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7- Avaluació econòmica 

7.1- Estudi de mercat 

Per poder realitzar una avaluació econòmica del projecte, s’ha de fer un estudi de mercat 

previ per tal de fixar un preu de venda del producte. 

L’àcid fòrmic té un ús molt variat en la indústria. Com ja s’ha comentat anteriorment, a les 

granges d’animals, s’utilitza com a conservant de l’aliment per a la ramaderia i les aus. 

S’aplica al farratge, ja que promou la fermentació de l’àcid làctic i evita la formació de l’àcid 

butíric. A més, permet que la fermentació de l’àcid làctic sigui més ràpida i a una 

temperatura menor, la qual cosa suposa menys pèrdua del valor nutricional de l’aliment. Els 

apicultors també l’usen per acabar amb alguns àcars com el traqueal o el varroa. Aquest àcid 

també s’utilitza per extreure el greix i el pèl en el tractament del cuir, i també s’usa com 

additiu en els tints tèxtils. La seva producció mundial ascendeix a 720000tones/any. 

A continuació es presenta un gràfic on es pot veure el consum mundial d’àcid fòrmic. 

 

Figura 7.1. Consum mundial d’àcid fòrmic 

 

Tenint en compte que la planta es troba situada a Igualada, els percentatges de venda no 

seran els mateixos que els percentatges de consum mundial d’àcid fòrmic. Aquests 

percentatges es veuran afectats ja que el nostre producte arribarà sobretot al mercat més 

pròxim. Havent recalculat aquests percentatges depenent de la proximitat de la zona a la 

nostra planta, la venta del nostre producte queda repartida de la següent manera: 
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Figura 7.2. Distribució de l’àcid fòrmic produït a la planta 

Per trobar un preu únic de venda, s’ha buscat informació sobre el preu de venda de  la tona 

de l’àcid fòrmic a cadascuna de les regions en les quals es vendrà el producte. Tenint en 

compte el tant per cent de producció que s’envia a cada zona, el preu de venda de l’àcid 

fòrmic és de 781€/tona.  

 

7.2- Estimació de la inversió inicial 
La inversió inicial és la quantitat de diners que s’ha de subvencionar a un projecte per tal 

que aquest es pugui dur a terme. Aquesta inversió inicial té quatre elements: 

- Despeses prèvies 

- Capital immobilitzat 

- Capital circulant 

- Posta en marxa 

Ara s’analitzaran aquests termes per separat. 

7.2.1- Despeses prèvies 

Són els costos que s’han d’abonar abans que es dugui a terme la realització del projecte. 

Inclouen els costos de gestió, l’estudi de mercat, registre de societats... És una part de capital 

molt petita en comparació amb el total de la inversió inicial i, per tant, es poden menysprear. 

En aquest projecte no es tindran en compte ni s’analitzaran. 
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7.2.2- Capital immobilitzat 

És la part del capital que es destina a l’adquisició dels medis de transformació, és a dir, es 

destina a la compra del terreny, els equips, la instrumentació, els accessoris... Correspon a 

la major part de la inversió i, exceptuant el cost del terreny que es recupera totalment si es 

ven la planta, les altres partides van perdent valor amb el temps degut al seu ús. Aquesta 

pèrdua de valor s’ha de compensar amb amortitzacions. Aquestes amortitzacions es 

consideren un cost. 

L’estimació del capital immobilitzat es calcularà a partir del mètode de Vian. Aquest mètode 

divideix el capital immobilitzat en varies partides. 

Mètode de Vian 

- Maquinària i aparells (I1). Correspon al cost de tots els aparells presents a la planta. No 

inclou el cost de instal·lació, només inclou el seu preu de compra. Aquesta partida ascendeix 

a 11007595€. A continuació es mostren els preus dels equips, separats per àrees, i el cost 

dels equips de cadascuna d’aquestes. 

