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AVALUACIÓ ECONÒMICA 

7.1 INTRODUCCIÓ 

A aquest capítol s’estudia la viabilitat econòmica de la planta de producció 

d’anhídrid ftàlic a partir del balanç econòmic dels costos originats de la construcció i 

operació de la planta i els beneficis que pugui comportar. 

Per fer-ho, cal estimar la inversió inicial, les despeses dels serveis necessaris, 

els costos de producció, el cost de la posada en marxa i la operació de la planta a partir 

de correlacions. Així com també, s’estimen les vendes mitjançant un anàlisi de mercat 

de l’anhídrid ftàlic amb les possibles fluctuacions que es puguin produir. 

La viabilitat econòmica del projecte és el factor desencadenant d’una planta 

química, això és degut a que les possibilitats de que el projecte es dugui a terme són 

directament proporcionals amb la viabilitat d’aquest i els beneficis que pot aportar a 

l’empresa.  

Per tal de determinar la rendibilitat del projecte, es calcula el VAN, el TIR i el 

NCF. Analitzant les dades i suposant que la planta té una activitat durant uns anys 

determinats, s’arriba a la conclusió de si la planta és viable o no ho és. 

A més a més de determinar si la planta de producció d’anhídrid ftàlic, tal i com 

es troba plantejada, és viable o no, es realitza un anàlisi de sensibilitat, per tal d’estimar 

si amb algunes modificacions a certs paràmetres la viabilitat del projecte es veu 

influenciada i canvia. 

 

7.1.1 Estudi del mercat 

Abans d’iniciar l’avaluació econòmica, és fonamental realitzar un estudi de 

marcat sobre els productes que es comercialitzaran, al cas que ens comporta, els 

productes que es vendran són l’anhídrid ftàlic i l’anhídrid maleic.  

Com ja s’ha explicat al capítol d’especificacions, l’anhídrid ftàlic s’utilitza a la 

fabricació de plastificants, polièster, resines alquídiques, ftalines, ftalats, àcid benzoic, 

índigo sintètic, fibres sintètiques, colorants, pigments, productes farmacèutics i 

productes clorats. 

El major mercat d’anhídrid ftàlic és la fabricació de plastificants de ftalat, que 

consumeix quasi el 53% de tot l’anhídrid al 2014. Àsia, concretament la Xina, és el major 

consumidor del producte d’interès d’aquesta planta per a la producció de plastificants, 

suposa, aproximadament, el 61% del consum. Els mercats que segueixen a Àsia són 

Europa central i Amèrica del nord. 
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Seguit de la fabricació de plastificants de ftalat es troba la fabricació de resines 

alquídiques, que l’any 2014 va representar el 21% del consum. De nou, Àsia encapçala 

el mercat, amb un 67% del consum per a la fabricació de resines alquídiques, seguit 

d’Europa central, Amèrica del Nord i Orient mitjà. 

 

Figura 7.1: Mercat mundial d’anhídrid ftàlic. 

La demanda d’aquest producte ha descendit als últimes anys influenciat per les 

condicions econòmiques generals, degut a que el consum d’anhídrid ftàlic depèn en 

gran mesura de l’activitat de la construcció, la producció d’automotriu i la fabricació 

d’equip original. 

Malgrat això, s’espera que el consum mundial d’anhídrid ftàlic creixi en una tassa 

anual promig anual del 2,4% fins al 2019. 

 

Figura 7.2: Estimació del volum del mercat del l’anhídrid ftàlic. 
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7.1.2 Preus 

També es necessari abans d’iniciar l’avaluació econòmica conèixer el preu de 

les diverses substàncies que intervenen durant el procés de fabricació de l’anhídrid ftàlic.  

Així doncs, tot seguit es desglossaran el resultat de la cerca de preus a través 

de diferents proveïdors. 

Taula 7.1.- Cost dels tancs d’emmagatzematge a pressió atmosfèrica. 

Compost Preu (€/Kg) 

Anhídrid ftàlic 1,476 

Anhídrid maleic 1,640 

O-xilè 0,880 

Catalitzador 16,40 

 

7.1.2.1 Serveis 

Taula 7.2.- Cost dels tancs d’emmagatzematge a pressió atmosfèrica. 

