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7. AVALUACIÓ ECONÒMICA 

7.1. Anàlisi de mercat 
 

La planta de BOPAC industries és capaç de produir 60.302 Tn anuals de MCB, a més de 67.736 

Tn d’HCl 32% i 7.475 de diclorbenzè. Per poder decidir si el projecte seria viable un punt 

interessant seria analitzar el mercat dels clorobenzens, per tal d’entendre la demanda del 

producte, així com la oferta i les tendències d’aquests a nivell global i per regions. 

De tots els clorobenzens, només tres es produeixen a llarga escala amb la finalitat de 

comercialitzar-los: el monoclorbenzè (producte d’aquesta planta), l’orto-diclorobenzè i el para-

diclorobenzè. L’isòmer meta-diclorobenzè així com els clorobenzens més substituïts no tenen 

tantes aplicacions que justifiquin la seva producció ni comercialització a una escala de la 

magnitud dels tres anteriors. De fet, els tres clorobenzens mencionats ocupaven un 96% del 

mercat dels clorobenzens a nivell internacional1 el 2013. 

 

7.1.1. Sectors objectiu 

El clorbenzè més destacat, sens dubte, és el monoclorbenzè, que ocupa el 73% del total de 

clorobenzens consumits globalment. Sens dubte, la utilitat més gran que se l’hi dona al MCB és 

la de fer de precursor al nitroclorbenzè. Un 68% del MCB acaba destinat a produir-ne. El 

nitroclorbenzè al seu temps és consumit com a intermedi de reacció en la manufactura de tintes 

i pigments, el processament de gomes, de pesticides (com el paratió i el carbofurà), 

medicaments (paracetamol) i altres productes químics orgànics. 

Altres usos destacats per el MCB són la síntesis del difenil èter i els polímers sulfonats. Aquests 

dos productes també es consumeixen per la producció de pesticides o altres productes químics. 

En un futur, es té en ment ampliar i millorar la planta per tal de poder produir p-DCB i o-DCB 

com a subproductes de manera separada. Així, es podria arribar a abarcar un share de mercat 

més ampli, doncs aquests dos compostos tenen sortida al mercat internacional.  

L’o-DCB s’utilitza per al tractament de residus, com a intermedi en la producció de 3,2-

dicloroanilina. També com a herbicida, com a dissolvent en decapants i netejador de motors. 

De tots tres, el p-DCB és el que engloba un mercat més variat. L’isòmer p-DCB s’utilitza com a 

matèria primera en la producció de resines PPS (un polímer d’alt rendiment), per pedres 

desodorants i per al control d’arnes. El PPS és un mercat creixent, sobretot a EEUU i l’est asiàtic. 

A Europa no hi ha productors de resines PPS. 

 

                                                           
1 Bibliografia: https://www.ihs.com/products/chlorobenzenes-chemical-economics-handbook.html 
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7.1.2. Distribució geogràfica i prediccions 

Xina és el consumidor més important de clorbenzè. Al 2015, aproximadament un 70% del mercat 

global. De fet, la zona l’Àsia-Pacífic (destacant sobretot Xina, Japó i Índia) és el que més creix. 

S’espera un creixement a la zona tant en termes de volum com de capital total invertit. Això és 

degut a l’alt nombre d’empreses manufactureres de productes finals que hi ha a la zona. Pel que 

fa a Japó, es vaticina que l’alt consum de PPS per produir polímers d’alt rendiment així com el 

consum d’herbicides portaran el mercat a de DCB a créixer de manera molt important al país.  

El mercat global de clorbenzè era d’aproximadament 1.787,3 M$ el 2015, i s’espera que creixi a 

un índex anual compost de 5,4% durant el 2018-2022. Aquest mercat és impulsat principalment 

per els augments en el consum a la zona de l’Àsia-Pacífic de les indústries de les tintes, pigments, 

pesticides, farmacèutica i del cuidat personal. Entrant en més detall, a Xina es preveu un 

creixement de mercat del 4% anual durant els pròxims anys. 

Essent el MCB el producte que generarà la planta de BOPAC Industries, interessa també observar 

més en detall per conèixer com es distribueixen dins el mercat els tres clorobenzens principals: 

 

Figura 1. Tendència del mercat de clorbenzè (font: Futuremarketsights) 

 

Com es pot observar, en termes de valor, el MCB representa un 67.7% del mercat el 2015 (en 

termes de volum representa un 71,6%). Aquesta tendència es dona sobretot a Europa i Xina. En 

canvi, als EEUU el MCB representa un 52% d’aquest mercat. Encara més destacada és la situació 

del Japó, on el MCB només representa un 10% del mercat, ja que el p-DCB li ha menjat tot el 

terreny.  

El p-DCB és el segon clorbenzè més valuós. A més a més, es preveu una tendència al creixement 

durant els següents anys (aproximadament un 6,7%). Això és degut a l’increment en la demanda 

de PPS a Xina, Japó i als EEUU. 
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De totes maneres, no tots els analistes opinen que el mercat del clorbenzè ha de créixer. Es tem 

que, a excepció dels polímers d’alt rendiment, s’està tendint a substituir el clorbenzè per 

productes com el fenol, derivats de la goma o altres controladors de plagues. Això és degut a 

que es considera un producte que dona més problemes al medi ambient dels que poden donar 

les seves alternatives. Aquest fet afectaria principalment a les industries dels herbicides, 

pesticides i dissolvents. Tot plegat es veu accentuat a les regions més industrialitzades, on les 

pressions legislatives del medi ambient estan creixent any rere any. 

Les empreses que lideren el sector del clorbenzè a nivell global són: 

 

Taula 1. Empreses líders del sector del clorbenzè 

Beckmann-Kenko GmbH Alemanya 

 

Meryer Chemical Technology Co., Ltd. Xina 

 

J&K Scientific Ltd. Índia-Xina 

 

China Petrochemical Corporation 
/Sinopec Group 

Xina 

 

Kureha Corporation Japó 

 

Applichem GmbH 
/PanReac 

Alemanya 
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En aquest cas, cal tenir especialment en compte les empreses Alemanyes, doncs són les que 

plantejaran una competència més seria per a BOPAC Industries de cara a moure’s pel mercat 

europeu. 