Taula 7.1. Equips de l’àrea 100 

Equip Quantitat Preu unitari (€) Preu (€) 

T-104 1 47368.42 47368.42 

T-102 3 94736.84 284210.52 

T-103 1 47368.42 47368.42 

T-101 2 22450 44900 

T-105 1 10000 10000 

T-106 1 10066 10066 

TP301 1 5268 5268 

P-101 2 8000 16000 

P-102 2 8000 16000 

P-103 2 8000 16000 

  ÀREA 100 497181.36 
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Taula 7.2. Equips de l’àrea 200 

Equip Quantitat Preu unitari (€) Preu (€) 

M-201 1 50000 50000 

E-201 1 10994 10994 

R-201 2 550000 1100000 

SVL-201 1 2603 2603 

E-202 1 56165 56165 

C-201 1 6103.4 6103.4 

M-202 1 50000 50000 

E-203 1 22665 22665 

SVL-202 1 2603 2603 

C-202 1 14803.2 14803.2 

CN-202 1 165489 165489 

RB-202 1 74540 74540 

TP201 1 4245 4245 

CP-201 1 21340 21340 

TC-202 1 4491 4491 

L40-30F6-L 4 17543.86 70175.44 

P-201 2 8000 16000 

P-202 2 8000 16000 

P-203 2 8000 16000 

P-204 2 8000 16000 

P-205 2 8000 16000 

P-206 2 8000 16000 

P-207 2 8000 16000 

P-208 2 8000 16000 

P-209 2 8000 16000 

P-210 2 8000 16000 

P-211 2 8000 16000 

P-212 2 8000 16000 

P-213 2 8000 16000 

P-214 2 8000 16000 

  
ÀREA 200 1880217.04 
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Taula 7.3. Equips de l’àrea 300 

Equip Quantitat Preu unitari (€) Preu (€) 

M-301 1 50000 50000 

E-302 1 108376 108376 

C-301 1 21381.2 21381.2 

TP-302 1 5268 5268 

R-301 2 850000 1700000 

E-301 1 8342 8342 

CN-301 1 161756 161756 

RB-301 1 261881 261881 

TC-301 1 22073.6 22073.6 

P-301 2 8000 16000 

P-302 2 8000 16000 

P-303 2 8000 16000 

P-304 2 8000 16000 

P-305 2 8000 16000 

P-306 2 8000 16000 

P-307 2 8000 16000 

  ÀREA 300 2451077.8 

 

 

Taula 7.4. Equips de l’àrea 400 

Equip Quantitat Preu unitari (€) Preu (€) 

T-401 2 21170 42340 

T-402 1 23170 23170 

P-401 2 8000 16000 

P-402 2 8000 16000 

P-403 2 8000 16000 

M-401 1 50000 50000 

  ÀREA 400 163510 
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Taula 7.5. Equips de l’àrea 500 

Equip Quantitat Preu unitari (€) Preu (€) 

C-502 1 13571.4 13571.4 

TP-502 1 4004.4 4004.4 

C-501 1 21101.2 21101.2 

TP-501 1 5268 5268 

E-501 1 7846 7846 

E-502 1 7915 7915 

C-504 1 20217.27 20217.27 

TP-503 1 3540 3540 

C-503 1 21756.4 21756.4 

RB-501 1 195969 195969 

RB-502 1 100510 100510 

RB-503 1 28767 28767 

RB-504 1 96291 96291 

CN-501 1 207108 207108 

CN-502 1 27921 27921 

CN-503 1 52574 52574 

CN-504 1 31252 31252 

TC-501 1 9685.9 9685.9 

TC-502 1 7492.4 7492.4 

TC-503 1 8762.4 8762.4 

TC-504 1 9729.6 9729.6 

L40-16 F6-S 1 3405.36 3405.36 

P-501 2 8000 16000 

P-502 2 8000 16000 

P-503 2 8000 16000 

P-504 2 8000 16000 

P-505 2 8000 16000 

P-506 2 8000 16000 

P-507 2 8000 16000 

P-508 2 8000 16000 

P-509 2 8000 16000 

P-510 2 8000 16000 

P-511 2 8000 16000 

P-512 2 8000 16000 

P-513 2 8000 16000 

P-514 2 8000 16000 

P-515 2 8000 16000 

P-516 2 8000 16000 

P-517 2 8000 16000 

P-518 2 8000 16000 

  ÀREA 500 1172687.33 
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Taula 7.6. Equips de l’àrea 700 

Equip Quantitat Preu unitari (€) Preu (€) 

TR-701 6 275158.28 1650949.68 

T-701 1 27783 27783 

OI 1 27783 27783 

Cal-701 3 1000000 3000000 

CP-701 2 19875 39750 

GF-701 2 10000 20000 

GF-702 1 6000 6000 

P-701 2 8000 16000 

P-702 2 8000 16000 

P-703 2 8000 16000 

P-704 2 8000 16000 

P-705 2 8000 16000 

P-706 2 8000 16000 

  ÀREA 700 4868265.68 

 

- Instal·lació (I2). Inclou la instal·lació dels equips, els materials necessaris per aquesta 

instal·lació, cimentació, estructures... També inclou la mà d’obra. Representa un 35-50% de 

la partida de maquinària i aparells.  

