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7.1. Introducció 

L’objectiu d’aquest capítol és l’estudi de la viabilitat econòmica de la planta de producció d’àcid 

fòrmic que consistirà en fer un balanç econòmic dels beneficis i costos que originarà la seva 

construcció i operació. Llavors, s’estima la inversió inicial, els costos de producció, posada en 

marxa i operació de la planta mitjançant correlacions. També, s’estimen les vendes mitjançant un 

anàlisi de mercat d’àcid fòrmic tenint en compte totes les fluctuacions, tant de les valoracions de 

les despeses i els costos, com dels ingressos de la planta, ja que són estimacions futures que 

poden presentar un cert error. 

Pel que fa a l’arrancada d’un projecte determinat, el factor desencadenant en el disseny d’una 

planta química, es tracta d’aquesta viabilitat econòmica, ja que les possibilitats que el projecte es 

dugui a terme estan directament proporcionades amb la viabilitat d’aquest i els beneficis que pot 

aportar a l’empresa. 

S’hauran de comptabilitzar els costos que suposen els equips i construcció d’aquests, posada en 

marxa de la planta, despeses que cal invertir en gestions administratives i d’investigació, costos 

de les matèries primeres, costos de producció, costos que resulten del tractament de residus, així 

com costos de personal. S’hauran de quantificar també els ingressos que s’obtenen de la venda 

dels productes fabricats per conèixer si el balanç de la planta de producció té un valor positiu i 

saber si és viable dur a terme el projecte. 

Per a determinar la rendibilitat del projecte, es calcularà el Valor Actual Net (VAN), la Taxa de 

Rendibilitat Interna (TIR) i el Net Cash Flow (NFC). S’ha de tenir en compte que el capital inicial 

que s’ha d’aportar en el moment en que la planta encara és un projecte “sobre paper”, fins que 

es pot començar la producció del producte d’interès, rep el nom d’inversió inicial, la qual cobrirà 

tots els costos referits a l’existència de la planta. 

Seguidament, s’estudia la rendibilitat observant el NCF i el VAN. I per últim, s’analitzen les dades 

obtingudes i suposant que la planta té una activitat de XX anys , s’obté la viabilitat de la planta. 

7.2. Estimació de la inversió inicial 

La inversió inicial és el capital d’entrada necessari per construir la planta i posar-la en marxa. 

D’aquesta manera s’obtindran uns béns i servies que s’espera que siguin favorables i per tant, 

comportin un benefici econòmic. La inversió inicial en la construcció d’una planta està formada 

per les següents partides: 

- Capital immobilitzat 

- Capital circulant 

- Costos previs 

- Costos de posada en marxa  
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7.2.1. Capital immobilitzat (CI) 
El capital immobilitzat és la part emprada per l’adquisició dels medis de transformació i les 

instal·lacions productives, és a dir, són diners usats per a la compra d’equips, accessoris, edificis, 

instrumentació, terrenys, entre d’altres, amb la finalitat de ser usats de forma duradora, a llarg 

termini i són despeses innegociables per a poder dur a terme el procés de producció. Excepte els 

terrenys, la resta de capital immobilitzat es devalua amb el temps com a conseqüència de l’ús i 

l’envelliment. 

Primerament, per poder calcular el CI s’ha d’estimar el cost de maquinàries i equips. 

Per a realitzar la bona estimació del capital immobilitzat, ja que aquest és un cost fonamental de 

la planta de producció, s’ha de quantificar de forma adequada a partir de mètodes de càlcul 

diferents, els quals es presenten a continuació: 

- Mètode global: mètode del factor universal o mètode de Williams. 

Aquest mètode es basa en càlculs ràpids, que permeten obtenir una primera aproximació dels 

valors de les instal·lacions de la planta. Com a inconvenient, aquest mètode presenta un alt 

percentatge d’error degut a la seva senzillesa de càlcul Al ser un mètode tan senzill representa 

un mètode amb un alt percentatge d’error, per tant no s’ha escollit per a dur a terme el càlcul del 

capital immobilitzat de la planta d’àcid fòrmic. 

- Mètode de factor únic o mètode de Lang. 

Aquest mètode consisteix en una sèrie de càlculs que es realitzen en un període de temps mes 

llarg i té un percentatge d’error menor que l’anterior. Aquest mètode s’utilitza per plantes 

estàndard. 

- Mètode de factor múltiple. 

Aquest mètode es basa en càlculs molt acurats basats en un període de temps major que els 

anteriors, per tant, és el mètode més fiable i s’obté entre un 10 i un 20 % d’error. Per calcular el 

capital immobilitzat hi ha el mètode de Happel i el mètode de Vian. 

Tenint en compte les característiques de cada mètode anterior, la millor opció per al càlcul del 

capital immobilitzat per a la planta de producció d’àcid fòrmic és el mètode de Vian. 

7.2.1.1. Càlcul cost maquinària i aparells 
Tancs d’emmagatzematge  

El preu dels tancs d’emmagatzematge d’aigua de procés, àcid fòrmic i aigua residual s’ha calculat 

mitjançant el mètode d’estimació de costos de Sinnot-Touler, aplicant l’equació següent: 

𝐶𝑒 = 𝑎 + 𝑏 ·  𝑆𝑛 

On 
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𝐶𝑒   és cost de les columnes, en $ 

S és el paràmetre característic de les columnes, correspon a la massa de la carcassa en 

Kg. 

a,b,n  són constants tabulades. 

Per a conèixer el preu real, s’ha actualitzat el preu a partir dels índex de l’any antic i l’índex de 

l’any actual, i posteriorment s’han transformat els dòlars a euros utilitzant: 1$=0,8807€. 

Índex antic: 𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼2007 = 509,7 

Índex actual: 𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼2015 = 575,0 

Índex actual: 𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼2002 = 395,6 

𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝(2015) =  𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑔𝑢𝑡(𝑎𝑛𝑦 2007) ·  
𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 (𝑎𝑛𝑦 2015)

𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 (𝑎𝑛𝑦 2007)
 

A la següent taula es mostren els resultats obtinguts del preu dels tancs que s’han calculat pel 

mètode de Sinnot: 

Taula 7.2.1. Preu dels tancs d’emmagatzematge calculats amb Sinnot-Toluer. 

Tancs  S (m3) a b n CE(2007) ($) CE(2015) ($) CE(2015) (€) 

 T-901 100 5000 1400 0,7 40166,41 45312,31 39906,55 

 T-902 100 5000 1400 0,7 40166,41 45312,31 39906,55 

 T-903 100 5000 1400 0,7 40166,41 45312,31 39906,55 

 T-904 100 5000 1400 0,7 40166,41 45312,31 39906,55 

T-701 200 5000 1400 0,7 62128,00 70087,50 61726,07 

T-702 200 5000 1400 0,7 62128,00 70087,50 61726,07 

T-703 200 5000 1400 0,7 62128,00 70087,50 61726,07 

T-704 200 5000 1400 0,7 62128,00 70087,50 61726,07 

T-705 200 5000 1400 0,7 62128,00 70087,50 61726,07 

T-706 200 5000 1400 0,7 62128,00 70087,50 61726,07 

T-10 120 5000 1400 0,7 44953,51 50712,71 44662,68 

T-11 120 5000 1400 0,7 44953,51 50712,71 44662,68 

CE tancs (€)  619307,97 

 

El preu dels tancs d’emmagatzematge del metanol, del metanol amb catalitzador i de l’agent 

extractant, 1-Octanol, s’ha calculat a partir de les correlacions de l’apèndix C, on les equacions 

utilitzades han estat: 

𝐶($) = 1.218 · 𝐹𝑀 · 𝑒2.631+1.3673·ln(𝑉)−0.06309·(ln(𝑉))2
           1300 < V < 21000 gal 

𝐶($) = 1.218 · 𝐹𝑀 · 𝑒11.662−0.6104·ln(𝑉)+0.04536·(ln(𝑉))2
           21000 < V < 11·106 gal 

On 
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C és el preu dels tancs en dollars ($). 

V és el volum dels tancs (galons). 

FM és un factor de cost, depèn del material de construcció. 

 

A la següent taula es mostren els resultats obtinguts del preu dels tancs que s’han calculat pel 

mètode de les correlacions de l’apèndix Couper: 

Taula 7.2.2. Preu dels tancs d’emmagatzematge calculats amb Couper. 