Basant-nos en les dades proporcionades per l’empresa índia de transport ZAUBA el preu del 

monoclorbenzè ha oscil·lat de la segïuent manera entre el 2014 i el 2016: 

 

Figura 2. Evolució del preu del MCB (font: ZAUBA) 

Essent el màxim al maig del 2014, on va arribar als 1,6 $US/kg, des del que va descendre fins als 

0,76 $US/kg el novembre del 2016. Per sort, sembla que actualment s’ha recuperat fins a 1-1,5 

$US/kg. De totes maneres, es realitzaran anàlisis de sensibilitat per jutjar si resulta rentable la 

construcció de la planta tenint en compte el ventall de preus i la manera de la que pot oscil·lar. 

Pel que fa al DCB, no es disposa d’informació tant detallada, pel que s’utilitzarà les dades 

proporcionades per l’empresa consultora SEAIR, que mostra preus d’importació i exportació a 

la Índia d’aquest producte. S’han utilitzat les dades d’importació cap a la Índia des de Portugal 

(país molt pròxim a Espanya), així que el prendrà el DCB com a un preu de 1,1 US$/kg.  

 

7.2. Proveïdors 
 

Amb les matèries primeres d’un baix valor afegit, que es consumeixen en quantitats més grans, 

es prioritzarà buscar proveïdors que estiguin pròxims, doncs amb aquest tipus d’articles el cost 

del transport moltes vegades augmenta molt el cost de l’article si el proveïdor queda lluny. 

Realitzant un estudi de mercat seguint les consignes abans esmentades s’ha optat per els 

següents proveïdors: 
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Taula 2. Proveïdors de matèries primeres 

Producte Proveïdor 

Benzè 
Grup Repsol (Tarragona) 

Quaron S.A. (França) 
Sabic France S.A.S. (França) 

Clor 
Ercros (Barcelona) 

Elnosa (Pontevedra) 
Inovyn/Solvay (Martorell) 

Clorur fèrric anhidre 
BASF (Barcelona, Tarragona, Rubí) 

Inovyn/Solvay (Martorell) 

Hidròxid de sodi 30% 
Quimidroga SA (Barcelona) 
Inovyn/Solvay (Martorell) 

Barcelonesa de drogas (Barcelona) 
 

 

Figura 3. Empreses proveïdores de matèries primeres 

 

7.2.1. Preu de les matèries primeres 

Amb els productes químics els preus solen variar molt, però sobretot amb els coneguts com a 

“bulk chemicals”, és a dir, aquells compostos que es produeixen i comercialitzen a gran escala, 

amb un baix valor afegit.  

Aquesta variació en el preu es dona segons la ubicació del venedor i la distància fins al 

comprador, doncs, tot i que s’ha millorat molt la eficiència en el transport de grans quantitats 
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de fluids i sòlids (enviament marítim, ferroviari o per carretera), moltes vegades el preu del 

transport pot fer augmentar el preu de compra fins a un punt que no resulti rentable. 

De manera tant o més rellevant, les variacions en el preu es donen també al llarg del temps. Això 

pot ser degut a l’evolució de la oferta i la demanda, a les millores en les tècniques d’obtenció, o 

fins i tot a l’evolució dels preus de les mateixes matèries primeres. Tot plegat, provoca que predir 

els preus de compra i venta de productes com el clor, el benzè o el monoclorbenzè, pugui 

resultar una tasca realment complicada. És per aquest motiu que existeixen empreses 

consultores, que realitzen estudis de mercat, i que disposen de dades completes de preus i de 

la seva evolució, així com les prediccions per als anys pròxims. Aquestes empreses venen la 

informació.  

Pel que fa al preu de les matèries primeres amb les que es treballarà a BOPAC Industries, es 

disposa de la següent informació: 

 

Figura 4. Evolució del preu del benzè (font: INTRATEC) 

A la gràfica, proporcionada per INTRATEC, es presenten els preus d’adquisició del Benzè per als 

diferents països dels que es disposen dades. Com es pot veure, aquest preu va variar de manera 

molt dràstica, especialment en l’interval que va des del juliol del 2008 (on valia 1450 $US/Tn a 

Holanda) fins al desembre del mateix any (421 $US/Tn a Holanda). Durant els següents anys es 

va estabilitzar, rondant els 999 $US/Tn el maig del 2010 a Holanda. Més enllà no es disposa de 

dades, així que ens guiarem per un anàlisi menys detallat del mercat europeu, proporcionat per 

ICIS. 

“Els preus del benzè a Europa han descendit el primer quart de l’any 2017, però sembla que 

s’estan recuperant de cara a l’Abril. Els preus més baixos de l’estirè, units a l’aproximació de 

l’època de la construcció, probablement mantindran una pressió a l’alça sobre el mercat del 

benzè. De totes maneres, sembla que el fenol patirà un canvi important durant el mes d’Abril 

també. El canvi cap a l’ús de matèries primeres més lleugeres des de les empreses de craqueig 

europees durant el segon quart de l’any probablement afegirà pressió de cara a adquirir 

aquestes per produir benzè.” 

Per a l’avaluació econòmica s’utilitzarà el preu dels 999 $US/Tn Benzè. 
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Pel que fa al clor, s’ha recollit també les dades proporcionades per INTRATEC, que es presenten 

a continuació: 

 

Figura 5. Evolució del preu del clor (font: INTRATEC) 

En general, es pot observar que el preu del clor oscil·la en un rang menor que el del Benzè. Per 

a l’avaluació econòmica s’utilitzarà el preu de 306 $US/Tn corresponent al maig de 2010 a 

Alemanya. 

Pel que fa a l’àcid clorhídric, el preu d’aquest producte varia molt segons la concentració. Per a 

l’àcid clorhídric 32%, també conegut com a àcid muriàtic pot variar molt segons el grau de puresa 

del producte. Si es busca una puresa molt específica per a treballar al laboratori, el preu pot 

arribar als 400 $US/Tn. Per contra, quan es té àcid clorhídric de grau industrial, el preu pot baixar 

als 200-300 US$/Tn. Per l’avaluació econòmica, s’utilitzaran 268,5 US$/Tn.  

El preu del clorur fèrric anhidre varia segons la zona on s’utilitzi. Per realitzar la estimació, s’ha 

utilitzat el preu que el venedor xinés Choice Chemicals LTD. Ofereix. Aquest és de 530-550 

US$/Tn. Per tant, es prendrà un preu de 540 US$/Tn. 