- Canonades i vàlvules (I3). Com el seu nom indica, inclou els costos d’instal·lació de les 

canonades, les vàlvules i altres accessoris que els equips necessitin. Representa un 10% de 

la partida de maquinària i aparells si es treballa amb sòlids, i un 60% de la mateixa partida 

si es treballa amb fluids. 

-Instrumentació (I4). Inclou el cost dels aparells necessaris pel control de la planta. 

Representa un 5-30% de la primera partida. Depenent del nivell d’automatització de la 

planta, el percentatge serà menor o major.  

-Aïllaments (I5).  Inclou el cost dels aïllants que s’utilitzin per revestir els equips, les 

canonades... i tot els instruments que requereixin un aïllament. Suposa un 3-10% de la 

partida de maquinària i aparells.  

-Instal·lació elèctrica (I6).  Inclou els costos de motors, transformadors, cablejat... de tota la 

planta. També inclou el cost de la estació transformadora necessària per abastir a l’empresa 

d’electricitat. Representa un 10 o un 20% de la primera partida. 

-Terrenys i edificis (I7).  En aquesta partida s’ha de tenir en compte el valor del terreny, que 

s’obté a partir de dades de mercat. Pel que fa a les edificacions, el percentatge respecte la 
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maquinària i aparells depèn de la seva ubicació. Per edificacions interiors, aquest 

percentatge és d’un 20-30%, per edificacions mixtes 15% i per edificacions exteriors 5%. 

-Instal·lacions auxiliars (I8). Inclou els serveis i el preu de la seva instal·lació en planta. 

Correspon al 25-70% de la primera partida. 

-Capital fix o primari (Y). Correspon a la suma de les 8 partides anteriors.  

𝑌 = ∑ 𝐼𝑖

8

1

 

 -Projecte i direcció d’obra i muntatge (I9). Inclou el cost de l’elaboració del projecte. Suposa 

entre un 20 i un 30% del capital fix. 

-Capital directe o secundari (Z). És la suma de les dues partides anteriors, Y i I9.  

𝑍 = 𝑌 + 𝐼9 

-Contractistes (I10). Depèn de la vida de la planta, la seva localització... Representa un 4-10% 

de la partida anterior, Z. 

-Despeses no previstes (I11). Suposa entre un 10 i un 30% del capital directe, i inclou els 

possibles errors que hi pot haver en el disseny de la planta, en la seva construcció, en la 

posada en marxa... 

A la següent taula es mostren els tants per cent escollits per a cada partida, el valor 

d’aquestes i el valor final del capital immobilitzat. Aquest és la suma de Z, I11 i I12, i 

ascendeix a 52877735.44€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ÀCID FÒRMIC 
  CAPÍTOL 7: Avaluació econòmica 
 

 

11 
 

Taula 7.7. Detall del Mètode de Vian i capital immobilitzat (CI) 

Partida Abreviació Percentatges de càlcul % escollit Valor (€) 

Maquinaria i aparells I1 - - 10607595.2 

Instal·lació I2 35-50% de I1 40% 4243038.08 

Canonades i vàlvules I3 60% de I1 60% 6364557.12 

Instrumentació I4 5-30% de I1 20% 2121519.04 

Aïllaments I5 3-10% de I1 5% 530379.76 

Instal elèctrica I6 10-20% de I1 15% 1591139.28 

Terrenys i edificis I7 20-30% interiors, 15% 
mixtes, 5% exteriors de I1 

15% 1591139.28 

Instal auxiliars I8 25-70% de I1 5% 5303797.6 

Capital fix Y Suma fins I8  32353165.4 

Projecte dir obra 
muntatge 

I9 20-30% de Y 25% 8088291.34 

Capital directe Z Y+I9  40441456.7 

Contractistes I10 4-10% de Z 6% 2426487.4 

Despeses no previstes I11 10-30% de Z 20% 8088291.34 

CAPITAL IMMOBILITZAT    52877735.44€ 

 

7.2.3- Capital circulant  

Inclou la compra de les matèries primeres, les mensualitats dels treballadors, les factures... 