Serveis Preu  

Nitrogen líquid (€/m3) 36 

Aigua (€/m3) 1,444 

Gas natural (€/m3) 11,7 

Electricitat (euros/KW·h) 0,084 

Therminol 59 (€/Kg) 1,64 

Therminol VP1 (€/Kg) 1,804 

Sal fossa (€/Kg) 0,43 

 

 

7.2 ESTIMACIÓ DE LA INVERSIÓ INICIAL 

La inversió inicial és el capital inicial necessari per construir la planta i posar-la 

en marxa i fer que funcioni. D’aquesta manera s’obtindran els bens i serveis que 

s’espera que siguin favorables i, per tant comportin benefici econòmic. La inversió inicial 

de la construcció d’una planta esta formada per les partides següents: 

➢ Capital immobilitzat (CI)  

➢ Capital circulant (CC) 

➢ Costos previs 

➢ Costos de posada en marxa 
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7.2.1 Capital immobilitzat  

El capital immobilitat és el capital dirigit a comprar els equips, accessoris, edificis, 

instrumentació, catalitzadors, etc. És el que comporta major cost i no es recupera, ja 

que excepte els terrenys, el capital dels altres ítems disminueix amb el temps, l’única 

manera de compensar aquest capital és amortitzant-lo. Aquesta amortització es 

considerada un cost.  

Per poder calcular el capital immobilitzat s’ha d’estimar el cost de la maquinària 

i els equips. Per fer-ho es poden utilitzar diferents mètodes com poden ser el mètode 

global o de Williams, el mètode del factor únic o de Lang i per últim el mètode del factor 

múltiple en el que s’engloben els mètode de Happel i el mètode de Vian.  

 

7.2.1.1 Càlcul del cost de la maquinària i els aparells 

Hi ha dos mètodes per tal de conèixer el cost dels equips: el mètode algorítmic 

o mètode de Cooper i el mètode de les correlacions o mètode Ray-Sinnott, per al cost 

de cada equip s’escollirà un dels dos mètodes depenent de les especificacions de l’equip 

corresponent i s’actualitzarà al cost actual. 

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

de l’any actual, i posteriorment s’ha de passar de dòlars a euros a partir de la relació 

corresponent. 

𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 2017 = 𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐 ·
𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼2017 

𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐
   (7.1) 

Depenent si t’utilitza el mètode de Sinnott o el de Cooper es fa servir un índex o 

un altre. 

On: 

 CEPCI2002 = 395,6 (pel mètode de Cooper). 

 CEPCI2007 = 509,7 (pel mètode de Sinnott). 

 CEPCI2017 = 553 (índex provisional Gener 2017). 

Una vegada mencionat aquest factor es passa a calcular el cost de cadascun 

dels equips. 

➢ Tancs d’emmagatzematge a pressió atmosfèrica 

El preu dels tancs d’emmagatzematge a pressió atmosfèrica es calculen a partir 

del mètode d’estimació de costos de Cooper, amb les equacions que es poden veure tot 

seguit: 

𝐶𝑒 = 1,218 · 𝐹𝑀 · exp (2,631 + 1,3673 · ln(𝑉) − 0,06309 · (ln(𝑉))2       (7.2) 
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On: 

𝐶𝑒 és el cost de les columnes, en $. 

V és el volum dels tancs d’emmagatzematge, en galons. 

Fm és el valor corresponent al material AISI 316L, 2,1.  

Però aquesta equació no aportaria el preu real, s’ha d’actualitzar a partir dels 

índex de l’any antic i l’índex de l’any actual, i posteriorment passar de dòlars a euros 

utilitzant la relació entre dòlars i euros. 

Taula 7.3.- Cost dels tancs d’emmagatzematge a pressió atmosfèrica. 

