contra in 8551,9 
 

51311,3 

N Electricitat 342075,5 
 

513113,3 

O Pintura y neteja 85518,9 
 

598632,2 

P suma material i má d'obra 
 

30853716,9 
 

Q costos d'equips especials instal·lats 
 

159000,0 
 

R P+Q 
 

31012716,9 
 

1 Despeses generals 
 

9303815,1 
 

2 Horaris enginyeria 
 

4031653,2 
 

3 Contingències 
 

4031653,2 
 

4 Inversió total 
 

48379838,3 
 

 

El capital immobilitzat requerit és de 48,4 illio s d’euros. 
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7.2.2. Capital circulant 

El capital circulant correspon a la quantitat monetària destinada al funcionament del negoci, 

que s’ha de tenir des del moment inicial i en tot moment per tal d’assegu a  la producció a la 

instal·lació.  Aquest capital inclou els sous de cada treballador, les compres de cada material, 

els costos d’e vasats i els serveis entre altres. Es t a ta d’u  ost variable i no amortitzable que 

es troba en ovi e t du a t l’a tivitat de la planta i es recupera al final de la vida útil 

d’a uesta. Tot i que aquest capital es recupera al tancament de la instal·lació, per a posar en 

a a l’a tivitat de producció suposa una forta despesa econòmica que forma part de la 

inversió inicial, per tant, es molt important tenir-ho en compte. 

El capital circulant es pot calcular de dues formes.  

1) Mètode Global: on es considera el capital circulant com un 20% del capital 

immobilitzat.  

2) Cicle de producció : Es basa en obtenir el capital circulant a partir de la divisió de la 

planta en diferents apartats, i a continuació, calculat aquest tipus de capital a partir de 

la següent equació:                                            

 

On: 

- q: Capacitat de producció tn/any 

- ’: cost de la materia prima per unitat de producte 

- M’: cost de fabricació per unitat de producte  

- f: cicle de fabricació 

- V’: p eu de ve ta del p odu te 

 

Per tal de simplificar càlculs s’o ta per calcular el capital circulant mitjançant la suposició de 

assumir aquest com un 20% del capital immobilitzat, amb què s’o t  u  valo  de 9,7 M€ 

7.2.3. Posada en marxa 

Ta  s’ha  de te i  e  o pte les despeses ue es pode  p odui  du a t la posada en 

a a, ja sigui pe  ealitza  epa a io s, eteja d’algu s e uips, tas ues de manteniment, 

pèrdues de reactius, algun aug e t de la a d’o a... No obstant això, aquestes despeses es 

poden menysprear en la inversió inicial, ja que suposen una despesa molt petita en 
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comparació a les grans quantitats que representen el capital immobilitzat i circulant. Per tant, 

la inversió inicial serà la suma del capital immobilitzat més el capital circulant: 

                          

7.3. Costos de producció 

Els costos de producció estan referits als valors dels bens i les prestacions utilitzades per 

l’e p esa pe  tal de dur a terme la seva tasca i manufacturar els productes que es 

comercialitzaran més tard. Per tal de desenvolupar l’ estudi de viabilitat caldrà estimar aquests 

ostos d’ope a i , ue pode  se  deguts a la fa i a i  ost M , o a l’ad i ist a i , ve des, i 

despeses generals (Cost G). Els Costos de producció es poden classificar en: costos directes, 

costos indirectes, costos fixos i costos variables (depenent de la producció). 

7.3.1. Costos de fabricació directes i variables 

Aquests costos engloben costos de matèries primeres, mà d’o a i pate ts: 

 Matèries Primeres: és el cost associat a les matèries primeres del procés. A més del 

cost de la matèria primera en sí també integra el cost de transport i emmagatzematge.  

Taula VII-10. Costos de matèries primeres 

Matèria Primera quantitat Kg/any q. tn/any p eu €/t  Cost €/a  

HF 5940000 5940 1200 7128000 

CCl4 89064000 89064 450 40078800 

  

Es tindrà un cost anual de matèries primeres de: 7,  M€ 

 

 Mà d’o a: fa efe ia als ostos asso iats als sala is del ope a is ue t e alla a  e  

la planta. Cal destacar que la producció és contínua, amb què es necessita cobertura 

de 24h/dia, 7dies/setmana. Tenint en compte que la parada serie   dies a l’a , 

s’o ga itze  to s de h/dia i es supose  15 persones per àrea. Un total de 135 

persones. Tenim en compte que els treballadors seran de diferents categories i els 

sous en molts cassos no seran iguals, però a efectes de càlcul es pren un sou mitjà de 

30000 €/a  epa tits e   pagues. Ai  suposa u  ost de 4050 €/a y 
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 Patents: Les patents es paguen en concepte dels drets de explotació desenvolupat per 

l’e p esa. E  a uest as, tot i have  onsultat patens, es considera que el seu cost és 

menyspreable en comparació amb els anteriors. 