S’anomena capital circulant ja que es troba en constant moviment i està sotmès a 

continuades transformacions durant tot el procés de producció. Aquests diners es 

recuperen quan s’acaba el cicle de producció i l’empresa obté ingressos a partir de la venda 

del seu producte.  

Un dels mètodes que es pot utilitzar per calcular aquesta quantitat de diners és el mètode 

global, que suposa que el capital circulant representa entre un 10 i un 30% del capital 

immobilitzat prèviament calculat. Amb aquest càlcul, escollint com a percentatge un 20%, 

el capital circulant té un valor de 10575547.09€. 

Un altre mètode per calcular-ho és el mètode del cicle de producció. Aquest mètode es basa 

en la següent equació. 

𝐶𝐶 =
𝑞

12
(𝑚′ + 0.5𝑀′ · 𝑓 + 2𝑀′ + 0.5𝑉′)  Equació 1 

𝐶𝐶 =
75100

12
(114.17 + 0.5 · 577.83 · 2 + 2 · 577.83 + 0.5 · 781) = 14007151.33€ 

On: 

q: Producció en tones/any, en aquest cas 75100 tones. 
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m’: Cost de la matèria prima per unitat de producte, en aquest cas 114.17€. 

M’: Cost de fabricació per unitat de producte, en aquest cas 577.83€. 

f: cicles de producció, en aquest cas 2 cicles, ja que la planta fa dues parades. 

V’: preu de venta del producte, en aquest cas 781€. 

 

Com tots dos mètodes de càlcul tenen un error gran degut a que són molt aproximats, es 

farà la mitja dels dos resultats obtinguts per apropar-nos més a un resultat real. La mitja 

d’aquests dos valors i, per tant, el valor del capital circulant és de 12291349.21€.  

7.2.4- Posta en marxa 

És la part del capital que es destina a posar en marxa la planta. S’ha de tenir en compte que 

el producte que s’obté inicialment no és bo per la venta, i això inclou despeses d’ instal·lació, 

de matèries primeres, d’electricitat, neteja... Aquesta part del capital es calcula com un 5% 

del capital immobilitzat. Així, la posta en marxa ascendeix a  2643886.77€. 

Tenint en compte els càlculs presentats prèviament, la inversió inicial ascendeix a 

67812971.42€.  

Taula 7.8. Càlcul de la inversió inicial 

Partida de la inversió inicial Quantitat (€) 

Despeses prèvies - 

Capital immobilitzat 52877735.44 

Capital circulant 12291349.21 

Posada en marxa 2643886.77 

Inversió inicial total 67812971.42 

 

 

7.3- Costos de producció 
Els costos de producció inclouen totes les despeses relacionades amb els béns i els serveis 

utilitzats en la fabricació del producte final. Aquests costos es calculen mitjançant partides 

temporals, calculades a partir del mètode de Vian. Per fer aquest estudi cal diferenciar entre 

els costos de fabricació, M, i els costos generals, G.  
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7.3.1- Costos de fabricació 
Els costos de fabricació són els costos relacionats amb la instal·lació productiva. Compta 

amb diferents partides. 

7.3.1.1- Costos de fabricació directes i variables 

-Matèries primeres: Engloba el cost de la compra, de transport i d’emmagatzematge de les 

matèries primeres necessàries per poder dur a terme el procés de producció. Aquesta 

partida ascendeix a 8574552€/any. 

Taula 7.9. Costos de matèries primeres 

Matèria primera Preu (€/kg) Consum (kg/any) Cost (€/any) 

Metòxid de sodi 2.1 61200 128520 

Metanol 0.225 9360000 2106000 

DMF 0.964 2160000 2082240 

Monòxid de carboni 0.1408 30240000 4257792 

   8574552 

  

-Mà d’obra: Inclou els sous que rep tot el personal de l’empresa. Els torns de treball de tots 

els treballadors seran de 8 hores al dia. A les dues taules següents es mostren els càrrecs 

dels diferents treballadors, el número de treballadors per càrrec i els sous bruts i nets de 

cadascun d’aquests. Aquesta partida ascendeix a 4691624.39€. 