El preu de l’hidròxid sòdic al 30% que s’utilitza en l’extracció del catalitzador s’ha pres el que 

proposa la companyia xinesa Xinlongwei Chemical. Aquest és de 280-360 US$/Tn. Com que els 

proveïdors estan molt pròxims, el preu del transport serà baix, i el dels aranzels inexistent. Per 

tant, s’ha pres com a referència un preu de 300 US$/Tn. 

El preu de l’aigua per a la indústria pot variar segons la zona en la que es consumeix. A més, la 

factura inclou molts termes com són el mateix subministrament, el cànon, el clavegueram o 

l’IVA. Segons dades proporcionades per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua, el preu mitjà del 

metre cúbic el 2016 a Catalunya va ser de 2,791€/m3 per als grans consumidors. Aquest preu, 

que és el que s’utilitzarà per fer l’estimació, inclou tots els termes abans mencionats. 

Per conèixer el preu de l’electricitat es recorre a la consultoria online “ipsom.com”. El preu de 

l’electricitat canvia constantment, de fet, canvia durant el dia. A continuació es mostra una 

gràfica que mostra les variacions en el preu de l’electricitat a Europa i diversos països durant el 

2016. 
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Figura 6. Preus de l'electricitat a Europa (font: Ipsom) 

Per fer el càlcul de l’avaluació econòmica, s’utilitzarà la mitjana industrial espanyola del 2016. 

Aquesta va ser de 0,1234€/kWh. 

Pel que fa al consum de gas natural, el preu d’aquest pot variar segons el proveïdor. De totes 

maneres, basant-nos en la consultoria online “preciogas.com” i identificant-nos com a gran 

consumidor (>100.000 kWh/any) es revela que el preu del combustible és, aproximadament, de 

0,045€/kWh el 2016. Tenint en compte que 1 Nm3 de gas genera 11,7 kWh es calcula un preu 

de 0,5265 €/Nm3. S’utilitzarà aquest preu per fer l’avaluació econòmica. 

El nitrogen líquid és subministrat, entre d’altres, per l’empresa AirLiquide de Martorell. Parlant 

amb el cap de la planta, s’ha acordat realitzar l’estimació considerant un preu de 1,6 €/L. 

Per tant, per realitzar l’avaluació econòmica, es tindran en compte els següents preus: 

Taula 3. Preus estimats 

Matèria/Servei Preu ($US) Preu (€) 
MCB 1250 US$/Tn 1112,5 €/Tn 
DCB 1100 US$/Tn 979 €/Tn 

HCl 32% 260 US$/Tn 231,4 €/Tn 
Benzè 999 US$/Tn 889,1 €/Tn 
Clor 306 US$/Tn 272,3 €/Tn 

NaOH 30% 300 US$/Tn 267 €/Tn 
FeCl3 anhidre 540 US$/Tn 480,6 €/Tn 

Electricitat - 0,1234 €/kWh 
Gas Natural - 0,5265 €/Nm3 

Aigua de xarxa - 2,791 €/m3 
Nitrogen líquid - 1,6 €/L 

 

Moltes de les dades estimades estan quantificades en dòlars d’EEUU ($US), per transformar-los 

a euros (€) s’ha utilitzat la següent relació corresponent al maig del 2017. 
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1 $𝑈𝑆 = 0,89 € 

Com que el preu del diner canvia amb el pas del temps, aquest valor ho podria fer també. 

 

7.3. Estimació de la inversió inicial 
 

Una vegada coneguts els preus dels productes i subproductes que es vendran, així com el cost 

d’adquisició de les matèries primeres que es consumiran, toca realitzar una estimació de la 

inversió inicial que s’haurà de realitzar a la planta segons el disseny proposat en aquesta 

memòria. La inversió inicial es desglossa en els següents grups: 

• Despeses prèvies: es tracta d’una petita part del capital que s’ha d’aportar abans de 

realitzar qualsevol projecte, tot i que aquest no surti rendible. Inclou escriptures, 

permisos, i altres tipus de despeses burocràtiques. Com que és una inversió molt poc 

important en relació al capital immobilitzat i circulant, no es tindrà en compte de cara a 

aquesta avaluació econòmica. 

• Capital immobilitzat: és aquella inversió que inclou la compra dels terrenys, edificis, 

equips, accessoris i altres béns materials imprescindibles per operar la planta. És el cost 

més important de tots i, a excepció dels terrenys, no se’n sol recuperar els diners. 

L’estimació completa d’aquest capital s’inclou en l’apartat 7.3.1. d’aquest mateix 

document. 

• Capital circulant: inclou la compra de matèries primeres, mensualitats dels treballadors, 

factures, etc. Aquests diners es recuperen quan s’acaba el cicle de producció i l’empresa 

obté ingressos a partir de la venda del seu producte. L’estimació del cost s’inclou en 

l’apartat 7.3.2. d’aquest mateix document. 

• Posta en marxa: és aquella 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, etc. El 

mètode utilitzat per estimar aquest cost es presenta a l’apartat 7.3.3. d’aquest mateix 

document. 

En aquesta planta, el cost de la inversió inicial segons el que s’ha estimat és de 105M€. 

Partida Inversió (€) 
Despeses prèvies  Menyspreable 

Capital immobilitzat 84,1M 
Capital circulant 16,8M 
Posta en marxa 4,2M 

Inversió inicial total 105M 
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7.3.1. Estimació del capital immobilitzat 

Per estimar el capital immobilitzat s’ha utilitzat el mètode de Vian, un mètode de factor múltiple 

que consisteix en una estimació que parteix del cost total de la maquinària i aparells, i permet 

calcular l’estimació del cost d’instal·lació i tots els altres costos immobilitzats a partir del primer. 

Es considera maquinària i aparells tots aquells equips com reactors, mescladors, tancs 

d’emmagatzematge, columnes de destil·lació, calderes, torres de refrigeració, bombes i 

compressors, entre d’altres. El mètode de Vian es considera que només té un error del 20% 

aproximadament. 