7.3.2. Costos de fabricació indirectes i variables 

Els costos indirectes i variables es divideixen principalment en: serveis, suministraments, 

manteniment i laboratoris. 

 Serveis: es el cost que generen tots el serveis  que es necessiten pel correcte 

funcionament de la planta. Aquest cost comprendrà el valor de: vapor, aigua de torre, 

aigua de chiller, oli tèrmic, electricitat, gas natural, nitrogen i aire comprimit. 

 

Taula VII-11. Costos de serveis 

Servei Consum m3/h p eu €/  ost €/a  

Gas 1645 0,35 4145400 

Electricitat 5587 0,12 4827168 

Aigua servei 417 1,66 4983984 

N2 4,32 17,3 538099 

 

 Els costos totals en serveis seran de: ,  M€/a uals 

 

 Suministraments: es el ost asso iat a l’ad uisi i  de p odu tes ue es necessiten pel 

correcte funcionament de la planta però que no son matèries primeres, ni productes 

associats al procés directament. Poden ser productes de neteja, equips de protecció 

individual pel personal de la planta... 

En general suposen entre el 0,2 i el 1,5% del capital immobilitzat. Es considera el valor 

mitjà de 0,85% queda:  411400 €/a y 

 Manteniment: és el ost asso iat al ost de a te i e t d’e uips ue o pot se  

realitzat pel personal de la planta. Canvi de peces, reparacions diverses, neteges 

especialitzades... 

El seu valo  s’o t  suposa t ue s u  -7% del capital immobilitzat. Per tant, per a 

conèixer aquest cost, és suposarà una despesa econòmica igual al 6% del capital 

immobilitzant, és a dir, uns 2904000€/a y 

 Laboratoris: Els costos de laboratori estan associats a la recerca, control de qualitat del 

producte, control de qualitat de matèries primeres i desenvolupament. Aquests cost 
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oscil·la entre el 5 i el 25% de la mà d’o a. A fi de conèixer aquest cost, és suposarà 

una despesa econòmica igual al . % de la à d’o a, s a di , u s  708750 €/a y 

 

7.3.3.  Costos indirectes fixes 

En aquest apartat cal tenir en compte l’amortització de la planta, les taxes i impostos, i 

assegurnces. 

 A o titza i : L’a o titza i  s la partida per compensar la pèrdua de valor de les 

i stal·la io s p odu tives. L’a o titza i  o s es ti d à e  o pte ua  es ealitzi  

els balanços econòmics de la planta (Net Cash Flow). 

 Taxes i impostos: son costos referits a tipus administratiu. Normalment tenen un valor 

del 0,5-1% del capital immobilitzat. Per tant, per calcular es seu valor, es suposa una 

despesa econòmica del 0.75% del capital immobilitzat, és a dir, uns 363000 €/a y 

 Assegurances: és el valor de les assegurances associades a la planta. Equips, i 

instruments ai í o  alt es tipus de segu s ue sigui  e essa is. S’esti a ue el ost 

serà un 1% del capital immobilitzat. 484000 €/a y 

 

Per tant es tindran uns costos de fabricació de 70,63 M€/a y 

 

7.3.4. Costos generals variables 

Són els costos associats a la publicitat de l’e p esa i les despeses o e ials d’a uesta. 

S’esti a el seu valo  ap o i at e t e u  -20% dels costos de fabricació. Pel cas de la planta 

de CFC-13 es suposarà un 10% dels costos de fabricació: 7,1 M€/any 

7.3.5. Costos generals fixes 

Els costos generals fixes venen principalment marcats per dos conceptes: despeses per I+D i 

despeses financeres. 

 Despeses pe  I+D: s  ostos ue vi d a  ela io ats sego s la políti a d’I+D de 

l’e p esa. S’esti a u a despesa d’u  -4% dels costos de fabricació e  e u sos d’I+D. 