Nº  Tanc V (L) V(gal) Ce2002 ($) Ce2017 ($) Ce unitari (€) Ce iguals (€) 

4 T-0101-4 200.000 43.994 58.509,15 81.778,57 67.066,63 268.266,51 

1 T-0801 25 5 56.050,34 425,17 348,64 348,64 

1 T-0803 7 2 36.551,32 88,55 72,61 72,61 

1 T-0802 5 1 56.050,34 56,52 46,35 46,35 

 

➢ Tancs des procés 

El preu dels recipients del procés es calculen a partir del mètode d’estimació de 

costos de l’apèndix C de Cooper, amb les equacions que es poden veure tot seguit: 

𝐶 = 𝐹𝑀 · 𝐶𝑏 + 𝐶𝑎       (7.3) 

On: 

𝐶𝑏 = 1,218 · exp (9,100 − 0,2889 · ln(𝑊) + 0,04576 · ln(𝑊)2)        (7.4) 

Per: 5.000 < W < 226.000 Ib 

𝐶𝑎 = 300 · 𝐷0,7396 · 𝐿0,7068        (7.5) 

Per: 6 < D < 10 ft 

Per: 12 < L < 20 ft 

W és el pes del recipient, en Ib. 

D és el diàmetre del recipient, en f.  

D és la longitud del recipient, en ft.  

Però aquesta equació no aportaria el preu real, s’ha d’actualitzar a partir dels 

índex de l’any antic i l’índex de l’any actual, i posteriorment passar de dòlars a euros 

utilitzant la relació entre dòlars i euros.  
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Taula 7.4.- Cost dels recipients de procés. 

Tanc W (Kg) W(Ib) D (m) D (ft) L (m) L (ft) Cb Ca Ce2002 ($) Ce2014 ($) Ce (€) 

TP-0301 6128 13509.91 4.41 14.47 8.37 27.46 43870.42 22503.56 114631.45 160240.62 131397.31 

TD-0301 122 268.96 0.95 3.12 1.81 5.94 9074.22 2449.59 21505.45 30061.96 24650.81 

TD-0302 357 787.05 1.63 5.35 3.08 10.10 12155.17 5317.21 30843.06 43114.80 35354.13 

DC-0301 1139 2511.06 2.27 7.45 4.319 14.17 18768.97 8629.57 48044.41 67160.16 55071.33 

DC-0302 1125 2480.20 2.26 7.41 4.294 14.09 18670.12 8557.82 47765.06 66769.67 54751.13 

 

➢ Bescanviadors de calor 

El cost dels bescanviadors de calor s’obtenen a partir del programa Aspen 

Exchanger Desing & Ratinc, mitjançant el que s’han dissenyat.  

Taula 7.5.- Cost dels bescanviadors de calor. 

Bescanviador Ce ($) Ce (€) 

RB-0201 35.765 29.327,30 

E-0201 546.630 448.236,60 

E-0202 180.376 147.908,32 

E-0203 820.628 672.914,96 

RB-0301 19.669 16.128,58 

RB-0302 15.656 12.837,92 

E-0301 14.248 11.683,36 

E-0302 9.633 7.899,06 

E-0303 17.532 14.376,24 

E-0304 10.994 9.015,08 

E-0305 45.180 37.047,60 

 

➢ Equips que s’ajusten a un bescanviador de calor 

A la planta de producció d’anhídrid ftàlic hi ha diferents equips que per les seves 

especificacions es poden apropar a un bescanviador de calor del tipus carcassa i tubs, 

aquests equips són els dos switch condensers i el reactor. Es calculen a partir del 

mètode de Cooper. 

𝐶 = 1,218 ·  𝑓𝑑 · 𝑓𝑚 · 𝑓𝑝 · 𝐶𝑏      (7.6) 

On: 

𝐶𝑏 = exp (8,821 · 0,300863 · ln(𝐴) + 0,0681 · (ln(𝐴))2)      (7.7) 

𝑓𝑑 = exp (−1,1156 + 0,0906 · ln(𝐴))      (7.8) 

𝑓𝑝 = exp (0,7771 + 0,04981 · ln(𝐴))      (7.9) 

𝑓𝑚 = 𝑔1 + 𝑔2 · ln (𝐴)     (7.10) 

 𝑔1=0.8603 (pel AISI 316). 
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𝑔2=0.23296 (pel AISI 316). 