A la taula 3 es presenten totes les partides que contempla el mètode de Vian i com es calculen: 

Taula 4. Estimació de la inversió inicial (mètode Vian) 

Partida 
Rang de factors proposats per al 

càlcul 
Factor 
escollit 

I1 Maquinària i aparells X  
I2 Instal·lació 0,35-0,50 X 0,4 
I3 Canonades i vàlvules 0,6 X (fluids) 0,6 
I4 Instrumentació 0,05-0,3 X 0,2 
I5 Aïllaments 0,03-0,1 X 0,07 
I6 Instal·lació elèctrica 0,1-0,2 X 0,15 

I7 

Terrenys -  
Edificacions interiors 0,2-0,3 X  0,25 
Edificacions mixtes 0,12-0,15 X 0,13 

Edificacions exteriors 0,05 X 0,05 
I8 Instal·lacions auxiliars 0,25-0,7 X 0,5 

Y Capital físic o primari ∑ 𝐼𝑖

8

1

 

I9 
Projecte i direcció d’obra i 

muntatge 
0,2-0,3 Y 0,25 

Z Capital secundari o directe Y+I9 
I10 Contractista 0,04-0,10 Z 0,6 
I11 Despeses no previstes 0,10-0,3 Z 0,2 

 

Per cel·lular el cost total de la maquinària i aparells s’han utilitzat diferents mètodes en funció 

de l’equip: 

• Per als que es disposen dades de catàleg s’ha utilitzat el mateix preu. 

• Per als equips dissenyat amb el software ASPEN® s’ha utilitzat el cost que el mateix 

software estima. 

• Per als equips dels que només es disposen de dades tècniques s’ha utilitzat el mètode 

de Sinnot-Touler. 

El mètode de Sinnot-Touler utilitza la següent equació: 

𝐶𝑒 = (𝑎 + 𝑏 · 𝑆𝑛) · 𝑓𝑚 · 𝑓𝑙 (1) 
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Ce Cost de l’equip, en $ 
S Paràmetre característic de l’equip 

a, b, n Constants determinades per el tipus d’equip 
fm Factor de correcció del material 
fl Factor de relocalització 

 

El paràmetre S té un límit inferior i superior. Quan aquest es troba fora de rang o el mètode no 

contempla el tipus d’equip, s’ha procedit a calcular-lo mitjançant el mètode Couper. 

El mètode de Sinnot-Touler assumeix que els equips estan fets d’acer al carboni. Per els equips 

que estan fets d’altres materials, s’ha d’aplicar un factor de correcció que permetrà estimar el 

preu més acuradament. A la taula 4 es presenten els factors de correcció utilitzats segons el 

material. 

Taula 5. Factors fm per a Sinnot 

Material Factor de correcció 
Acer al carboni 1,0 

Acer inoxidable 304 1,3 
Acer inoxidable 316 1,3 

Hastelloy C 1,55 
 

Els càlculs obtinguts mitjançant Sinnot-Touler estimen el preu dels equips en $US a data del 

Gener del 2007. Per transformar aquestes dades a $US al Gener del 2016 (la data més pròxima 

de la que se n’ha obtingut l’índex) s’utilitzarà una transformació mitjançant l’índex CEPCI 

(Chemical Engineering Plant Cost Index): 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟 2016 = 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟 2007 ·  
𝐶𝐸 (𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟 2016)

𝐶𝐸 (𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟 2007)
(2) 

 

Els índex amb els que s’ha treballat són: 

CE(Gener 2016) = 536,4 

CE(Gener 2007) = 509,7 

Un altre factor a tenir en compte utilitzant el mètode de Sinnot-Touler és el fet que els preus 

estimats són per a la costa del Golf de Mèxic a Amèrica. Aquest cost pot canviar segons la 

localització i el temps degut als cicles econòmics dels països, a les diferències relatives en 

l’evolució econòmica dels dos països comparats, a la variació en el canvi de divises o en els canvis 

en la situació política i social d’un país. Essent fl=1 per al Golf de Mèxic, s’ha utilitzat un fl=1,14  

que és el d’Itàlia al 2003, el factor més pròxim i semblant que s’ha pogut trobar a Espanya 2017. 

Moltes de les dades estimades estan quantificades en dòlars d’EEUU ($US), per transformar-los 

a euros (€) s’ha utilitzat la següent relació corresponent al maig del 2017. 

1 $𝑈𝑆 = 0,89 € 
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Com que el preu del diner canvia amb el pas del temps, aquest valor ho podria fer també. 

A continuació es presenten els preus estimats per els equips de cada àrea: 

 

Taula 6. Estimació del preu dels equips 

 

ESTIMACIÓ DEL PREU DELS EQUIPS 
Full 1 de 9 

Planta de producció de MCB 

Localització: Igualada Data: 09/06/2017 

Àrea Identificació Quantitat Preu (€) 

100 T-101/8 8 446031 

100 T-109/13 5 767887 

100 T-114 1 44969 

100 T-115 1 25952 

100 P-101-A/B 2 15757 

100 P-102-A/B 2 15597 

100 P-103-A/B 2 15311 

100 P-104-A/B 2 15223 

100 P-105-A/B 2 14901 

100 P-106-A/B 2 14901 

 

 

ESTIMACIÓ DEL PREU DELS EQUIPS 
Full 2 de 9 

Planta de producció de MCB 

Localització: Igualada Data: 09/06/2017 

Àrea Identificació Quantitat Preu (€) 

200 E-201 1 8888 

200 E-202A 1 7700 

200 E-202B 1 7709 

200 T-201 1 8454 

200 T-202 1 10631 

200 M-201 1 214414 

200 R-201 3 2054802 

200 P-201-A/B 2 16582 

200 P-202-A/B 2 16589 

200 P-203-A/B 2 16626 

200 P-204-A/B 2 16626 
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ESTIMACIÓ DEL PREU DELS EQUIPS 
Full 3 de 9 

Planta de producció de MCB 

Localització: Igualada Data: 09/06/2017 

Àrea Identificació Quantitat Preu (€) 

300 E-301 1 7348 

300 D-301 1 51665 

300 M-301 1 154463 

300 R-301 1 411049 

300 CF-301 1 26700 

300 P-301-A/B 2 17015 

300 P-302-A/B 2 17070 

300 P-303-A/B 2 16593 

 

 

ESTIMACIÓ DEL PREU DELS EQUIPS 
Full 4 de 9 

Planta de producció de MCB 

Localització: Igualada Data: 09/06/2017 

Àrea Identificació Quantitat Preu (€) 