Tancs  V (gal) FM CE(2002) ($) CE(2015) ($) CE(2015) (€) 

T-101 6604 2,7 57921,11 84187,65 74144,07 

T-102 6604 2,7 57921,11 84187,65 74144,07 

T-103 6604 2,7 57921,11 84187,65 74144,07 

T-104 6604 2,7 57921,11 84187,65 74144,07 

T-105 2641 2,7 43383,94 63058,06 55535,23 

T-106 3962 2,4 44401,34 64536,83 56837,59 

CEtancs (€)  408949,09 

 

 

Recipients de procés 

Els recipients de procés comprenen els tancs pulmó, els dipòsits reflux i els tancs de mescla de la 

nostra planta, el preu dels quals s’ha estimat a partir de les correlacions de l’apèndix Couper. 

L’equació utilitzada ha estat: 

                                     5000 < 𝑊 < 226000 𝑙𝑏 

𝐶𝑒 = 𝐹𝑚 · 𝐶𝐵 + 𝐶𝐴                                                  6 < 𝐷 < 10 𝑓𝑡 

12 < 𝐿 < 20 𝑓𝑡 

On 

𝐶𝐴 = 300 · 𝐷0,7396 · 𝐿0,7068 

𝐶𝐵 = 1,218 · exp [9,10 − 0,2889 · ln(𝑊) + 0,04576 · (ln(𝑊))2] 

𝐷 és el diàmetre del tanc, en ft. 

𝐿 és l’alçada del tanc, en ft. 

𝑊 és el pes del tanc, en lb. 

A la següent taula es mostren els resultats obtinguts del preu dels recipients de procés calculats 

pel mètode de les correlacions de l’apèndix Couper: 
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Taula 7.2.3. Preu dels tancs mescladors. 

Mescladors FM CB CA CE(2002) ($) CE(2015) ($) CE(2015) (€) 

M-201 2,1 11203,66 2982,71 26510,39 38532,54 33935,61 

M-202 2,1 16961,17 6044,66 41663,12 60556,86 53332,42 

M-501 2,1 34551,01 13790,59 86347,71 125505,40 110532,60 

M-601 1,7 19097,72 8647,969 41114,08 59758,84 52629,61 

CE tancs (€)  250430,25 

 

Taula 7.2.4. Preu dels tancs pulmó. 

Tancs pulmó FM CB CA CE(2002) ($) CE(2015) ($) CE(2015) (€) 

T-301 2,1 22775,98 12514,11 60343,66 87708,81 77245,15 

T-302 2,1 36711,74 15110,92 92205,58 134019,74 118031,19 

T-601 2,1 30611,21 15365,20 79648,75 115768,54 101957,35 

CE tancs pulmó(€)  297233,69 

 

Taula 7.2.5. Preu dels tancs de condensats. 

Tancs 
condensats 

FM CB CA 
CE(2002) 

($) 
CE(2015) ($) CE(2015) (€) 

T-401 2,1 19626,45 7553,40 48768,96 70885,11 62428,52 

T-402 2,1 36711,74 15110,92 92205,58 134019,74 118031,19 

T-403 2,1 30611,21 15365,20 79648,75 115768,54 101957,35 

T-404 2,1 22775,98 12514,11 60343,66 87708,81 77245,15 

T-405 2,1 36711,74 15110,92 92205,58 134019,74 118031,19 

CE tancs condensats (€)  477693,39 

 

Per tant, el preu total dels tancs presents a la planta d’àcid fòrmic, com tancs d’emmagatzematge, 

tancs mescladors, tancs pulmó i tancs de condensats és el següent: 

 

Taula 7.2.6. Preu dels tancs totals de la planta de producció d’àcid fòrmic. 

CE tancs emmagatzematge Sinnot (€) 619307,97 

CE tancs emmagatzematge Couper (€) 408949,09 

CE tancs mescladors (€) 250430,25 

CE tancs pulmó (€) 297233,69 

CE tancs condensats (€) 477693,39 

CE total tancs (€) 2053614,38 

 



   

APARTAT 7. Avaluació econòmica 

 
 

Pàgina 8 de 33 
 

Planta de producció d’àcid fòrmic 

Bescanviadors de calor 

El preu dels bescanviadors de calor s’han obtingut mitjançant el programa Aspen Exchanger 

Design & Rating, el qual s’ha utilitzat pel disseny d’aquests. Tot seguit es mostren els resultats 

obtinguts: 

Taula 7.2.7. Preu dels bescanviadors de calor. 

Bescanviadors 
Cost total 

($) 
Cost total (€) 

E101 50941,00 61129,20 

E201 21415,00 25698,00 

E301 18886,00 22663,20 

E302 62604,00 75124,80 

E303 17397,00 20876,40 

E401 40848,00 49017,60 

E402 13667,00 16400,40 

E403 65092,00 78110,40 

E404 78761,00 94513,20 

E502 59293,00 71151,60 

E503 78232,00 93878,40 

E504 110010,00 132012,00 

E505 132614,00 159136,80 

E506 101616,00 121939,20 

E507 134175,00 161010,00 

E508 39105,00 46926,00 

E601 36220,00 43464,00 

E602 39118,00 46941,60 

E603 98001,00 117601,20 

E604 20615,00 24738,00 

E605 19583,00 23499,60 

E606 35563,00 42675,60 

CE bescanviadors (€) 1528507,20 

 

Reactors 

A la planta de producció d’àcid fòrmic hi ha dos reactors. El primer R-201 és una columna de 

bombolleig, i el segon R-301 és un reactor continu de tanc agitat. Aquests dos reactors s’han 

calculat mitjançant el mètode d’estimació de costos de Sinnot-Touler, aplicant l’equació següent: 

𝐶𝑒 = 𝑎 + 𝑏 ·  𝑆𝑛 

On 

𝐶𝑒   és cost de les columnes, en $ 
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S és el paràmetre característic de les columnes, correspon a la massa de la carcassa en 

Kg. 

a,b,n  són constants tabulades. 

Per a conèixer el preu real, s’ha actualitzat el preu a partir dels índex de l’any antic i l’índex de 

l’any actual, i posteriorment s’ha sobredimensionat el preu per tal de fer front als elements que 

conformen el disseny del reactor, així com al material d’aquest. 

Índex antic: 𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼2007 = 509,7 

Índex actual: 𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼2015 = 575,0 

𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝(2015) =  𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑔𝑢𝑡(𝑎𝑛𝑦 2007) ·  
𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 (𝑎𝑛𝑦 2015)

𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 (𝑎𝑛𝑦 2007)
 

El primer reactor, R-201, s’ha sobredimensionat en un 50% i el segon reactor, R-401, en un 20%. 

La taula següent es mostren els resultats obtinguts: 

Taula 7.2.8. Preu dels reactors. 

Reactors S (Kg) S (m3) a b n CE(2007) ($) CE(2015) ($) CE total(€) 

R-201 7915,52 --- 10000,00 29,00 0,85 69718,03 78649,93 103900,48 

R-301 --- 136,48 53000,00 28000,00 0,80 1482602,54 1672545,54 1767613,03 

CE reactors (€)  1871513,51 

 

Equips de separació 

Columnes 

El preu de les columnes de destil·lació de la planta de producció d’àcid fòrmic s’ha calculat a partir 

del mètode d’estimació de costos de Sinnot-Touler, emprant la següent equació: 

𝐶𝑒 = 𝑎 + 𝑏 ·  𝑆𝑛 

On 

𝐶𝑒   cost de les columnes, en $ 

S és el paràmetre característic de les columnes, correspon a la massa de la carcassa en 

Kg. 

a,b,n  són constants tabulades. 

 

Les columnes de destil·lació són de rebliment, per tant, cal estimar dos preus, el preu que fa 

referència al pes de la carcassa en Kg i el preu que correspon al pes del rebliment en Kg, preu que 

s’ha determinat a partir del Tray Sizing del simulador de processos Aspen Hysys 8.3. 
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A continuació, per obtenir el cost actual d’aquest equips, s’ha d’actualitzar el preu trobat pel 

mètode de Sinnot, ja que està referit a l’any 2007. Els valors dels índex de l’any antic i actual per 

a realitzar la conversió es troben a l’apartat de reactors de l’avaluació econòmica. 