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

de l’any actual, i posteriorment s’ha de passar de dòlars a euros a partir de la relació 

corresponent. 

Taula 7.6.- Cost dels equips que es poden aproximar a un bescanviador de calor de 

carcassa i tubs. 

Nº Equip A (sqft) fd fp fm Cb Ce2007 ($) Ce2017 ($) Ce (€) Ce iguals (€) 

2 SC-0201 i 2 32.291,70 0,84 1,29 3,28 424.068,34 1.840.230,78 1.996.561,94 1.637.180,79 3.274.361,59 

1 R-0201 38.814,62 0,85 1,30 3,32 520.918,09 2.345.036,59 2.544.251,98 2.086.286,62 2.086.286,62 

 

➢ Columnes 

El cost de les columnes de destil·lació de la planta de producció d’anhídrid ftàlic 

es calcula a partir del mètode de Cooper, per a columnes empacades. 

𝐶 = 1,218 · (𝑓1 · 𝐶𝑏 + 𝑉𝑝 · 𝐶𝑝 + 𝐶𝑃1)      (7.11) 

On: 

 Vp és el volum de l’empacat (in3), en aquest cas 4.19 in3. 

. Cp és el cost empacat $/cuft. Depèn del tipus d’empacat, en aquest cas 

s’ha utilitzat Intalox saddles, 2 in.  

 𝑓1 és 2,1, pel AISI 316L. 

𝐶 = 1,218 · 𝑒𝑥𝑝(7,123 + 0,1478 · ln(𝑊) + 0,02488 · (ln(𝑊))2)      (7.12) 

𝐶𝑃1 = 249,6 · 𝐷0,6332 · 𝐿0,6016      (7.13) 

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

de l’any actual, i posteriorment s’ha de passar de dòlars a euros a partir de la relació 

corresponent. 

Taula 7.7.- Cost de les columnes. 

 

➢ Compressors 

Els compressors es calculen a partir del mètode de Cooper per a compressors 

centrífugs. El preu el calcula en K$, s’ha de tenir en compte que s’ha de passar a $. 

Equip W (Kg) tb (ft) tp (ft) D (m) L (m) f2 Cp1 Cb Ce2002 ($) Ce2017 ($) Ce (€) 

C-0301 (s.1) 236,5 9,38 9,84 0,46 6,78 1,51 3.910,73 9.974,30 30.364,32 42.445,58 
58.732,71 

C-0301 (s.2) 106,1 9,16 9,84 0,61 2,72 1,55 2.246,06 7.056,77 20.874,28 29.179,67 

C-0302 1.932 32,0 32,8 1,07 19,58 1,66 15.585,79 29.311,35 94.044,85 131.463,10 107.799,74 
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𝐶 = 7,90 · (𝐻𝑃)0,62     (7.14) 

On: 

 HP és la potència del compressor en HP (cavalls de força mecànica). 

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

de l’any actual, i posteriorment s’ha de passar de dòlars a euros a partir de la relació 

corresponent. 

Taula 7.8.- Cost dels compressors. 

Nº Compressor HP (KW) HP Ce2002 ($) Ce2017 ($) Ce unitari (€) Ce2017 (€) 

2 CO-0201 i 2 3.570 4787.44 1.511 2.112,32 1.732,10 3.464,21 

 

A l’àrea 800 hi ha un compressor per garantir el subministrament d’aire 

comprimit. S’ha escollit per catàleg, i te un preu de 12.900 €. 

 

➢ Bombes 

El preu de les bombes que es troben a la planta de producció d’anhídrid ftàlic es 

calcula a partir del mètode de Sinnott per a bombes centrífugues. 

𝐶𝑒 = 𝑎 + 𝑏 · 𝑆𝑛      (7.14) 

On:  

 S és el cabal, en L/s.  

 a, b i c venen tabulades. 

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

de l’any actual, i posteriorment s’ha de passar de dòlars a euros a partir de la relació 

corresponent.  

Taula 7.9.- Cost de les bombes. 