Taula 10. Treballadors i sous mensuals 

Càrrec nº treballadors €/h h/mes Sou mensual/treballador 

Directius 3 20 200 4000 

Tècnics especialistes 11 13 200 2600 

"Jefes de sección" 11 12 200 2400 

Operaris 70 7 200 1400 

Administració i màrqueting 12 8 200 1600 

Recursos humans 2 8 200 1600 

Qualitat 3 8 200 1600 

Publicitat 3 8 200 1600 

Contabilitat 3 8 200 1600 

Informàtica 3 8 200 1600 

Tècnics de laboratori 11 9 200 1800 

Tècnics de manteniment 4 9 200 1800 

Personal de neteja 6 7 200 1400 

Personal de seguretat 6 7 200 1400 

Personal en pràctiques 2 5 200 1000 
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Taula 7.11. Sous nets i sous bruts de cada càrrec de treballadors 

Càrrec 
Retenció IRPF 

anual (€) 
SS anual 

(€) 
Sou net anual 
/treballador 

Sou brut anual 
/treballador 

Sou brut 
anual (€) 

Directius 26094.64 2775.2 56462.53 85332.38 255997.14 

Tècnics especialistes 11973.9 2775.2 36862.53 51611.64 567728.04 

"Jefes de sección" 10329.66 2775.2 34062.54 47167.4 518841.4 

Operaris 3526.78 1586.05 19864.34 24977.17 1748401.9 

Administració i 
màrqueting 

4746.7 1861.74 22710.29 29318.73 351824.76 

Recursos humans 4746.7 1861.74 22710.29 29318.73 58637.46 

Qualitat 4746.7 1861.74 22710.29 29318.73 87956.19 

Publicitat 4746.7 1861.74 22710.29 29318.73 87956.19 

Contabilitat 4746.7 1861.74 22710.29 29318.73 87956.19 

Informàtica 4746.7 1861.74 22710.29 29318.73 87956.19 

Tècnics de laboratori 5964.13 2137.26 25556.21 33657.59 370233.49 

Tècnics de 
manteniment 

5964.13 2137.26 25556.21 33657.59 134630.36 

Personal de neteja 3526.78 1586.05 19864.34 24977.17 149863.02 

Personal de seguretat 3526.78 1586.05 19864.34 24977.17 149863.02 

Personal en pràctiques 1638.28 1072.48 14178.55 16889.52 33779.04 

     4691624.39 

 

-Patents: S’hauria de pagar el dret d’explotació de les diferents patents utilitzades per 

l’empresa pel disseny de la planta. De totes maneres, aquest cost es menysprea quan es 

compara amb els costos calculats prèviament.   

 

7.3.1.2- Costos de fabricació indirectes i variables 

-Mà d’obra indirecta: Inclou els salaris del personal de la planta que no es dedica 

directament a la producció. Aquests treballadors poden ser personal de manteniment, 

vigilants, supervisors... Va del 15 al 45% de la mà d’obra directa, tot i que aquesta partida ja 

s’ha tingut en compte en la partida de mà d’obra directa, que inclou personal de seguretat, 

tècnics de manteniment... 

-Serveis generals: Inclou el cost de tots els serveis necessaris pel correcte funcionament de 

la planta com l’electricitat, l’aigua... Aquesta partida ascendeix a 19127504.38€/any. 
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Taula 7.12. Cost dels serveis anuals 

Serveis Consum anual Cost anual (€) 

Gas natural 431189616 kWh 17571188.14 

Electricitat 5303520 kWh 954633.60 

Aigua 1.7E10 kg 297024.00 

Nitrogen 520 m3 304658.64 

  19127504.38 

 

-Subministraments: Cost relacionat amb l’aprovisionament necessari pel bon funcionament 

de la planta com productes de neteja, equips de protecció dels treballadors... No s’inclouen 

en aquesta partida els costos de les matèries primeres. Suposen entre un 0.2 i un 1.5% del 

capital immobilitzat i, en aquest cas, es considera que són un 1% d’aquest capital. Aquesta 

partida ascendeix a 528777.35€/any.  

-Manteniment: Cost associat a les reparacions necessàries de la planta i que no pot dur a 

terme el personal de manteniment de la planta. També s’inclou el cost de les revisions 

periòdiques. Representa un 5-7% del capital immobilitzat. Escollint la partida com un 5% 

del capital immobilitzat, aquesta ascendeix a 2643886.77€/any.  