Per a finalitzar, s’ha fet la conversió de dòlars a euros segons: 1 $ =0,8807 €. 

Al cost total obtingut se li ha afegit un 20% per tal de tenir en compte els elements interns de 

cada columna, obtenint els resultats que es mostren a continuació: 

Taula 7.2.9. Preu de les columnes de destil·lació. 

 

Separadors V-L i separador L-L 

El preu dels separadors de fase de la planta de producció d’àcid fòrmic s’ha calculat de la mateixa 

manera que les columnes de destil·lació, utilitzant el mètode de Sinnot, a partir de la següent 

equació: 

𝐶𝑒 = 𝑎 + 𝑏 ·  𝑆𝑛 

On 

𝐶𝑒   cost de les columnes, en $ 

S és el paràmetre característic de les columnes, correspon a la massa de la carcassa en 

Kg. 

a,b,n  són constants tabulades. 

Posteriorment, s’han repetit els punts 1, 2, 3 i 4 de l’apartat anterior per al càlcul dels dos 

separadors vapor – líquid i per la extracció, obtenint els resultats següents: 

 

 

 

Columnes  Parts S (Kg) a b n 
CE(2007) 

($) 
CE(2015) 

(€) 
CE columna total 

(€) 

C-401 Recipient 5449,74 15000,00 68,00 0,85 116959,70 116203,03 120860,64 

Rebliment 1608,21       5288,54 4657,62 

C-501 Recipient 2587,92 15000,00 68,00 0,85 69139,79 68692,49 71774,33 

Rebliment 1064,12       3499,30 3081,84 

C-502 Recipient 5686,90 15000,00 68,00 0,85 120718,98 119937,99 127632,53 

Rebliment 2656,82 - - - 8736,85 7694,54 

C-503 Recipient 2639,70 15000,00 68,00 0,85 70059,30 69606,06 72052,51 

Rebliment 844,73 - - - 2777,85 2446,46 

C-602 Recipient 1174,90 15000,00 68,00 0,85 42670,11 42394,06 43558,47 

Rebliment 402,10 - - - 1322,14 1164,41 

CE columnes (€)  435878,49 
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Taula 7.2.10. Preu dels separadors vapor/ líquid. 

Flash Parts S (Kg) a b n CE(2007) ($) CE(2015) (€) 

F-401 Recipient horitzontal 187,73 11000,00 63,00 0,85 16393,07 16287,02 

F-501 Recipient vertical 1913,65 15000,00 68,00 0,85 56888,27 56520,23 

CE total (€) 72807,25 

 

Taula 7.2.11. Preu del separador líquid / líquid. 

Extracció Parts S (Kg) a b n CE(2007) ($) CE(2015) (€) 

C-601 Recipient horitzontal 383,65 11000,00 63,00 0,85 20901,12 20765,90 

 

A continuació, es presenta una taula amb el preu total dels equips de separació presents a la 

planta, afegint-hi el 20 % per a cobrir els costos dels elements interns dels equips i per tenir en 

compte. 

Taula 7.2.12. Preu dels separadors totals de la planta de producció d’àcid fòrmic. 

Equip Cost total (€) 

Columnes 627665,02 

Separador V-L 87368,70 

Separador L-L 24919,09 

Cost total separadors (€) 739952,81 

 

Compressors 

El preu del compressor present a la planta de producció s’ha calculat mitjançant el mètode 

d’estimació de costos Sinnot-Touler, emprant l’equació següent, la qual ja s’ha descrit en apartats 

anteriors. 

𝐶𝑒 = 𝑎 + 𝑏 ·  𝑆𝑛 

Els resultats obtinguts són els següents: 

Taula 7.2.13. Preu del compressor. 

Compressor S(Kw) a b n CE(2007) ($) CE(2015) (€) 

Co-101 1000 490000 16800 0,6 1550008,34 1539980,57 

 

El preu dels compressors necessàries per l’àrea de serveis presents a la planta de producció s’han 

calculat mitjançant el mètode d’estimació de costos de l’apèndix Couper, emprant l’equació 

següent: 

𝐶 = 1.81 · 𝐻𝑃0.71                                   10 < 𝐻𝑃 < 800 𝑙𝑏 



   

APARTAT 7. Avaluació econòmica 

 
 

Pàgina 12 de 33 
 

Planta de producció d’àcid fòrmic 

On 

𝐻𝑃 és la potència de l’agitador, en HP (cavall de força mecànic). 

Els resultats obtinguts són els següents: 

Taula 7.2.14. Preu del compressor. 

Compressors HP CE(2002) ($) CE(2015) ($) CE(2015) (€) 

Co-801 20,1153 15246,93 22161,24 19517,40 

Co-802 20,1153 15246,93 22161,24 19517,40 

CE compressors (€)  39034,80 

 

Bombes 

El preu de les bombes de la planta de producció s’ha calculat de la mateixa manera que el 

compressor. S’empra l’equació següent basada en el mètode d’estimació de costos Sinnot-Touler: 

𝐶𝑒 = 𝑎 + 𝑏 ·  𝑆𝑛 

Els resultats obtinguts són els següents: 

Taula 7.2.15. Preu de les bombes. 

Bombes S (L/s) a b n CE(2007) ($) CE(2015) (€) 

P-101-A 6,94 6900,00 206,00 0,90 8078,53 8026,27 

P-101-B 6,94 6900,00 206,00 0,90 8078,53 8026,27 

P-102-A 0,28 6900,00 206,00 0,90 6966,21 6921,14 

P-102-B 0,28 6900,00 206,00 0,90 6966,21 6921,14 

P-103-A 6,94 6900,00 206,00 0,90 8078,53 8026,27 

P-103-B 6,94 6900,00 206,00 0,90 8078,53 8026,27 

P-104-A 0,28 6900,00 206,00 0,90 6965,04 6919,98 

P-104-B 0,28 6900,00 206,00 0,90 6965,04 6919,98 

P-105-A 6,94 6900,00 206,00 0,90 8078,53 8026,27 

P-105-B 6,94 6900,00 206,00 0,90 8078,53 8026,27 

P-106-A 0,03 6900,00 206,00 0,90 6908,19 6863,50 

P-106-B 0,03 6900,00 206,00 0,90 6908,19 6863,50 

P-107-A 2,28 6900,00 206,00 0,90 7333,09 7285,65 

P-107-B 2,28 6900,00 206,00 0,90 7333,09 7285,65 

P-108-A 2,28 6900,00 206,00 0,90 7333,09 7285,65 

P-108-B 2,28 6900,00 206,00 0,90 7333,09 7285,65 

P-110-A 6,94 6900,00 206,00 0,90 8078,53 8026,27 

P-110-B 6,94 6900,00 206,00 0,90 8078,53 8026,27 

P-111-A 3,00 6900,00 206,00 0,90 7454,16 7405,94 

P-111-B 3,00 6900,00 206,00 0,90 7454,16 7405,94 

P-201-A 0,56 6900,00 206,00 0,90 7022,46 6977,03 
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P-201-B 0,56 6900,00 206,00 0,90 7022,46 6977,03 