Per tant, les despeses per la investigació suposen un 3,5% dels costos de producció, és 

a dir: 2,5 M€/a y 
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 Despeses financeres: só  ostos efe its a l’a o titza i  d’u  hipot ti  p ste  i els 

seus interessos per tal de finançar el projecte. Es suposa una altra via de finançament, 

per tant aquest cost serà nul. 

7.3.6. Costos extra 

Costos derivats al tractament extern de residus. Algu s esidus ge e ats a la pla ta s’e vie  

fora per a procedir amb el seu tractament. Això suposa un cost addicional en el seu transport, 

encara que, al desconèixer la quantitat exacta de compostos a tractat, no es pot associar un 

cost a aproximat a aquesta despesa econòmica. 

Un altre cost extra a tenir en compte en una planta són els costos derivats de les emissions de 

CO2. És important tenir en compte els impostos derivats a les emissions de CO2 a l’at osfe a, 

ue supose  u a despesa e o i a d’u s  €/to . L’ú i a fo t d’e issio s de CO2 ue s’ha 

avaluat a la planta són les calderes de vapo  d’alta p essi  i, a l’have -hi sola e t u a, s’ha 

considerat que aquesta despesa és menyspreable 

Per tant, els costos de producció, tenint en compte les despeses econòmiques anteriors, seran 

de  80,23 M€/a y 

7.4. Vendes i rendibilitat del negoci 

7.4.1. Vendes  

L’o je tiu p i ipal de la planta és la producció de CFC-13 i com tota planta química, té la 

finalitat de comercialitzar el seu producte. S’ha de te i  e  o pte ue a pa ti  de l’  de ge e  

de  la UE va p ohi i  la utilitza i  d’a uest tipus de ef ige a t i va o t ola  la 

comercialització i producció del mateix a causa de la seva capacitat de destrucció de la capa 

d’oz . Per tant cal ser conscient que el 100% de la comercialització seria fora de la Unió 

Europea, Nord Amèrica i Oceania. Addicionalment, degut als tractats internacionals per la 

p ote i  de la apa d’oz , cada vegada són menys el països on es podria comercialitzar el 

producte en qüestió.   

Co se üe t e t, l’o je tiu d’a uest estudi de via ilitat se à el d’esta li  u  p eu de e at a 

parti  del ual s’o t  e efi i, i a pa ti  del atei  i posa -ne un i realitzar el TIR i el VAN 

D’alt a banda ta  s’ha de o side a  la ve ta de l’à id lo híd i  o  a su p odu te i els 

ingressos que vindran donats pel mateix                                  
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On:  

- I=ingressos  

- p=preu 0,6 €/Kg 

- q=quantitat Kg/any   

7.4.2 Rendibilitat del negoci: Net Cash Flow i VAN 

En aquest apartat es calcula el preu de sortida del producte principal que proporcionaria un 

VAN=0. Posteriorment, en funció de la rendibilitat que es vulgui obtenir, es calcularà un preu 

de mercat pel CFC-13. El NCF tenint en compte impostos i amortització es calcula de la següent 

manera:                             

On:  

- I = Capital immobilitzat  

- CC = Capital circulant  

- R = Valor residual  

- X = Ingressos relacionats amb la inversió  

- V = Ventes  

- C = Costos de producció  

- t = Taxa d’i postos  

- B = Base imposable = V - (C + A) 

Es decideix realitzar la viabilitat de la planta per a 10 anys. A més, realitzen les següents 

estimacions: 

- Durant el temps de vida de la planta, tota la producció es comercialitzarà.  

- Els o side a ue els i postos s  d’u  % so e la ase i posa le de l’a  a te io . 

- Les amortitzacions es realitzaran per saldo decreixent 

- Es considera un interès de mercat del 5% 

Les ventes generals estan expressades en la següent equació, on la nostra variable serà el preu 

de CFC 13                                  
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El Valor Acual Net (VAN) és un mètode de valoració de les inversions, que es defineix com el 

valor actualitzats dels cobraments y els pagaments generats per una inversió.  Analíticament 

s’e p essa o  la dife e ia entre el desemborsament inicial (sense actualitzar, ja que es fa en 

el moment inicial) i el valor actualitzat dels pagaments i cobraments futurs (fluxos de capsa). Es 

calcula mitjançant la següent equació. 

                                                

Quant més alt és el valor del VAN més alt és la rendibilitat del projecte, mentre que si el VAN 

pren valors negatius aquest no serà viable. Seguida e t es ost a la taula de l’estudi VAN= , 

e  ue s’esta lei  el p eu a pa ti  del ual el p oje te s via le.  