400 E-401A 1 8914 

400 E-401B 1 8895 

400 E-402 1 14984 

400 E-403 1 39114 

400 E-404A 1 7346 

400 E-404B 1 7347 

400 E-405 1 16203 

400 E-406 1 191219 

400 T-401 1 8454 

400 T-402 1 8454 

400 C-401 
1 57208 

1 2081 

400 C-402 
1 54552 

1 4157 

400 P-402-A/B 2 15678 

400 P-401-A/B 2 17038 

400 P-404-A/B 2 14865 

400 P-403-A/B 2 17015 
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ESTIMACIÓ DEL PREU DELS EQUIPS 
Full 5 de 9 

Planta de producció de MCB 

Localització: Igualada Data: 09/06/2017 

Àrea Identificació Quantitat Preu (€) 

500 E-501A 1 7311 

500 E-501B 1 7668 

500 E-501C 1 8530 

500 E-501D 1 7872 

500 C-501 
1 24880 

1 253 

500 F-501 1 28232 

500 P-501-A/B 2 15851 

500 CP-501-A/B 2 12374 

 

 

ESTIMACIÓ DEL PREU DELS EQUIPS 
Full 6 de 9 

Planta de producció de MCB 

Localització: Igualada Data: 09/06/2017 

Àrea Identificació Quantitat Preu (€) 

600 E-601 1 9948 

600 D-601 1 22077 

600 C-601 1 41290 

600 C-602 1 10279 

600 P-601-A/B 2 15816 
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ESTIMACIÓ DEL PREU DELS EQUIPS 
Full 7 de 9 

Planta de producció de MCB 

Localització: Igualada Data: 09/06/2017 

Àrea Identificació Quantitat Preu (€) 

700 E-701A 1 7357 

700 E-701B 1 7288 

700 E-701C 1 7762 

700 E-701D 1 8773 

700 E-702A 1 551 

700 E-702B 1 551 

700 E-702C 1 551 

700 E-702D 1 551 

700 T-707/14 6 334523 

700 T-715/17 3 101934 

700 T-701/6 8 595188 

700 P-703-A/B 2 15748 

700 P-701-A/B 2 15604 

 

 

ESTIMACIÓ DEL PREU DELS EQUIPS 
Full 8 de 9 

Planta de producció de MCB 

Localització: Igualada Data: 09/06/2017 

Àrea Identificació Quantitat Preu (€) 

800 T-801/4 4 22500 

800 TR-801/2 2 183600 

800 CH-801/3 3 300000 

800 CD-801 1 131760 

800 CD-802 1 224654 

800 CD-802  294297 

800 TC-801 1 20000 

800 CP-801 1 726069 

800 P-801-A/B 2 16978 

800 P-802-A/B 2 15432 

800 P-803-A/B 2 38008 

800 P-804-A/B 2 23659 

800 P-805-A/B 2 16957 

800 P-805-A/B 2 16957 

800 CP-801-A/B 2 54562 

800 CP-802-A/B 2 35525 
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ESTIMACIÓ DEL PREU DELS EQUIPS 
Full 9 de 9 

Planta de producció de MCB 

Localització: Igualada Data: 09/06/2017 

Àrea Identificació Quantitat Preu (€) 

1000 T-1001 1 25455 

1000 D-1001 1 47250 

 

Pel que fa al preu dels terrenys, s’ha realitzat un ràpid sondeig per diverses pàgines web 

d’immobiliàries de la zona (Habitaclia, Nuroa, Yaencontre) i s’ha pogut observar que el preu del 

metre quadrat per al sòl industrial ronda els 170€/m2. Per tant, el cost del terreny, que és de 

53.235m2, s’estimarà de 9.049.950€. 

 

7.3.2. Estimació del capital circulant 

Capital necessari per fer funcionar el projecte i assegurar que no hi haurà problemes de 

tresoreria fins a l’estabilització del negoci. Inclou la compra d’estoc de matèries primeres, l’estoc 

de producte, el fons per copsar amb les ventes pendents de cobrament, etc. 

El capital circulant pot variar en períodes en els que varien les vendes dels nostres productes. Si 

augmentem les vendes, augmenta la partida de pendents de cobrament i per assegurar el 

funcionament del negoci i de la producció hem d’augmentar també el volum de la caixa i els 

estocs 

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 2%, el capital circulant 

té un valor de 16.815.984€.  

 

7.3.3. Posta en marxa 

És la part del capital que es destina a posar en marxa la planta. Amb la planta parada, s’ha de 

realitzar una posta en marxa que requereix d’una inversió concreta de recursos. Això és degut a 

que s’han de provar tots els equips alhora, resoldre problemes que sorgeixen, pagar els 

contractistes i en general coordinar molts treballadors aliens a l’empresa. Aquests costos es 

calculen com un 5% del capital immobilitzat. Per tant, el cost de la posta en marxa és de 

4.203.996€.  
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7.4. Estimació dels ingressos i els costos de producció 
 

Els ingressos generats a la planta de BOPAC Industries seran els que es generin venent els 

productes i subproductes fabricats. Per realitzar l’estimació es suposarà que es ven tot el que es 

produeix al preu de la taula 6. De totes maneres, al apartat 7.5.2.3.  s’ha realitzat un anàlisi de 

sensibilitat contemplant la possibilitat de no vendre tot el producte o fer-ho a un preu diferent. 

Taula 7. Ingressos per ventes 

Producte Producció (Tn/any) €/Tn Balanç (€/any) 

MCB 60.301,9 1.148 69.226.632 

DCB 7.475,1 979 7.318.135 

HCl 32% 65.736 239 15.710.904 

TOTAL VENTES - - 92.255.670 

 

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. Aquest tipus de costos van lligats a la 

quantitat que es produeix anualment, pel que es repeteixen mentre la planta estigui operativa. 

Es poden dividir en dos grans grups. Els costos de fabricació, són aquells lligats directament a la 

producció; i les despeses generals, que no van directament lligades a la producció però són 

indispensables per al funcionament de l’empresa. 