P-202-A 10,69 6900,00 206,00 0,90 8637,83 8581,95 

P-202-B 10,69 6900,00 206,00 0,90 8637,83 8581,95 

P-404-A 108,44 6900,00 206,00 0,90 20881,18 20746,09 

P-404-B 108,44 6900,00 206,00 0,90 20881,18 20746,09 

P-301-A 14,88 6900,00 206,00 0,90 9240,05 9180,27 

P-301-B 14,88 6900,00 206,00 0,90 9240,05 9180,27 

P-302-A 7,10 6900,00 206,00 0,90 8102,69 8050,27 

P-302-B 7,10 6900,00 206,00 0,90 8102,69 8050,27 

P-401-A 11,79 6900,00 206,00 0,90 8797,55 8740,63 

P-401-B 11,79 6900,00 206,00 0,90 8797,55 8740,63 

P-402-A 4,86 6900,00 206,00 0,90 7755,37 7705,19 

P-402-B 4,86 6900,00 206,00 0,90 7755,37 7705,19 

P-403-A 7,63 6900,00 206,00 0,90 8183,25 8130,30 

P-403-B 7,63 6900,00 206,00 0,90 8183,25 8130,30 

P-501-A 8,15 6900,00 206,00 0,90 8261,58 8208,13 

P-501-B 8,15 6900,00 206,00 0,90 8261,58 8208,13 

P-502-A 4,47 6900,00 206,00 0,90 7692,23 7642,47 

P-502-B 4,47 6900,00 206,00 0,90 7692,23 7642,47 

P-503-A 7,92 6900,00 206,00 0,90 8226,04 8172,82 

P-503-B 7,92 6900,00 206,00 0,90 8226,04 8172,82 

P-504-A 11,92 6900,00 206,00 0,90 8816,45 8759,41 

P-504-B 11,92 6900,00 206,00 0,90 8816,45 8759,41 

P-505-A 8,58 6900,00 206,00 0,90 8326,13 8272,26 

P-505-B 8,58 6900,00 206,00 0,90 8326,13 8272,26 

P-506-A 3,91 6900,00 206,00 0,90 7603,42 7554,23 

P-506-B 3,91 6900,00 206,00 0,90 7603,42 7554,23 

P-507-A 3,09 6900,00 206,00 0,90 7467,99 7419,67 

P-507-B 3,09 6900,00 206,00 0,90 7467,99 7419,67 

P-508-A 1,02 6900,00 206,00 0,90 7109,09 7063,10 

P-508-B 1,02 6900,00 206,00 0,90 7109,09 7063,10 

P-509-A 8,58 6900,00 206,00 0,90 8326,13 8272,26 

P-509-B 8,58 6900,00 206,00 0,90 8326,13 8272,26 

P-601-A 4,40 6900,00 206,00 0,90 7681,58 7631,89 

P-601-B 4,40 6900,00 206,00 0,90 7681,58 7631,89 

P-602-A 13,08 6900,00 206,00 0,90 8983,68 8925,56 

P-602-B 13,08 6900,00 206,00 0,90 8983,68 8925,56 

P-603-A 10,66 6900,00 206,00 0,90 8632,55 8576,70 

P-603-B 10,66 6900,00 206,00 0,90 8632,55 8576,70 

P-604-A 3,11 6900,00 206,00 0,90 7471,67 7423,33 

P-604-B 3,11 6900,00 206,00 0,90 7471,67 7423,33 

P-605-A 12,58 6900,00 206,00 0,90 8911,86 8854,20 

P-605-B 12,58 6900,00 206,00 0,90 8911,86 8854,20 
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P-701-A 6,94 6900,00 206,00 0,90 8078,53 8026,27 

P-701-B 6,94 6900,00 206,00 0,90 8078,53 8026,27 

CE bombes (€) 547401,90 

 

El preu del motor de les bombes s’ha calculat per aquelles que requereixen una elevada potència, 

utilitzant el mètode d’estimació de costos de Sinnot-Touler. Tot seguit, es mostren els resultats 

obtinguts: 

Taula 7.2.16. Preu del motor de les bombes. 

Bombes S (KW) a b n CE(2007) ($) CE(2015) (€) 

P-202-A 64,58 -950,00 1770,00 0,60 24694,28 24534,52 

P-202-B 64,58 -950,00 1770,00 0,60 24694,28 24534,52 

P-301-A 35,93 -950,00 1770,00 0,60 17089,92 16979,36 

P-301-B 35,93 -950,00 1770,00 0,60 17089,92 16979,36 

P-302-A 18,90 -950,00 1770,00 0,60 11320,41 11247,17 

P-302-B 18,90 -950,00 1770,00 0,60 11320,41 11247,17 

P-401-A 5,50 -950,00 1770,00 0,60 5125,38 5092,22 

P-401-B 5,50 -950,00 1770,00 0,60 5125,38 5092,22 

P-504-A 3,00 -950,00 1770,00 0,60 3054,56 3034,80 

P-504-B 3,00 -950,00 1770,00 0,60 3054,56 3034,80 

CE motor bombes (€) 121776,14 

 

A la següent taula es mostra el cost total de les bombes presents a la planta de producció d’àcid 

fòrmic: 

Taula 7.2.17. Preu total bombes. 

Centrífuga 547401,90 

Motor 121776,14 

CE motor bombes (€) 669178,05 

 

Agitadors 

Els agitadors presents a la planta de producció s’ha calculat mitjançant el mètode d’estimació de 

costos Sinnot-Touler, emprant l’equació següent, la qual ja s’ha descrit en apartats anteriors. 

𝐶𝑒 = 𝑎 + 𝑏 ·  𝑆𝑛 

Els resultats obtinguts són els següents: 

Taula 7.2.18. Preu dels agitadors. 

Agitadors S (KW) a b n CE(2007) ($) CE(2015) (€) 
A-301 35,90 15000 990 1,05 57509,34 57137,28 
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A-201 1,21 15000 990 1,05 6722,16 6678,67 

A-202 1,97 15000 990 1,05 7101,79 7055,85 

A-501 10,60 15000 990 1,05 12114,70 12036,32 

A-601 4,45 15000 990 1,05 9502,70 9441,23 

CE agitadors (€)  92349,35 

 

 

Calderes 

Els agitadors presents a la planta de producció s’ha calculat mitjançant el mètode d’estimació de 

costos Sinnot-Touler, emprant l’equació següent: 

𝐶𝑒 = 𝑎 + 𝑏 ·  𝑆𝑛 

Els resultats obtinguts són els següents: 

Taula 7.2.19. Preu de les calderes. 

Calderes S(kg/h) a b n CE(2007) ($) CE(2015) (€) 
Caldera 1 30000,00 11000,00 4,50 0,90 59152,81 58770,12 

Caldera 2 30000,00 11000,00 4,50 0,90 59152,81 58770,12 

Caldera 3 30000,00 11000,00 4,50 0,90 59152,81 58770,12 

CE  calderes (€)  176310,37 

 

Torres de refrigeració 

Els agitadors presents a la planta de producció s’ha calculat mitjançant el mètode d’estimació de 

costos Sinnot-Touler, emprant l’equació següent: 

𝐶𝑒 = 𝑎 + 𝑏 ·  𝑆𝑛 

Els resultats obtinguts són els següents: 

Taula 7.2.20. Preu de les torres de refrigeració. 

Torres de refrigeració S (L/s) a b n CE(2007) ($) CE(2015) (€) 

Torre de refrigeració 1 152,77 15000,00 1300,00 0,90 135109,57 134235,48 

Torre de refrigeració 2 152,77 15000,00 1300,00 0,90 135109,57 134235,48 

CE  torres de refrigeració (€)  268470,97 

 

Chillers 

El preu dels equips de fred presents a la planta de producció s’ha determinat mitjançant l’apèndix 

Couper utilitzant la següent equació: 

𝐶 = 178 · 𝐹 · 𝑄0.65                                  0,5 < Q < 400  
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On 

𝐹 paràmetre que depèn de la temperatura del refrigerant. 

𝑄 és la potència requerida de l’equip de fred, en MBTU/h. 

 

Taula 7.2.21. Preu dels chillers. 

Chillers Q(MBTU/hr) F C (2002)($) CE(2015) ($) CE(2015) (€) 

Chiller 1 68242,83 1,55 382726,71 556288,82 489923,56 

Chiller 2 68242,83 1,55 382726,71 556288,82 489923,56 

CE  chillers (€) 979847,13 

 

Tractament de residus i seguretat 

Per a determinar el preu de la RTO, la depuradora i l’equip de protecció contra incendis, s’ha 

cercat informació bibliogràficament en pàgines web d’Internet, les quals es troben a la 

bibliografia de l’apartat, estimant el preu dels equips com es mostra a continuació: 

Taula 7.2.22. Preu dels equips de tractament de residus i seguretat. 

Equip CE (€) 

RTO 440350,00 

Protecció contra incendis 800000,00 

Depuradora 2000000,00 

CE total (€) 3240350,00 

 

Estació transformadora 

Les despeses que suposen la implantació de l’estació transformadora s’han trobat cercant en 

diferents pàgines web d'Internet. El preu aproximat de l’estació depèn de la potència que 

necessita la planta, aproximant un valor de 100000 €. 

Tot seguit, es mostra una taula resum amb el cost total dels equips i aparells de la planta de 

producció d’àcid fòrmic. 