Nº Bomba S (m3/h) S (L/s) a b n Ce2007 ($) Ce2017 ($) Ce unitari (€) Ce doblades (€) 

2 P-0101 A i B 25 6.94 6.900 206 0,9 8.078,53 8.764,82 7.187,15 14.374,30 

2 P-0102 A i B 8,541 2.37 6.900 206 0,9 7.348,28 7.972,53 6.537,48 13.074,96 

2 P-0201 A i B 4,229 1.17 6.900 206 0,9 7.138,13 7.744,52 6.350,51 12.701,02 

2 P-0301 A i B 4,229 1.17 6.900 206 0,9 7.138,13 7.744,52 6,350,51 12.701,02 

2 P-0302 A i B 4,447 1.24 6.900 206 0,9 7.149,15 7.756,48 6.360,31 12.720,63 

2 P-0303 A i B 1,447 0.40 6.900 206 0,9 6.990,70 7.584,58 6.219,35 12.438,70 

2 P-0304 A i B 0,2737 0.08 6.900 206 0,9 6.920,26 7.508,15 6.156,69 12.313,37 

2 P-0305 A i B 4,601 1.28 6.900 206 0,9 7.156,90 7.764,89 6.367,21 12.734,42 

2 P-0306 A i B 0,708 0.20 6.900 206 0,9 6.947,67 7.537,89 6.181,07 12.362,13 
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2 P-0307 A i B 17,72 4.92 6.900 206 0,9 7.764,59 8.424,21 6.907,85 13.815,71 

1 PV-0301 5,49 1,52 6.900 206 0,9 7.201,12 7.812,87 6.406,55 6.406,55 

1 PV-0302 168,3 46,75 6.900 206 0,9 13.456,48 14.599,63 11.971,70 11.971,70 

 

➢ Agitadors 

Per tal de calcular el cost dels agitadors que tenen els recipients de la planta de 

producció d’anhídrid ftàlic es segueix el mètode de Sinnot. 

𝐶𝑒 = 𝑎 + 𝑏 · 𝑆𝑛       (7.15) 

On: 

𝐶𝑒 és el cost de les columnes, en $. 

S és la potència del motor de l’agitador, en KW. 

a, b i n són constants tabulades. 

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

de l’any actual, i posteriorment s’ha de passar de dòlars a euros a partir de la relació 

corresponent. 

Taula 7.10.- Cost dels agitadors. 

Recipient HP (KW) a b c Ce2007 ($) C2017 ($) Ce2017 (€) 

TP-0301 6,8 15.000 990 1,05 22.409,17 24.312,87 19.936,56 

DC-0301 5,49 15.000 990 1,05 20.918,15 22.695,19 18.610,06 

DC-0302 5,5 15.000 990 1,05 20.929,47 22.707,47 18.620,13 

 

➢ Calderes 

El cost de les calderes presents a la planta de producció d’anhídrid ftàlic 

s’estimen a partir de dades bibliogràfiques, el seu preu final s’adjunta tot seguit. 

Taula 7.11.- Cost dels equips de tractament de residus i seguretat. 

TAG Descripció Preu (€) 

CV-0801 Caldera de vapor 20.000 

AG-0801 Caldera de oli 30.000 

AG-0802 Caldera de oli 50.000 

AG-0803 Caldera de oli 80.000 
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➢ Tractament de residus i seguretat 

A l’hora de determinar el cost de la RTO, de la depuradora i l’equip de protecció 

contra incendi, es cerca bibliogràficament estimant el preu dels equips com es mostra 

tot seguit. 

Taula 7.12.- Cost dels equips de tractament de residus i seguretat. 

Ítem Equip Cost (€) 

OG-0601 RTO 450.000 

 Protecció contra incendis 800.000 

 Depuradora 500.000 

 

➢ Escamadores 

A l’hora de determinar el cost de les escamadores que es troben a la planta de 

producció d’anhídrid ftàlic, es cerca bibliogràficament estimant el preu dels equips com 

es mostra tot seguit. 

Taula 7.13.- Cost de les escamadores. 