A continuació es presenten els costos de producció estimats anualment per a la planta de BOPAC 

Industries: 

Taula 8. Estimació costos de producció 

Tipus Partida Cost (€/any) 

Costos de fabricació 

Matèries primeres 58.650.505 
Patents Menyspreable 
Serveis 6.379.441 

Subministraments 420.440 
Reparacions i manteniment 5.044.795 

Laboratori 420.400 
Envasat 896.154 

Expedició 896.154 
Gestió dels residus 897.758 

Amortització 15.134.386 (no suposa un flux de caixa) 
Lloguers 0 
Impostos 588.559 

Assegurances 840.799 

Costos generals 
Despeses comercials 3.844.904 
Despeses financeres 0 

Mà d’obra Salaris i Seguretat social 704.430 
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Figura 7. Costos de producció estimats 

• Matèries primeres: Engloba el cost de la compra, de transport i assegurances de 

transport, dels aranzels i impostos especials, del despatx d’aduanes i 

d’emmagatzematge de les matèries primeres necessàries per poder dur a terme el 

procés de producció. Aquesta partida ascendeix a 58,7 M€/any. 

Taula 9. Cost estimat de les matèries primeres 

Matèria Primera Consum (Tn/any) €/Tn Balanç (€/any) 

Benzè 48.263 889,3 42.910.477 

Clor 45.436 272,3 12.372.330 

NaOH 30% 10.082 267 2.691.898 

FeCl3 anhidre 1.406 480,6 675.800 

TOTAL MP - - 58.650.505 

 

• Serveis: Inclou el cost de tots els serveis necessaris pel correcte funcionament de la 

planta com l’electricitat, l’aigua o el gas natural. Aquesta partida ascendeix a 

6.379.441€/any. 

Taula 10. Cost estimat dels serveis 

Servei Consum anual unitat €/unitat Balanç (€/any) 

Electricitat 9.443.304 kWh 0,1234 1.165.304 

Gas natural 6.631.200 Nm3/any 0,5265 3.491.327 

Aigua de xarxa 336.600 m3/any 2,791 939.451 

Oli tèrmic menyspreable - - - 

Aigua glicolada menyspreable - - - 

Nitrogen 489.600 L/any (líquid) 1,6 783.360 

TOTAL SERVEIS - - - 6.379.441 

 

Total MP
Total Serveis
Salaris i SS
Subministraments
Manteniment
Laboratori CQ
Envasat
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• 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. 

• Subministraments: Cost relacionat amb l’aprovisionament necessari pel bon 

funcionament de la planta com productes de neteja, equips de protecció dels 

treballadors, lubricants, eines... També té en compte els cannisters utilitzats per 

adsorbir les emissions gasoses i el floculant que s’utilitza a la depuradora. 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 0,5% d’aquest capital. 

Aquesta partida ascendeix a 420.400€/any. 

• Reparacions i 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 6% del capital immobilitzat, aquesta ascendeix a 5.044.795€/any. 

• Laboratori: Cost dels equips i reactius utilitzats al laboratori, tant de control de qualitat 

com de recerca i desenvolupament. Aquest cost es considera un 0,5% del capital 

immobilitzat. Ascendeix a 420.400€/any. 

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

que es distribueix en camions a granel, aquesta partida té un cost estimat del 1% del 

ingrés en ventes. Per tant suposa 896.154€/any. 

• 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 s’intentarà 

que vagi a càrrec del comprador, per tant s’estimarà com un 1% dels ingressos en 

ventes. 896.154€/any. 

• Gestió dels residus: Els residus i efluents que s’envien a gestió externa s’han de pagar. 

Per als sòlids es paga en funció del pes i pels líquids en funció del volum. Aquest cost 

s’estima com un 1,5% del cost de les matèries primeres. Per tant, suposa un total de 

879.758€/any. 

• 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. S’ha seleccionat 

un mètode d’amortització lineal (el mateix cost cada any). Considerant una vida 

operativa de la planta de 15 anys, l’amortització es calcula com un 15% del capital 

immobilitzat (exceptuant els terrenys) cada any. Això ascendeix a 15.134.386€/any. 

• Lloguers: Es considera que la propietat dels terrenys, edificis i maquinària és del 

propietari de la empresa. Per tant, aquesta partida no suposa cap cost. 

• Impostos: Costos administratius que no es poden atribuir als beneficis ni IVA. Es refereix 

a impostos locals (IBI, taxa de residus, guals, impostos mediambientals... 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 588.559€/any. No confondre amb els impostos sobre el benefici. 

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

cobrir els possibles accidents o incidents (robatoris, etc.) que hi pugui haver. Es tenen 
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en compte les assegurances sobre les instal·lacions, els edificis, i 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 840.799€/any 

• 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. Escollint 

un 5%, aquest cost ascendeix a 3.844.904€/any. 

• Costos financers: Associat als interessos dels capitals prestats i invertits en la planta.  

També inclou les despeses de gestió de cobraments. Se li assigna un valor nul, ja que no 

tenim prou informació per calcular-los (depenen del cicle econòmic que regeix el tipus 

de bancs centrals, els tipus d’interès de referència com Euríbor o Líbor, i també del 

diferencial que puguin aplicar els bancs). 

• Salaris i SS: Inclou els salaris bruts que reben tots els treballadors de l’empresa. També 

un 35% del salari brut destinat a pagar la seguretat social. Per conèixer millor les 

funcions que desenvolupa cada treballador dins la planta, consultar apartat 1.8. Plantilla 

de l’empresa. Aquesta partida ascendeix a 704.430€/any. 

Taula 11. Cost dels salaris i la seguretat social 

DEPARTAMENT Treballadors Sou brut (€/mes) SS (€/mes) Cost TOTAL (€) 

DPT PRODUCCIÓ 71 - - 170.775 

Director 1 6.500 2.275 8.775 

Tècnics 5 4.000 1.400 27.000 

Encarregats 5 2.000 700 13.500 

Operaris 55 1.500 525 111.375 

Manteniment 5 1.500 525 10.125 

DPT FINANCER 22 - - 76.815 

Director 1 6.500 2.275 8.775 

Comptables 3 4.000 1.400 16.200 

Compres 3 3.000 1.050 12.150 

Administració 12 1.700 595 27.540 

Informàtics 3 3.000 1.050 12.150 

DPT COMERCIAL 13 - - 58.185 

Director 1 4.500 1.575 6.075 

Publicitat 2 2.300 805 6.210 

Comercials/R+D 10 3.400 1.190 45.900 

DPT GESTIÓ INT 18 - - 46.440 

Director 1 4.500 1.575 6.075 

Control Qualitat 5 1.600 560 10.800 

Seguretat RL 2 3.000 1.050 8.100 

Medi ambient 2 2.800 980 7.560 

Personal Seguretat 5 1.400 490 9.450 

Personal Neteja 3 1.100 385 4.455 

TOTAL 248 - - 704.430 
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7.5. Rendibilitat de la planta 
 

7.5.1. Flux net d’efectiu (NCF) 

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 d’un any. Aquest any de construcció de la planta s’ha considerat 

l’any 0 en els balanços econòmics que es mostren a la taula 11., 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 l’impost de societats és un 25% de la base imponible sobre l’any anterior2. 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 

lineal, ja que és un dels mètodes més comuns. Aquest tipus d’amortització es basa en estalviar 

cada any un % del cost del capital immobilitzat, per tal que quan acabi la vida útil d’aquests, es 

puguin tornar a adquirir sense realitzar un esforç econòmic per part de l’empresa. 