Taula 7.2.23. Preu total dels equips i aparells 

Cost maquinària CE(2015) (€) 

Equips separació 739952,81 

Reactors 1871513,51 

Bescanviadors 1528507,20 

Tancs 2053614,38 

Compressors 1579015,37 

Bombes 669178,05 

Agitadors 92349,35 
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Calderes 471388,93 

Torres refrigeració 534515,60 

Chillers 979847,13 

Descalcificador 26785,50 

Estació transformadora 100000 

Tractament de residus i seguretat 3240350,00 

CE total (€) 13887017,82 

 

7.2.1.2. Càlcul del capital immobilitzat 

Per estimar el capital immobilitzat s’empra el mètode Vian, un tipus de mètode del factor múltiple 

que es basa en dividir el aquest capital en vàries partides (I). A partir de la partida de maquinària 

i equips, i mitjançant percentatges, es determina el valor de la resta de partides.  

A la taula següent es mostra esquematitzada la metodologia que segueix el mètode de Vian. 

Taula 7.2.24. Mètode de Vian. 

 Partida Rang de percentatge 
I1 Maquinària i aparells X 

I2 Instal·lació 0,35-0,5 X 

I3 Canonades i vàlvules 0,6 X (líquids) 

I4 Instrumentació i control 0,05-0,3 X 

I5 Aïllaments 0,03-0,1X 

I6 Instal·lació elèctrica 0,1-0,2 X 

I7 Terrenys i edificis   

  Terrenys Valor conegut o €/m2 igualada 

  Edificacions interiors 0,2-0,3 X 

  Edificacions exteriors 0,05 X 

  Edificacions mixtes 0,12-0,15 X 

I8 Instal·lacions auxiliars 0,25-0,7X 

Y Capital físic o factor primari Suma I1 a I8 

I9 Projecte i direcció d'obra i 
muntatge 

0,2-03X 

Z Capital directe o factor secundari Y+I9 

I10 Contractista 0,04-0,10Z 

I11 Despreses no previstes 0,1-0,3Z 

 

On: 

- I1: Maquinària i equips: comptabilitza els equips que componen la planta, calculat 

prèviament a l’apartat 7.2.1.1. 
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- I2: Instal·lació: fa referència a la instal·lació de la maquinària i els equips, tenint en compte 

la mà d’obra així com el material necessari. S’aplica un percentatge del 50% respecte I1 

ja que són equips grans que requereixen un muntatge complex. 

- I3: Canonades i vàlvules: correspon al cost de la instal·lació de canonades i vàlvules. 

S’assigna un 60% de I1 ja que majorment circula fluid i no pas sòlid per les canonades.   

- I4: Instrumentació: compren el cost dels elements que formen el sistema de control tant 

sensors, vàlvules de regulació, PLC, etc. Aquest valor s’estima donant valors típics a cada 

subpartida. 

- I5: Aïllaments: inclou tant el preu del material d’aïllament com la mà d’obra de l’aïllament 

que s’aplica a les instal·lacions. S’aplica un valor mitjà del 6,5 % 

- I6: Instal·lació elèctrica: fa referència al cost del motors elèctrics així com de les 

subestacions transformadores. Es calcula emprant un 15 % de I1. 

- I7: Terrenys i edificis: consta de diferents subpartides com són terrenys i les edificacions. 

Les edificacions es classifiquen en exteriors, interiors o mixtes ja que les instal·lacions 

interiors tenen un cost més elevat que les exteriors. En aquests cas, com que les 

edificacions de la planta són mixtes s’ha escollit un preu que representa un 14% de I1. 

- I8: Instal·lacions auxiliars: correspon al cost dels serveis de planta, tenint en compte el 

cost de la instal·lació. S’aplica un percentatge del 50% de I1. 

- Y: Capital físic o factor primari: es calcula sumant totes les partides de la 1 a la 8. 

- I9: Projecte i direcció d’obra i muntatge. Són els diners destinats per a la elaboració del 

projecte per part dels enginyers i el muntatge de la planta. S’assigna un 20% de Y. 

- Z: Capital directe o factor secundari: és el sumatori de les partides anteriorment descrites, 

és a dir, de Y més la partida I9. 

- I10: Contractista: varia en funció de la mida. S’aplica un 7,0 % de Z. 

- I11: Despeses no previstes: com el seu nom indica són els diners destinats a pagar els 

costos no previstos que es troben al llarg de la construcció de la planta. S’estima com un 

20% de Z. 

Per calcular el CI es realitza el sumatori de les partides de la 1 a la 11. Tot seguit, es mostra una 

taula resum amb el percentatge aplicat a cada partida, així com el cost associat a cada una. 

Taula 7.2.25. Costos totals referents al capital immobilitzat de la planta de producció d’àcid fòrmic. 

Partida 
Percentatge (tant per 

u) 
Cost (€) 

Maquinària i aparells 1,00 13887017,82 

Instal·lació 0,50 6943508,91 

Canonades i vàlvules 0,60 8332210,69 

Instrumentació i control --- 643250,00 

Aïllaments 0,07 902656,16 

Instal·lació elèctrica 0,15 2083052,67 

Terrenys i edificis 0,14 1874747,41 

Instal·lacions auxiliars 0,50 6943508,91 

Capital físic o factor primari --- 41609952,57 

Projecte i direcció d'obra i muntatge 0,25 10402488,14 
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Capital directe o factor secundari --- 52012440,71 

Contractista 0,07 3640870,85 

Despreses no previstes 0,20 10402488,14 

Capital immobilitzat (€) 66055799,71 

 

7.2.2. Capital circulant (CC) 
El capital circulant (CC) és la part de la inversió inicial que circula per les diferents fases de 

producció. Correspon a tot el que intervé en la producció del producte fins a la seva venda com 

són les matèries primeres, la mensualitat dels treballadors, els serveis, entre d’altres. Aquest 

capital es tracta d’una despesa que es troba constantment en moviment durant l’activitat de la 

planta, encara que es retorna en el moment de tancament de l’empresa. Però, també suposa un 

cost elevat dins la inversió inicial, i per tant, s’ha de tenir en compte per posar en marxa el procés 

de producció i ha d’estar inclòs al realitzar el balanç econòmic de la planta. 

Existeixen diferents mètodes per estimar el capital circulant, per aquest cas s’ha emprat el 

mètode global. Segons aquest mètode, el capital circulant es calcula aplicant un percentatge 

entre el 10-30% del capital immobilitzat calculat anteriorment. En aquest cas, s’aplica un 20%, 

obtenint un capital circulant de 13211159,94 €. 

7.2.3.Despeses prèvies 
Les despeses prèvies fan referència al capital necessari abans de començar la implantació del 

projecte i comprenen les despeses en I+D del producte per tal de determinar el mètode de 

fabricació del producte, els costos de gestió i registre de societats, estudis de mercat, gestions 

administratives prèvies, entre d’altres. 

Aquesta partida té un valor conegut previ al disseny de la planta, però al tractar-se d’una part 

molt petita respecte el capital que es requereix per al disseny i la construcció de la planta, les 

despeses prèvies es consideren menyspreables. Llavors, no s’han tingut en compte al realitzar el 

balanç econòmic corresponent. 

7.2.4. Posada en marxa 
La posada en marxa comptabilitza les despeses de la instal·lació que suposa l’arrancada del cicle 

productiu fins que s’obté el producte amb la qualitat i en la quantitat desitjades. Les matèries 

primeres, manteniment, neteja d’equips i serveis són un exemple. També, poden ser 

conseqüència de les pèrdues de reactius i productes o augments en la mà d’obra. En la planta de 

producció d’àcid fòrmic, s’ha suposat que aquests costos estan inclosos fins de les despeses no 

previstes del mètode de Vian, aplicat al càlcul del capital immobilitzat, ja que es tracta d’una 

fracció de la inversió inicial molt petita, per tant, aquesta suposició es considera vàlida pel cas 

estudiat. 
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7.2.5. Inversió total inicial 
La inversió inicial total és el sumatori del capital immobilitzat (CI), capital circulant (CC), despeses 

prèvies i posada en marxa, així com el preu de la parcel·la. Com s’ha comentat anteriorment, es 

menysprea el valor de despeses prèvies i posada en marxa. Tot seguit, es mostra una taula resum 

amb el cost associat a cada part de la inversió inicial i el valor d’aquesta de la planta de producció 

d’àcid fòrmic. 