Taula VII-12. Càlcul del preu de venta tal que el VAN=0 

Any 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Capital 
immobilitzat 

-
48,40            

Capital 
circulant 

-9,70 
          

9,70 

VR (10%) 
           

4,84 

Ingressos 
 

87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 
 

Costos 
 

80,23 80,23 80,23 80,23 80,23 80,23 80,23 80,23 80,23 80,23 
 

NCF (sense 
impostos) 

-58,1 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 14,54 

Amortització 
 

9,95 7,91 6,28 4,99 3,96 3,15 2,50 1,99 1,58 1,25 1,00 

Base 
Imponible  

-2,69 -0,64 0,99 2,28 3,31 4,12 4,77 5,28 5,69 6,02 
 

Impostos 
(35%)   

-0,94 -0,22 0,35 0,80 1,16 1,44 1,67 1,85 1,99 2,11 

NCF   -58,1 7,27 8,21 7,49 6,92 6,47 6,11 5,83 5,60 5,42 5,28 12,43 

VAN -58,1 6,92 7,45 6,47 5,70 5,07 4,56 4,14 3,79 3,49 3,24 7,27 

 

El preu que marcarà el límit entre tenir pèrdues o benefici és de 6,63 €/Kg. A pa ti  d’a uí 

s’i posa una rendibilitat pel procés i es calcula el preu de mercat del CFC-13. Si es fixa el preu 

de sortida del CFC-13 en 9,50 €/Kg es ti d à l’estudi de via ilitat de la taula  a  els NCF 

corresponents.  
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Taula VII-13. Càlcul del VAN amb un preu de ve ta de 9,  €/kg CFC-13 

Any 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Immob. -48,4 
        

Circulant -9,70 
        

VR (10%) 
         

Ingressos 
 

116,56 116,56 116,56 116,56 116,56 116,56 116,56 116,56 

Costos 
 

-80,23 -80,23 -80,23 -80,23 -80,23 -80,23 -80,23 -80,23 

NCF (no 
impostos) 

-58,1 36,33 36,33 36,33 36,33 36,33 36,33 36,33 36,33 

Amortitz. 
 

9,95 7,91 6,28 4,99 3,96 3,15 2,50 1,99 

Base  26,37 28,42 30,05 31,34 32,37 33,18 33,83 34,34 

Impostos 
 

9,23 9,95 10,52 10,97 11,33 11,61 11,84 

NCF   -58,1 36,33 27,10 26,38 25,81 25,36 25,00 24,72 24,49 

VAN -58,1 34,60 24,58 22,79 21,24 19,87 18,66 17,57 16,58 

 

Any  9 10 11 

Immob.  
   

Circulant  
  

9,70 

VR (10%)  
  

4,84 

Ingressos  116,56 116,56 
 

Costos  -80,23 -80,23 
 

NCF (no 
impostos) 

 36,33 36,33 14,54 

Amortitz.  1,58 1,25 1,00 

Base   34,75 35,08 
 

Impostos  12,02 12,16 12,28 

NCF    24,31 24,17 2,26 

VAN  15,67 14,84 1,32 

 

Ve e t el p odu te a , €/kg s’a i a a u  VAN de p à ti a e t  M€ a  u  % d’i te s, 

amb què la inversió seria altament viable i fins i tot amb marge de reducció de preu del 

producte en cas de tenir competència en un futur. A s, es p opose  a l’ap di  tota u a 

sèrie de millores per tal de reduir costos, la qual cosa afavoriria aquest estudi de viabilitat a la 

llarga. 

Per conclou e a uest volu , es ealitza à u  g àfi  de VAN e  fu i  de l’i te s de e at pe  

veu e o  les possi les va ia io s del e at pod ie  i flui  so e l’estudi ealitzat. 

Addicionalment també es trobarà el TIR de la inversió quan aquesta funció talli el ze o a l’ei  

d’a isses. A uest valo  dete i a l’i te s a pa ti  del ual hi hau à p dues, s a di , a pa ti  

del quan el projecte no serà rendible.  
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Figura VII- .  Valor del VAN e  fu ió de l’i terès de er at 

 

Tal i com es pot apreciar a la figura, es té un TIR del 50%, un valor molt positiu així com el del 

VAN, la qual cosa permet reafirmar que la inversó és rendible fins i tot amb la possibilitat de 

odifi a  el p eu e  algú  futu , se p e pe sa t e  opti itza  el p o s a  l’o je tiu de 

reduir costos i ser més competitius. 
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