-Laboratoris: Inclou els costos relacionats amb la recerca i el control de qualitat de les 

matèries primeres i del producte. També es fan controls en punts intermedis del procés. 

Representa un 5-25% de la mà d’obra. En aquest cas es suposa que representen un 10% de 

la mà d’obra, ascendint la partida a 469162.43€/any. 

-Envasat. Cost de l’envasat del producte. Com que el producte no es ven envasat, sinó que es 

distribueix en camions, aquesta partida té cost 0. 

-Expedició: Inclou els costos derivats del transport del producte des de la planta fins al 

consumidor. Aquesta partida depèn de la distància des de la planta fins al consumidor, del 

mitjà de transport escollit, del producte que es transporta... Aquest cost no es tindrà en 

compte, ja que va a càrrec del comprador. 

 

7.3.1.3- Costos indirectes fixos 

-Directrius i serveis tècnics: Aquest cost correspon al salari del personal encarregat del bon 

funcionament de la planta. Es calcula com un 25% de la mà d’obra, ascendint la partida fins 

als 1172906.09€/any. 
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-Amortització: Cost associat a la pèrdua de valor de les instal·lacions. No és un cost directe, 

però s’ha d’anar estalviant diners al llarg de la vida de la planta per poder reemplaçar els 

equips que ja no estiguin en condicions quan faci falta. Considerant una vida operativa de la 

planta de 20 anys, l’amortització es calcula com un 10% del capital immobilitzat. Això 

ascendeix a 5287773.54€/any. 

-Lloguers: Inclou el cost de lloguer del terreny i dels equips. No es considera cap cost en 

aquesta partida, ja que tant el terreny com els equips són comprats.  

-Impostos: Costos administratius que no es poden atribuir als beneficis. Es calculen com un 

0.7% del capital immobilitzat, tot i que aquest tant per cent pot variar des del 0.5 al 1%. Això 

ascendeix a 370144.14€/any.  

-Assegurances: Inclou el cost de l’assegurança contractada per l’empresa per tal de cobrir 

els possibles accidents que hi pugui haver. Es tenen en compte les assegurances sobre les 

instal·lacions i els edificis, però no sobre les persones físiques. Aquesta partida representa 

l’1-2% del capital immobilitzat, escollint en aquest cas un 1%. El valor d’aquesta partida és 

de 528777.35€/any. 

A la taula que es mostra a continuació es detallen les partides del cost de fabricació i el cost 

de cadascuna, mostrant també el valor final d’aquest. 
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Taula 7.13. Costos de fabricació 

Costos de fabricació Partida Cost (€) 

Costos directes i variables 

Matèries primeres 8574552 

Mà d’obra 4691624.39 

Patents 0 

Costos indirectes i variables 

Mà d’obra indirecta 0 

Serveis generals 19127504.38 

Subministraments 528777.35 

Manteniment 2643886.77 

Laboratoris 469162.43 

Envasat 0 

Expedició 0 

Costos indirectes fixos 

Directrius i serveis tècnics 1172906.09 

Amortització 5287773.54 

Lloguers 0 

Impostos 370144.14 

Assegurances 528777.35 

 Total cost de fabricació 43395108.48€ 

 

 

7.3.2- Costos generals 
Aquests costos també es poden subdividir en diferents partides. 

7.3.2.1- Costos variables 

-Costos comercials: Inclouen els costos associats a viatges, publicitat, tècniques de venda i 

màrqueting. Aquesta partida correspon a un 5-20% dels costos de fabricació i es considera 

un cost general variable. Escollint un 10%, aquest cost ascendeix a 4339511€. 

7.3.2.2- Costos fixos 

-Gerència: Inclou els salaris de tota plantilla encarregada de l’administració de l’empresa. 

Es considera un cost fix, ja que no depèn del nivell de producció de la planta. No es té en 

compte per calcular els costos generals, ja que ja s’ha tingut en compte dins de la partida de 

mà d’obra.  

-Costos financers: Associat als interessos dels capitals prestats i invertits en la planta. Se li 

assigna un valor nul, ja que no tenim prou informació per calcular-los.  
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-Investigació i serveis tècnics: S’inclouen els costos de I+D per tal que l’empresa sigui 

innovadora en el sector i els costos de serveis tècnics que sorgeixen d’assessorar els clients 

sobre els productes.  Suposa un 3% del capital immobilitzat, amb un valor de 

1586332€/any. 