Taula 7.2.26. Costos totals referents a la inversió inicial de la planta de producció d’àcid fòrmic. 

Capital immobilitzat (CI) (€) 66055799,71 

Capital circulant (CC) (€) 13211159,94 

Terreny (€) 8000000 

Inversió total inicial(€) 87266959,65 

 

7.3. Estimació dels costos de producció 

Els costos de producció són aquells que es generen en el procés de transformar les matèries 

primeres en productes per a la venda, és a dir, els bens i serveis emprats en la producció. A 

diferència del capital immobilitzat i circulant els costos d’operació es calculen en funció de 

partides temporals anuals. 

Segons l’origen del cost es poden classificar en: 

- Costos de fabricació (M) 

- Costos d’administració i vendes (G) 

Segons la seva identificació es troben els: 

- Costos directes: estan associats a un determinat producte. 

- Costos indirectes: són els costos globals que no depenen d’un producte. 

També, s’identifiquen: 

- Costos variables: depenen de la producció. 

- Costos fixos: són independents de la producció. 

Per estimar els costos d’operació s’utilitza el mètode de Vian, que els calcula segons l’origen. 

7.3.1. Costos de fabricació (M) 
Els costos de fabricació es separen en les partides que es mostren a continuació:  

 

 

 



   

APARTAT 7. Avaluació econòmica 

 
 

Pàgina 21 de 33 
 

Planta de producció d’àcid fòrmic 

Matèries primeres (M1) 

 

Les despeses referides a les matèries primeres té en compte, tant la seva compra, com el seu 

emmagatzematge i transport per a dur a terme el procés de producció. Pel càlcul d’aquest cost, 

s’ha de conèixer el preu anual i consum anual de les matèries utilitzades a la planta. 

El preu del metanol amb catalitzador s’ha estimat a 0.26 €/Kg, amb un consum de 756.60 Kg/h. 

El preu del monòxid de carboni s’ha estimat a 0.16 $/Kg, amb un consum de 7563 Kh/h. 

El preu de l’aigua s’ha estimat a 1.7 €/m3, amb un consum de 8.216 m3/h. 

El preu de l’1-Octanol s’ha estimat a 1.823 $/Kg, amb un consum de 86.40 Kg/h. 

Tot seguit es mostren els costos totals obtinguts, així com el cost de cada matèria primera 

individual. 

Taula 7.3.1. Preu de les matèries primeres. 

Matèries primeres Cost anual (€/any) 
Metanol i catalitzador 1416355,20 

CO 7673165,68 

Aigua 100563,84 

1-Octanol 998759,46 

Cost total (€) 10188844,18 

 

Mà d’obra directa (M2) 

 

Inclou el sou del personal que treballa directament en la producció, com per exemple els tècnics 

i  operaris. La planta operarà 300 dies a l’any, i es realitzaran tres torns de 8 hores al dia per 

treballador, ja que la planta ha de treballar en continu, per tant, cada un d’ells treballarà 2400 

hores a l’any. 

Pel càlcul d’aquest cost, s’ha de tenir en compte també, el número de treballadors que hi haurà 

a la planta i el càrrec que representarà cada un d’ells. 

A continuació, es mostren els càrrecs necessaris pel bon funcionament de la planta amb el 

número de treballadors per a cada tasca i el cost total que representa la mà d’obra en la planta 

de producció d’àcid fòrmic. S’ha calculat el cost brut que representa cada treballador tenint en 

compte el IRPF i la seguretat social, mitjançant una pàgina web anomenada “calcula tu sueldo”. 

 

Taula 7.3.2. Costos associats a la mà d’obra directe. 

Càrrec 
Núm. de 

treballadors 
Sou net mensual 

(€/mes) 
Sou brut anual 

treballador(€/any) 
Cost anual 

(€/any) 
Directius 5 6500 124480,2 622401 

Caps  15 3750 64526,21 967893,15 

Operaris 70 1250 18044,03 1263082,1 

Administració i 
màrqueting 

15 1600 23964,05 359460,75 



   

APARTAT 7. Avaluació econòmica 

 
 

Pàgina 22 de 33 
 

Planta de producció d’àcid fòrmic 

Comptabilitat 7 1600 23964,05 167748,35 

Tècnics de 
laboratori 

10 1500 22257,94 222579,4 

Personal de 
seguretat 

10 1500 22257,94 222579,4 

Cost total (€)   3825744,15 

 

 

 

Patents (M3) 

 

És el cost que s’ha de pagar per poder utilitzar un procés de producció ja patentat. Encara que 

per a la realització del nostre s’han consultat varies patents, aquest cost és menyspreable davant 

dels costos calculats anteriorment. 

 

Mà d’obra indirecta i manteniment (M4 i M7) 

 

El cost referit a la mà d’obra indirecta inclou als treballadors que realitzen labors indirectes al 

procés de producció, com el personal de manteniment, vigilants, entre d’altres. 

El cost referit al manteniment inclou les quantitats monetàries que es destinen a la realització de 

les tasques de manteniment, que no poden ser cobertes per personal de la planta, com ara 

reparació d’equips o substitucions de determinades peces o aparells.  

Aquests costos s’han calculat com aproximadament d’un 5 % a un 7% del capital immobilitzat, 

escollint un valor mitjà del 6% respecte el CI per a cada partida. Aquestes despeses es troben a la 

taula resum del final d’aquest apartat. 

 

Serveis generals (M5) 

 

Aquestes despeses representen els requeriments que necessita la planta pel seu correcte 

funcionament, com servei d’electricitat, nitrogen, aigua, etc. S’han calculat multiplicant el 

consum anual que representa cada servei pel seu preu actual, obtenint els resultats següents: 

Les necessitats de nitrogen de la planta són 8,645 m3/h, amb un preu de 16€/m3, per tant el 

preu anual és 995904€/any. 

Les necessitats de gas natural per a les calderes està calculat al manual de càlcul a l’apartat de 

serveis, així com el cost que suposa aquest. 

Les necessitats d’aigua de serveis per a la planta són: 

Taula 7.3.3. Cost necessitats d’aigua de serveis. 

Refrigeració 
Consum 
(Kg/h) 

Consum (m3/h) Preu (€/m3) Cost (€/any) 

Aigua 10880,52 10,88 1,70 133177,56 

Aigua (glicolada) 14673,41 13,59 1,70 166298,70 
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Per l’aigua glicolada s’han  comprat tres bidons d’etilenglicol a l’any per a realitzar la posterior 

dilució a la mateixa planta, amb un preu per bidó de 100€. 

 

Les necessitats d’electricitat s’han calculat com la suma dels Kw de cada equip que té consum 

elèctric multiplicat pel preu del Kw·h, tal i com es mostra la taula següent: 

 

Taula 7.3.4. Cost necessitats d’electricitat. 

Electricitat  Kw 
Bombes 293,71 

Torres refrigeració 64,50 

Chillers 6330,00 

Agitadors 52,45 

Compressor 246,27 

Ventiladors 88,00 

Total 7074,93 

Consum total (Kw) 7074,93 

Kw·h/any 50939472,86 

Preu(€/Kw·h) 0,18 

Cost total (€) 9169105,11 

 

Tot seguit, es mostra una taula amb el cost de tots els serveis presents a la planta de producció 

d’àcid fòrmic: 

Taula 7.3.5. Costos dels serveis generals. 

Serveis Cost anual (€/any) 
Nitrogen 995904,00 

Aigua 133177,56 

Aigua glicolada 166598,70 

Electricitat 9169105,11 

Gas natural  9760265,81 

Cost total (€/any) 20225051,19 

 

Subministres (M6) 

 

Aquestes despeses estan associades als diners que es destinen a l’adquisició de productes que 

s’utilitzen regularment a la planta però que no són considerats matèries primeres, com el material 

de neteja, d’entre altres. Aquests costos ronden entre el 0,85 i l’1% del capital immobilitzat, 

escollint un valor mitjà de 0,925% del CI de la planta. Aquestes despeses es troben a la taula 

resum del final de l’apartat. 
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Laboratori (M7) 

 

Aquestes despeses es basen a les tasques realitzades al laboratori, per tal de garantir la qualitat 

del producte fabricat, així com de les matèries primeres, i operacions de recerca per tal de 

millorar l’eficiència de la planta de producció. S’estima que aquestes despeses són entre un 5 i 

un 25 % de les despeses referents a la mà d’obra, escollint un valor mitjà de 15 % de la mà d’obra. 