A continuació es presenten els balanços econòmics de la vida útil de la planta any per any. Els 

NCF s’han calculat com la suma dels ingressos, els costos i l’impost de societats. L’amortització i 

la base imponible no s’han tingut en compte directament per calcular el NCF, només per calcular 

l’impost. 

 

On: 

I: Inversió inicial en immobilitzat 

CC: Aportació de capital circulant (inicial o ampliació), es recupera al tancar la planta 

PM: Cost de la posta en marxa 

R: Ingressos per venda d’immobilitzat (Valor residual) 

V: Ingressos per vendes 

C: Costos de producció 

i: Taxa d’impostos 

BI: Base imponible (V-C-Amortització) 

  

                                                           
2 http://infoautonomos.eleconomista.es/fiscalidad/impuesto-de-sociedades/ 

𝑁𝐶𝐹𝑛 = (−𝐼 − 𝐶𝐶 − 𝑃𝑀 + 𝑅)𝑛 +  (𝑉 − 𝐶)𝑛 + 𝑖 · (𝐵𝐼)𝑛−1 (3) 
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Taula 12. NCF estimats per 15 anys de la planta 

€ Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 

Capital Immobilitzat -84 079 920         

Capital Circulant -16 815 984         

Posta en marxa  -4 203 996        

Ventes  92 255 670 92 255 670 92 255 670 92 255 670 92 255 670 92 255 670 92 255 670 92 255 670 

Costos  -79 523 952 -79 523 952 -79 523 952 -79 523 952 -79 523 952 -79 523 952 -79 523 952 -79 523 952 

Amortització  -11 254 496 -11 254 496 -11 254 496 -11 254 496 -11 254 496 -11 254 496 -11 254 496 -11 254 496 

Base imponible  1 477 223 1 477 223 1 477 223 1 477 223 1 477 223 1 477 223 1 477 223 1 477 223 

Impostos  0 -369 306 -369 306 -369 306 -369 306 -369 306 -369 306 -369 306 

NCF -100 895 904 8 527 722 12 731 718 12 362 413 12 362 413 12 362 413 12 362 413 12 362 413 12 362 413 

 

 

€ Any 9 Any 10 Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 Any 16 

Capital Immobilitzat 
       

9 049 950 

Capital Circulant 
       

16 815 984 

Posta en marxa 
        

Ventes 92 255 670 92 255 670 92 255 670 92 255 670 92 255 670 92 255 670 92 255 670 
 

Costos -79 523 952 -79 523 952 -79 523 952 -79 523 952 -79 523 952 -79 523 952 -79 523 952 
 

Amortització -11 254 496 -11 254 496 -11 254 496 -11 254 496 -11 254 496 -11 254 496 -11 254 496 
 

Base imponible 1 477 223 1 477 223 1 477 223 1 477 223 1 477 223 1 477 223 1 477 223 
 

Impostos -369 306 -369 306 -369 306 -369 306 -369 306 -369 306 -369 306 -369 306 

NCF 12 362 413 12 362 413 12 362 413 12 362 413 12 362 413 12 362 413 12 362 413 25 496 628 
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7.5.2. Rendiment econòmic 

7.5.2.1. Valor Actual Net (VAN) i Taxa interna de Rendibilitat (TIR) 

La viabilitat d’un projecte es pot estimar de varies maneres, però la més utilitzada és a partir del 

càlcul dels NCF. 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 taxa d’interès del capital i per la vida útil de la planta. 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝑁𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛=𝑡

𝑛=0

(4) 

 

On: 

• n: és l’any del que se’n ha calculat el NCF 

• t: és la vida útil de la planta 

• i: és la taxa d’interès del capital seleccionada per al càlcul 

Com que la taxa d’interès del capital és desconeguda, es realitza un gràfic dels valors que 

prendria el VAN en funció d’una taxa 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 és 

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

el projecte, ja que les pèrdues superarien la inversió inicial. El TIR (taxa de rendibilitat intrínseca), 

és el tipus d’interès pel qual el VAN és zero. Lògicament, es buscarà assolir un TIR major al tipus 

d’interès esperat. 

 

Figura 8. VAN del projecte segons l'interès seleccionat 
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Com es pot observar, l’estimació realitzada resultaria positiva per a interessos baixos, de menys 

del 9%, que és el valor del TIR. Aquest fet no hauria de preocupar, doncs actualment (data 2017) 

els interessos estan fixats baixos a la Unió Europea, pel fet que resulti més atractiu invertir en 

empreses que en lletres del tresor. Prenent un 7,5% d’interès per realitzar els càlculs, s’observa 

que el VAN és de 13M€. S’hauria de comparar aquest valor actual amb el d’altres projectes 

d’inversions, però tot fa indicar que resulta una opció a tenir en compte. 

7.5.2.2. Velocitat de retorn de la inversió 

El càlcul següent consisteix en predir la velocitat amb la que l’empresa en recupera el 100% de 

la inversió inicial. Per dur-ho a terme s’utilitza la següent equació: 

 

Es recupera un 12% de la inversió inicial cada any, el que és un bon valor, doncs es sol prendre 

entre un 6 i un 9% com a una inversió segura. Per tant, si la predicció realitzada en aquesta 

avaluació econòmica es compleix estaríem parlant d’una planta molt rendible econòmicament. 

Aquest fet significa que el novè any s’hauria recuperat la totalitat de la inversió inicial. 