Amb tot, els costos generals ascendeixen a 5925843€. 

Taula 7.14. Costos generals 

COSTOS GENERALS Partida Cost (€) 

Costos variables Costos comercials 4339511 

Costos fixos Gerència 0 

Costos financers 0 

Investigació i serveis tècnics 1586332 

 Total costos generals 5925843 

 

Havent calculat el cost de fabricació i els costos generals, es poden estimar els costos totals 

de producció. Aquests ascendeixen a 49320951€. 

Taula 7.15. Costos totals de producció 

Partida Cost (€) 

Cost de fabricació 43395108.48 

Costos generals 5925843 

Total costos de producció 49320951 

 

 

7.4- Vendes i rendibilitat de la planta  

7.4.1- Ingressos per vendes 

Després d’haver dut a terme l’estudi de mercat i havent fixat 781€/tona com a preu de venda, 

els ingressos per vendes ascendeixen a 58653100€/any. 

Taula 7.16. Ingressos per vendes 

Producte Producció (tona/any) Preu (€/tona) Vendes (€/any) 

Àcid fòrmic 75100 781 58653100 
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7.4.2- Flux net d’efectiu (NFC) 
El flux net d’efectiu (net cash flow) és l’import monetari disponible en caixa i bancs més el 

valor d’aquells elements de l’actiu de disponibilitat immediata. Constitueix un indicador 

important de la liquiditat d’una empresa, ja que ve determinat pels corrents d’ingressos i de 

pagaments anuals. 

Per dur a terme els balanços econòmics, s’ha de tenir en compte diferents paràmetres. Es 

dissenya la planta amb una vida útil de 20 anys i el període de construcció de les 

instal·lacions que formaran la planta serà de 2 anys. Aquests dos anys de construcció de la 

planta s’han englobat en l’any 0 en els balanços econòmics que es mostren a continuació, i 

per això en aquest any no hi ha ingressos per ventes ni costos i només es té en compte el 

capital immobilitzat i el capital circulant.. Pel que fa als ingressos per ventes, es suposa que 

el preu del producte es manté constant durant tota la vida útil de la planta i que es ven el 

100% del que es produeix. A més, es considera que els impostos anuals són un 30% de la 

base imposable de l’any anterior. Per altra part, quan acaba la vida útil de la planta, només 

es recupera el cost del terreny.  

Les amortitzacions corresponen al cost associat a la pèrdua de valor del capital 

immobilitzat. En aquest cas, s’han calculat amb la següent equació, que correspon al mètode 

d’amortització regressiva, ja que és un dels mètodes més comuns. Aquest tipus 

d’amortització es basa en pagar molt al principi i poc al final. L’equació utilitzada per dur a 

terme aquest càlcul és la següent: 

 

𝐴𝑖 = 𝐶𝐼 · 1 − 𝑧 · 1 − (1 − 𝑧)𝑛−1 Equació 2 

On 𝑧 = (
𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑦

𝐶𝐼
)1/𝑡 

En aquestes dues equacions 

Ai: Amortització 

CI: Capital immobilitzat 

n: any del balanç econòmic 

t: Vida de la planta, 20 anys. 
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A continuació es presenten els balanços econòmics de la vida útil de la planta any per any. 

Els NFC s’han calculat com la suma dels ingressos, els costos, l’amortització i els impostos. 

Els valors de les dues taules següents es presenten en milions d’euros.  

Taula 7.17. Balanç econòmic de la planta de l’any 0 a l’any 10 

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

Capital 
immobilitzat 

-52.88           

Capital 
circulant 

-12.29           

Valor residual            

Ingressos  58.65 58.65 58.65 58.65 58.65 58.65 58.65 58.65 58.65 58.65 

Costos  
-

49.32 
-

49.32 
-

49.32 
-

49.32 
-

49.32 
-

49.32 
-

49.32 
-

49.32 
-

49.32 
-

49.32 
NFC (sense 
impostos) 

-65.17 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 

Amortització  -6.87 -6.18 -5.55 -4.99 -4.48 -4.03 -3.62 -3.25 -2.92 -2.63 

Base 
imponible 

 2.46 3.16 3.78 4.34 4.85 5.30 5.71 6.08 6.41 6.71 

Impostos   -0.74 -0.95 -1.13 -1.30 -1.45 -1.59 -1.71 -1.82 -1.92 

NCF -65.17 2.46 2.42 2.83 3.21 3.55 3.85 4.12 4.37 4.59 4.78 

 