Aquestes despeses es troben a la taula resum del final de l’apartat. 

 

Expedició (M8) 

 

Aquestes despeses es basen en el transport del producte cap al consumidor i depenen de la 

distància de transport i el mitjà, així com la perillositat del producte. S’ha de dir que aquests costos 

seran dirigits al consumidor, per tant, no hi haurà despeses degudes a aquest transport. 

 

Directius i empleats (M9) 

 

Aquestes despeses es basen en el cost del personal que treballa per al bon funcionament de la 

planta, i s’han estimat en un 25 % de la mà d’obra. Aquestes despeses es troben a la taula resum 

del final de l’apartat. 

 

Amortització (M10) 

 

Aquestes despeses fan referència la pèrdua de valor de les instal·lacions i de les àrees de 

producció. L’amortització de la planta s’ha tingut en compte al realitzar el balanç econòmic 

corresponent, per a calcular el Net Cash Flow. 

 

Impostos (fàbrica) (M11) 

 

Són despeses administratives que no poden ser atribuïdes als beneficis, i s’han calculat com un 

0.5 % del capital immobilitzat. Aquestes despeses es troben a la taula resum del final de l’apartat. 

 

Assegurances (M12) 

 

Despeses associades a les assegurances d’equips i instal·lacions de la planta, sense incloure els 

associats als treballadors d’aquesta. Representen un 1 % del capital immobilitzat. 

Un cop calculades totes les despeses individuals es procedeix a calcular els costos de fabricació 

totals, que corresponen al sumatori de cada partida anterior, obtenint un cost com el que es 

mostra a la taula següent: 
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Taula 7.3.6. Costos de fabricació totals. 

Costos de fabricació 
(M) 

Partida Nom Rang % Percentatge Cost (€) 

Variables Directes  M1 Matèries primeres   - 10188844,18 

M2 Mà d'obra directa   - 3825744,15 

M3 Patents   - - 

Indirectes M4 Mà d'obra 
indirecta i 

manteniment 

0,05-0,07 CI 0,06 611330,65 

M5 Serveis generals   - 20225051,19 

M6 Subministres 0,002-0,015 CI 0,00925 611016,15 

M7 Manteniment 0,05-0,07 0,06 3963347,98 

M8 Laboratori 0,05-0,25 M2 0,15 573861,62 

Fixos M9 Expedició - - - 

M10 Directius i 
empleats 

0,1-0,4 M2 0,25 956436,04 

M11 Amortització 0,1 CI   0,00 

M12 Lloguers   0 0,00 

M13 Impostos (fàbrica) 0,005 CI 0,005 330279,00 

M14 Seguros (fàbrica) 0,01 CI 0,01 660558,00 

M (€) Costos de 
fabricació 

Σ Mi - 41946468,95 

 

 

7.3.2. Costos d’administració i ventes (G) 
Despeses comercials (G1) 

Aquestes despeses estan destinades a viatges dels treballadors, publicitat de l’empresa, 

tècniques de venta, màrqueting, etc, és a dir, despeses destinades a les gestions comercials de 

l’empresa. S’estimen entre un 5 i un 20 % dels costos de fabricació, escollint un 12.5 % d’aquests 

costos. Aquestes despeses es troben a la taula resum del final de l’apartat. 

 

Despeses financeres (G2) 

Aquestes despeses estan associades als interessos i altres costos de capitals del préstec amb 

l’objectiu de finançar la construcció de l’empresa. Per a la construcció de la nostra planta, se 

suposa que no es demana cap préstec, per tant, s’han considerat els costos financers nuls. 

Investigació i serveis tècnics (G3) 

Despeses degudes al capital invertit en la política d’investigació i al desenvolupament de noves 

tècniques, així com a l’assessorament de clients sobre els productes, amb l’objectiu de millorar el 

procés de producció i altres aspectes de la planta. Es calcula com un 4 % del capital immobilitzat. 

Aquestes despeses es troben a la taula resum del final de l’apartat. 
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Taula 7.3.7. Costos d’administració i ventes totals. 

Partida Nom 
Rang de 

percentatge 
Percentatge Cost 

G1 Despeses comercials 0,05-0,2 M 0,125 5243308,619 

G2 Despeses financeres 0 - 0 

G3 Investigació i serveis tècnics 0,00-0,05 M 0,04 1677858,758 

G Costos d'administració i vendes Σ Gi - 6921167,377 

 

Sumant els costos de fabricació totals (M) amb els costos per administració i ventes (G), 

s’obtenen uns costos de producció totals de 48867636 €. 

7.4. Ventes i rendibilitat 

7.4.1.Ventes 
Per a conèixer els ingressos per ventes anuals generats en la nostra planta, s’ha de trobar el preu 

de venta del producte fabricat. L’objectiu principal de qualsevol empresa, indústria o planta 

química és l’obtenció de beneficis econòmics a partir de la producció o comercialització de béns 

i productes. El preu de l’àcid fòrmic s’ha cercat en webs bibliogràfiques, on hi consta el preu 

referit al 2014 a Àsia, Europa i Amèrica, d’on s’ha fixat un preu de venta de 750 €/ tona d’àcid 

fòrmic. 

Els ingressos anuals es calculen multiplicant la quantitat produïda d’àcid fòrmic a l’any pel seu 

preu de venta, obtenint uns ingressos per ventes que es mostren a continuació: 

Taula 7.4.1. Ingressos per ventes del producte fabricat. 

Producte Producció anual (Kg/h) Preu de venda (€/Kg) Ingressos (€/any) 
AF 11830 0,75 63882000 

 

7.4.2.Rendibilitat: NCF, VAN i TIR 
Per estudiar la rendibilitat de la nostra planta, s’han calculat diferents paràmetres que ens han 

ajudat a determinar si la planta és viable o no ho és. Aquests paràmetres són els fluxos de caixa, 

NCF, el Valor Actual Net, VAN i la Taxa de Rendibilitat Interna, TIR. 

7.4.2.1.Net Cash Flow (NCF) 
El Net Cash Flow corresponen al conjunt d’ingressos bruts, disponibles a caixa i bancs, que tenen 

una disponibilitat immediata, que venen de la diferència entre els ingressos i els costos de la 

nostra planta. Per a obtenir el valor net se li restaran els impostos, com un 35% de la base 

imponible, que representa els Ingressos-Costos-Amortització. 
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Per realitzar correctament el balanç econòmic corresponent s’han de tenir en compte les 

següents consideracions: 

- Vida útil de la planta de producció: s’ha suposat que la vida útil de la planta és de 20 anys 

i que al final d’aquesta, es recupera la quantitat residual del valor del terreny, suposant 

que el seu preu de compra no varia durant la vida útil de la planta. També es recupera el 

capital circulant. 

- Impostos: estimats com un 35 % de la base imponible. 

- Amortització: és un factor molt important en el càlcul de la rendibilitat d’una planta de 

producció i està associat a la pèrdua de valor de l’immobilitzat. Es calcula utilitzant el 

mètode de saldo decreixent, mètode regressiu, en el qual el valor de l’amortització a 

l’inici serà major, i a mesura que passa el temps aquest valor va disminuint. Aquestes 

amortitzacions anuals varien segons la següent equació: 

𝑟 = 1 − (
𝑅

𝐼
)

1
𝑡  

𝐴𝑖 = 𝐼 · 𝑟 ·  (1 − 𝑟)(𝑖−1) 

On: 

                 r és taxa d’amortització  

                 R és valor residual (€) 

                 I és capital immobilitzat (€)  

                 t és temps de vida (anys)  

i és any 

 

- El capital circulant s’aplica al principi de la construcció de la planta i s’amortitzarà al final 

de la vida útil d’aquesta. 

- La planta operarà al 100 % d’eficiència i tindrà la màxima producció possible després de 

la posada en marxa d’aquesta. 

- El capital immobilitzat s’aplicarà a l’any de la seva construcció, és a dir, a l’any zero. 