Ítem Equip Cost (€) 

ES-0401 Escamadora PA 20.000 

ES-0402 Escamadora MA 15.000 

Cost  total (€) 35.000 

 

➢ Cargol sense fi 

A l’hora de determinar el cost dels cargols sense fi que es troben a la planta de 

producció d’anhídrid ftàlic, es cerca bibliogràficament estimant el preu dels equips com 

es mostra tot seguit. 

Taula 7.14.- Cost dels cargols sense fi. 

Ítem Equip Cost (€) 

CE-0401 Cargol sense fi  PA 5.400 

CE-0401 Cargol sense fi MA 3.800 

Cost  total (€) 9.200 

 

 

➢ Ensacadores 

A l’hora de determinar el cost de les ensacadores, que inclueixen la tolva 

corresponent, que es troben a la planta de producció d’anhídrid ftàlic, es cerca 

bibliogràficament estimant el preu dels equips com es mostra tot seguit. 
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Taula 7.15.- Cost de les ensacadores. 

Ítem Equip Cost (€) 

ES-0401 Ensacadora PA 20.000 

ES-2040 Ensacadora MA 15.000 

Cost  total (€) 35.000 

➢ Estació transformadora 

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

trobat cercant en diferents pàgines web. El preu aproximat de l’estació depèn de la 

potència necessària a la planta, aproximant un valor de 110.000 €. S’instal·laran dues. 

 

Tot seguit es resumeixen els costos dels equips per àrees a les taules següents 

i a l’última taula es recull del cost total de la planta de producció d’anhídrid ftàlic.  

Taula 7.16.- Àrea 100. 

 
  

Costos equips Pàgina 1 de 1 
Planta de producció 

PHTHAL 

Àrea 100 
Data: 26 de Gener 

de 2018 
Localització: 
Tarragona 

ÍTEM Descripció Paràmetre de disseny Valor Preu (€) 

T-0101 

Tanc o-xilè Volum (m3) 200 

67.066,63 

T-0102 67.066,63 

T-0103 67.066,63 

T-0104 67.066,63 

P-0101 A 

Bombes càrrega         
o-xilè 

Cabal (m3/h) 

25 7.187,15 

P-0101 B 25 7.187,15 

P-0102 A 8,541 13.074,96 

P-0102 B 8,541 13.074,96 

Preu total Àrea 100 (€) 308.790,73 

 

Taula 7.17.- Àrea 200. 

  

Costos equips Full 1 de 1 
Planta de producció 

PHTHAL 

Àrea 200 
Data: 

26/01/2018 
Localitat: Tarragona 

ÍTEM Descripció 
Paràmetre de 

disseny 
Valor Preu (€) 

CO-0201 a 
Compressor Potència (KW) 

3.570 1.732,10 

CO-0201 b 3.570 1.732,10 
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RB-0201 Reboiler per escalfar o-xilè - - 29.327,30 

SC-0201 
Switch condenser 

Àrea de bescanvi 
(m2) 

3000 
1.637.180,79 

SC-0202 1.637.180,79 

P-0201 A 
Bomba Cabal (m3/h) 

4,229 6.350,51 

P-0201 B 4,229 6.350,51 

R-0201 Reactor 
Àrea de bescanvi 

(m2) 
3.606 2.086.286,62 

E-0201 
Bescanviador per escalfar 

aire 
- - 448.236,60 

E-0202 
Bescanviador després 

reactor 
- - 147.908,32 

E-0203 
Bescanviador després 

reactor 
- - 672.914,96 

Preu total Àrea 200 (€) 6.002.285,66 

 

Taula 7.18.- Àrea 300. 