7.5.2.3. Anàlisi de sensibilitat 

Les estimacions realitzades anteriorment, tenen en compte uns preus de compra i venta basats 

en estimacions actuals, però aquests podrien variar durant el transcurs de la vida de la planta, 

pel que es realitzaran anàlisis de sensibilitat per conèixer com es comportaria econòmicament 

la planta en cas d’oscil·lacions dels preus del benzè i el MCB, que són els productes dels que més 

tones se’n compren i venen i dels que més podria afectar una variació en el preu. 

Addicionalment, es realitzarà un anàlisi de sensibilitat per tenir en compte què passaria en cas 

que la demanda del producte no fos la esperada, i s’hagués de disminuir la producció perquè es 

tenen dificultats per donar sortida a tot l’estoc. 

CAS 1. AUGMENT DEL PREU DEL BENZÈ UN 20% 

El preu del benzè, tal com s’ha comentat a l’apartat pertinent d’aquest mateix capítol, ha estat 

sotmès a fortes fluctuacions els passats anys, així que es procedeix a realitzar un estudi de 

rendibilitat en cas que el preu de la tona de benzè sigui un 20% més alta: que creixés dels 

899€/Tn originals a 1067€/Tn. 

Taula 13. Resultats per a un augment del preu del benzè d'un 20% 

Partida 899€/Tn Benzè 1067€/Tn Benzè 
Costos matèries primeres (€/any)  67.232.600 

Benefici brut (€/any)  -7.540.414 
 

Com es pot veure, en cas que el preu del benzè augmenti un 20%, la planta generaria uns 

beneficis bruts que desembocarien en pèrdues per al grup inversor, doncs els costos per 

matèries primeres augmentarien per sobre límits amb els que les ventes no podrien copsar. 

 

𝑅𝑅 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑥 100 =  

12.362.413

100.895.904
 𝑥 100 = 12% (5) 
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CAS 2. DESCENS DEL PREU DEL BENZÈ UN 20% 

De la mateixa manera que s’ha estudiat al cas 1, el preu del benzè no ha estat estable els últims 

anys, i podria variar. En aquest cas s’estudiarà la possibilitat de que el preu de compra del benzè 

descendeixi un 20%. Dels 899€/Tn originals a 711€/Tn. 

Taula 14. Resultats per a un descens del preu del benzè d’ un 20% 

Partida 899€/Tn Benzè 711€/Tn Benzè 
Costos matèries primeres (€/any)  50.068.410 

Base imponible (€/any)  10.494.860 
Impostos (€/any) any 2-16  2.623.715 

NCF (€/any) any 3-15  19.125.640 
TIR  17,71% 

VAN 7,5% (€)  76.035.821 
RR  19% 

 

 

Figura 9. VAN-interès estimat per a un descens del preu del benzè d'un 20% 

En aquest cas, es pot observar que el projecte resultaria encara més rentable, doncs els costos 

en matèries primeres patirien un descens molt important. 

 

CAS 3. DESCENS DEL PREU DEL MCB UN 10% 

El preu del MCB també varia molt segons la zona i el moment , així que es realitzarà un anàlisi 

de sensibilitat per veure què passaria si tot el MCB produït no es pogués vendre al preu desitjat. 

Per a aquest cas, s’ha realitzat un estudi imaginant que de mitjana, el MCB s’ha de vendre un 

10% més barat.  
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Taula 15. Resultats per a un descens del preu del MCB d'un 10% 

Partida 1148€/Tn MCB 918€/Tn Benzè 
Ingressos per ventes (€/any)  85.333.007 

Benefici brut (€/any)  -5.300.064 
 

En cas que el MCB s’hagi de vendre només un 10% més barat, els ingressos anuals per ventes no 

poden superar els costos de producció i l’amortització, pel que la planta es torna insostenible. 

 

CAS 4. AUGMENT DEL PREU DEL MCB UN 10% 

De la mateixa manera que s’ha estudiat al cas 3, s’intenta predir què passaria si el preu de venta 

del MCB augmenta un 10%. 

Taula 16. Resultats per a un augment del preu del MCB d'un 10% 

Partida 899€/Tn Benzè 1263€/Tn Benzè 
Ingressos per ventes (€/any)  99.178.334 

Base imponible (€/any)  8.254.510 
Impostos (€/any) any 2-16  2.063.628 

NCF (€/any) any 3-15  17.445.378 
TIR  15,65% 

VAN 7,5% (€)  60.374.357 
RR  17% 

 

 

Figura 10. VAN-interès estimat per a un augment del preu del MCB d'un 10% 

Es pot observar que, en cas que el MCB es pugui vendre a un preu un 10% major del que s’ha 

estimat, el projecte resultaria encara més interessant per als inversors. 

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

V
A

N
 (

M
€

)

Tipus d'interès



  Planta per la fabricació de monoclorbenzè 
  CAPÍTOL 7. Avaluació econòmica 
  

  
 

Pàgina 28 de 29 
 

CAS 5: DESCENS DE LA DEMANDA EN UN 10% 

En cas que la demanda de MCB no sigui la esperada, no es pugui donar sortida a les 63 milions 

de tones previstes anuals, s’hauria d’aturar la producció. Aquest fet provocaria un descens 

també del 10% en els costos variables (matèries primeres, serveis, subministraments, 

reparacions i manteniment, envasat, expedició, gestió de residus i impostos). 

Taula 17. Resultats per a un descens de la demanda d'un 10% 

Taula resum €/any 
Benefici brut -371.383 

VENTES 83030103 
COSTOS PRODUCCIÓ 72146991 

Total MP 52785455 
Total Serveis 5741497 

Salaris i SS 704430 
Subministraments 378360 

Manteniment 4540316 
Laboratori CQ 420400 

Envasat 830301 
Transport 830301 

Gestió residus 756719 
Lloguers 0 
Impostos 529703 

Assegurances 840799 
Costos comercials 3788710 

 

Si es produeix un descens en la demanda, no s’ingressa suficient en vendes per tal de pagar els 

costos i les amortitzacions dels equips (es genera un benefici brut negatiu), per tant es pot 

considerar que la planta seria inviable. El resultat d’aquest anàlisi indica que per al possible 

inversor, ha d’estar molt segur que el mercat del MCB és capaç de copsar amb la nova demanda 

generada a la planta, perquè en cas que aquesta descendeixi una mica, la planta es torna 

inviable. 
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