Taula 7.18. Balanç econòmic de la planta de l’any 11 a l’any 20 

Any 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Capital 
immobilitzat 

          

Capital 
circulant 

         12.29 

Valor 
residual 

         8.00 

Ingressos 58.65 58.65 58.65 58.65 58.65 58.65 58.65 58.65 58.65 58.65 

Costos -49.32 -49.32 -49.32 -49.32 -49.32 -49.32 -49.32 -49.32 -49.32 -49.32 

NFC (sense 
impostos) 

9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 

Amortització -2.36 -2.12 -1.91 -1.71 -1.54 -1.38 -1.24 -1.12 -1.00 -0.90 

Base 
imponible 

6.97 7.21 7.43 7.62 7.79 7.95 8.09 8.21 8.33 8.43 

Impostos -2.01 -2.09 -2.16 -2.23 -2.29 -2.34 -2.38 -2.43 -2.46 -2.50 

NCF 4.96 5.12 5.26 5.39 5.51 5.61 5.70 5.79 5.86 5.93 
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7.4.3 Rendiment econòmic 

7.4.3.1 Valor Actual Net (VAN) i Tasa Interna de Rendibilitat (TIR) 

La viabilitat del projecte s’estima a partir del càlcul dels NFC. Aquests valors ja calculats 

s’han de traslladar a l’any 0 mitjançant un mètode d’actualització de fluxos per conèixer el 

risc econòmic que comporta dur a terme el projecte. Per dur a terme aquesta actualització 

es calcula el VAN, valor actual net. Aquest paràmetre ve caracteritzat per la tasa d’interès 

del capital i per la vida útil de la planta. 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑁𝐹𝐶𝑡

(1+𝑘)𝑡
𝑛=𝑡
𝑛=1   Equació 3 

On 

k: tasa d’interès 

 

Com la tasa d’interès és desconeguda, es realitza un gràfic dels valors que prendria el VAN 

en funció d’una tasa variable. Si el VAN és zero, això vol dir que l’empresa no tindria ni 

beneficis ni pèrdues, sinó que es recuperaria el capital invertit. En canvi, si el VAN es positiu, 

implica que l’empresa guanya diners. Si aquest és negatiu, no té cap sentit dur a terme el 

projecte, ja que les pèrdues superarien la inversió inicial.  

 

 
Figura 7.3. Valor del VAN per a diferents valors de la tasa d’interès 
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A la figura anterior es pot observar que el projecte és viable fins al punt en què el VAN 

creua l’eix x=0. Aquest valor correspon al 3% d’interès, i s’anomena tasa interna de retorn 

o TIR. Aquest paràmetre és el valor màxim d’interès que pot tolerar l’empresa per 

assegurar-se no tenir pèrdues i poder recuperar la inversió. Així, la construcció de la 

planta només és rentable si el nostre capital té un interès del 3% o menor. Si durant els 

pròxims anys l’interès del mercat augmenta, el projecte ja no serà viable. Per tant, es pot 

dir que el marge de rendabilitat de la planta és molt limitat i hi ha un risc bastant elevat de 

que l’empresa acabi tenint pèrdues.  

7.4.3.2 Càlcul de la recuperació de la inversió inicial  

El càlcul següent consisteix en calcular el temps que triga l’empresa en recuperar el 100% 

de la inversió inicial. Per dur a terme aquest càlcul és necessari calcular els NFC acumulats 

de cada any, els quals s’obtenen de la suma del NFC de l’any corrent i del NFC de l’any 

anterior. 

𝑁𝐹𝐶𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡,𝑛 = 𝑁𝐹𝐶𝑛 + 𝑁𝐹𝐶𝑛−1 Equació 4 

On 

NFCn: NFC de l’any corrent 

NFCn-1: NFC de l’any anterior 

Fent aquest càlcul, s’obté la figura següent: 

 

Figura 7.4. Càlcul de la recuperació de la inversió inicial 
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A la figura anterior es pot veure que es recupera el 100% de la inversió inicial al llarg de 

l’any 13, que és quan el NFC acumulat creua l’eix x=0. A partir d’aquest any, tots els 

ingresos que tingui l’empresa seran guanys.  

 

 

 

 

 

 

 