Tot seguit es mostra una taula pel càlcul de les amortitzacions a cada any. 

Taula 7.4.2. Paràmetres necessaris pel càlcul de les amortitzacions anuals. 

Temps de vida (anys) 20,00 

r 0,11 

R (€) 8000000,00 

I (€) 87266959,65 

 

A continuació es presenten les amortitzacions anuals de la planta. 
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Taula 7.4.4. Amortitzacions anuals. 

Any 1 2 3 4 5 6 7 
Ai (€) 9827582,25 8720847,55 7738747,94 6867247,64 6093891,47 5407626,94 4798646,19 

Any 8 9 10 11 12 13 14 

Ai (€) 3631944,64 3383957,88 3152903,49 2937625,34 2737046,24 2550162,55 2376039,15 

Any 15 16 17 18 19 20  

Ai (€) 2213804,78 2062647,66 1921811,45 1790591,45 1668331,06 1554418,53  

 

Taula 7.4.4. Càlcul del Net Cash Flow. 

Any 0 1 2 3 4 5 6 7 

Capital immobilitzat -66055799,71               

Capital circulant -13211159,94               

Valor residual                 

Ingressos   63882000 63882000 63882000 63882000 63882000 63882000 63882000 

Costos   -48867636,33 -48867636,33 -48867636,33 -48867636,33 -48867636,33 -48867636,33 -48867636,33 

NFC (sense impsotos) -79266959,65 15014363,67 15014363,67 15014363,67 15014363,67 15014363,67 15014363,67 15014363,67 

Amortització   -9827582,253 -8720847,547 -7738747,942 -6867247,637 -6093891,475 -5407626,937 -4798646,188 

Base imponible   5186781,42 6293516,13 7275615,73 8147116,04 8920472,20 9606736,74 10215717,49 

Impostos     -1556034,426 -1888054,838 -2182684,719 -2444134,811 -2676141,659 -2882021,021 

NCF -79266959,65 5186781,42 4737481,70 5387560,89 5964431,32 6476337,39 6930595,08 7333696,46 
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Taula 7.4.4. Continuació càlcul del Net Cash Flow. 

Any 8 9 10 11 12 13 14 

Capital immobilitzat               

Capital circulant               

Valor residual               

Ingressos 63882000 63882000 63882000 63882000 63882000 63882000 63882000 

Costos -48867636,33 -48867636,33 -48867636,33 -48867636,33 -48867636,33 -48867636,33 -48867636,33 

NFC (sense impsotos) 15014363,67 15014363,67 15014363,67 15014363,67 15014363,67 15014363,67 15014363,67 

Amortització -4258245,9 -3778702,874 -3353163,662 -2975546,614 -2640454,968 -2343099,721 -2079231,181 

Base imponible 10756117,77 11235660,80 11661200,01 12038817,06 12373908,70 12671263,95 12935132,49 

Impostos -3064715,246 -3226835,332 -3370698,24 -3498360,003 -3611645,118 -3712172,611 -3801379,186 

NCF 7691402,53 8008825,47 8290501,77 8540457,06 8762263,59 8959091,34 9133753,31 

 

Taula 7.4.4. Continuació càlcul del Net Cash Flow. 

Any 15 16 17 18 19 20 21 

Capital immobilitzat               

Capital circulant             13211159,94 

Valor residual             8000000 

Ingressos 63882000 63882000 63882000 63882000 63882000 63882000   

Costos -48867636,33 -48867636,33 -48867636,33 -48867636,33 -48867636,33 -48867636,33   

NFC (sense impsotos) 15014363,67 15014363,67 15014363,67 15014363,67 15014363,67 15014363,67 21211159,94 

Amortització -1845078,237 -1637294,464 -1452910,293 -1289290,574 -1144096,915 -1015254,263   

Base imponible 13169285,44 13377069,21 13561453,38 13725073,10 13870266,76 13999109,41   

Impostos -3880539,748 -3950785,631 -4013120,763 -4068436,014 -4117521,93 -4161080,027 -4199732,823 

NCF 9288745,69 9426283,58 9548332,62 9656637,08 9752744,83 9838029,38 17011427,12 
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7.4.2.2. Valor Actual Net (VAN) 
El Valor Actual Net (VAN), també conegut com valor actualitzat net, és un procediment que 

permet calculat el valor present d’un determinat número de fluxos de caixa futurs. És un mètode 

de valoració d’inversions que pot definir-se com la diferència entre el valor actualitzat dels 

cobraments i dels pagaments generats per una inversió. Proporciona una mesura de la rendibilitat 

del projecte analitzat, en valor absolut. Aquest valor ha de ser major que zero per a que la inversió 

del projecte resulti favorable, és a dir, per a que el projecte sigui rentable. A continuació, es 

mostra l’equació utilitzada per al seu càlcul: 

 

On 

Io  és la inversió inicial, 87266959 €. 

Vt  és el Net Cash Flow per cada any (€/any). 

k és el tipus d'interès, 5%. 

t és el temps de vida de la planta, 20 anys. 

Aplicant l’equació anterior, s’ha obtingut un VAN de -12962534 €/any. Per tant, com el Valor 

Actual Net ha sortit negatiu, s’ha de dir que per a que la planta sigui viable, s’ha d’aplicar un 

interès menor al 5%. 

És una taxa de rendiment utilitzada en el pressupost de capital per a mesurar i comparar la 

rendibilitat de les inversions realitzades. Indica el percentatge de rendibilitat de la planta i és el 

valor de k que fa que el Valor Actual Net (van) sigui zero. S’ha calculat mitjançant la següent 

equació: 

 

On 

I és la inversió inicial, 87266959 €. 

Ft és el Net Cash Flow per cada any (€/any). 

TIR és la taxa de rendibilitat. 

t és el temps de vida de la planta, 20 anys. 

Aplicant l’equació anterior i realitzant un Solver amb l’eina de treball Excel, s’ha obtingut un TIR 

del 4,07%. 

Aquest valor del TIR determina que la planta serà viable per interessos petits, ja que si s’aplica un 

interès molt gran, el valor del VAN es fa negatiu, fet que determina la inviabilitat de la planta. 

Tot seguit es presenta el VAN per a cada valor de l’interès, TIR: 
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Taula 7.4.3. Representació del Valor Actual Net respecte el valor de l’interès (k). 

Tal i com es pot observar a la figura anterior, la viabilitat del projecte només és satisfactòria per 

valors d’interès molt petits, 4%. Per interessos majors al 4% la planta no serà viable, ja que 

s’obtindran valors del VAN negatius, i es trigarà molt a recuperar la inversió inicial. 

7.4.2.4. Taxa de Rendibilitat Interna (TIR) 
Aquest temps correspon al temps necessari per a recuperar la inversió inicial, encara que no 

proporciona informació sobre el que passarà una vegada recuperada la inversió inicial. Per 

calcular el temps de retorn s’ha representat el NCF acumulat i el NCF, fons generat, tal i com es 

mostra a la figura següent: 

 

Taula 7.4.4. Representació del NCF de cada any i el NCF acumulat respecte els anys útils de la planta. 
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Tal i com es pot observar a la figura anterior, el temps de retorn són 13 anys, temps en que es 

recupera la inversió inicial. 

7.5. Rendibilitat 

Observant els valors del Net Cash Flow, així com el temps de retorn, es pot concloure que la planta 

de producció d’àcid fòrmic és viable, ja que el cost que suposa la inversió inicial es recupera en 

un període de temps d’aproximadament 13 anys, tal i com es pot observar a la figura 7.4.1. 

S’ha de dir que aquests valors presenten un cert percentatge d’error, ja que s’han obtingut tenint 

en compte moltes aproximacions a l’hora de calcular els preus dels equips i de totes les partides 

que intervenen. 

El valor de NCF acumulat en tancar l’empresa, o renovar equips, és d’aproximadament 100 

milions d’euros, per tant, al final de la vida útil de la planta, s’obtenen bons alts beneficis. 

També es conclou que la planta podria optimitzar-se en molts factors amb l’objectiu de reduir 

costos de producció, disminuir costos en les necessitats de matèries primeres, així com en 

necessitats de serveis com gas natural i aigua, entre altres, mantenint el procés de producció de 

la planta amb la màxim d’eficiència possible, obtenint la producció desitjada. 
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