  

Costos equips Full 1 de 1 
Planta de producció 

PHTHAL 

Àrea 300 Data: 26/01/2018 Localitat: Tarragona 

ÍTEM Descripció 
Paràmetre de 

disseny 
Valor Preu (€) 

TP-0301 
Tanc pulmó + 

agitador 
Pes (Kg) 6.128 151.333,87 

TD-0301 
Tanc de 

condensats MA 
Pes (Kg) 122 24.650,81 

TD-0302 
Tanc de 

condensats PA 
Pes (Kg) 357 35.354,13 

E-0301 

Bescanviadors de 
calor 

- - 11.683,36 

E-0302 - - 7.899,06 

E-0303 - - 14.376,24 

E-0304 - - 9.015,08 

E-0305 - - 37.047,60 

C-0301 
Columna de 

destil·lació MA 
Pes (Kg) 342.6 58.732,71 

C-0302 
Columna de 

destil·lació PA 
Pes (Kg) 1.932 107.799,74 

DP-0301 
Decomposer 1 + 

agitador 
Pes (Kg) 1.139 73.681,39 

DP-0302 
Decomposer 2 + 

agitador 
Pes (Kg) 1.125 73.371,25 

RB-0301 
Reboiler columna 

MA 
- - 16.128,58 

RB-0302 
Reboiler columna 

PA 
- - 12.837,92 
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P-0301 A 

Bombes 
centrífugues 

Cabal (m3/h) 

4,229 6.350,51 

P-0301 B 4,229 6.350,51 

P-0302 A 4,447 6.360,31 

P-0302 B 4,447 6.360,31 

P-0303 A 1,447 6.219,35 

P-0303 B 1,447 6.219,35 

P-0304 A 0,2737 6.156,69 

P-0304 B 0,2737 6.156,69 

P-0305 A 4,601 6.367,21 

P-0305 B 4,601 6.367,21 

P-0306 A 0,708 6.181,07 

P-0306 B 0,708 6.181,07 

P-0307 A 17,72 6.907,85 

P-0307 B 17,72 6.907,85 

PV-0301  
Bombes de buit 

5,489 6.406,55 

PV-0302 168,3 11.971,70 

Preu total Àrea 300 (€) 722.997,72 

 

Taula 7.19.- Àrea 400. 

  

Costos equips Full 1 de 1 
Planta de 
producció 
PHTHAL 

Àrea 400 
Data: 26 de Gener 

de 2018 
Localitat: 
Tarragona 

ÍTEM Descripció Paràmetre de disseny Valor Preu (€) 

EC-0401 Escamadora PA Longitud (m) 4 37.948,65 

EC-0402 Escamadora MA Longitud (m) 1,5 21.378,30 

CE-0401 Cargol sense fi PA 
Potència (KW) 

5,5 5.400 

CE-0402 Cargol sense fi MA 2,5 3.800 

ES-0401 Ensacadora PA - - 20.000 

ES-0402 Ensacadora MA - - 15.000 

Preu total Àrea 400 (€) 103.526,95 

 

Taula 7.20.- Àrea 600. 

  

Costos equips Full 1 de 1 
Planta de producció 

PHTHAL 

Àrea 600 
Data: 26 de Gener 

de 2018 
Localitat: Tarragona 

ÍTEM Descripció 
Paràmetre de 

disseny 
Valor Preu (€) 
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  Depuradora     500.000 

OG-0601 RTO - - 450.000 

Preu total Àrea 600 (€) 950.000 

 

 

Taula 7.21.- Àrea serveis. 

  

Llistat d'equips Full 1 de 1 
Planta de 

producció PHTHAL 

Àrea 800 
Data: 26 de 

Gener de 2018 
Localitat: 
Tarragona 

ÍTEM Descripció Paràmetre de disseny Valor Preu unitari (€) 

DES-0801 Descalsificadora - - 35.290,86 

T-0801 tanc oli 59 Volum (m3) 25 348,64 

T-0802 tanc oli VP1 Volum (m3) 5 46,35 

T-0803 tanc sal Volum (m3) 7 72,61 

CV-0801 Caldera de vapor - - 20.000 

AG-0801 Caldera de oli - - 30.000 

AG-0802 Caldera de oli - - 50.000 

AG-0803 Caldera de oli - - 80.000 

GE-0801 Estació transformadora - - 110.000 

GE-0802 Estació transformadora - - 110.000 

  
Protencció contra 

incendis 
- - 800.000 

CO-0801 
Compressor aire 

comprimit 
Potència (KW) 18.5 12,900,00 

T-0804 Tanc aire comprimit Massa (Kg) 51 575 

Preu total Àrea 800 (€) 1.249.233,46 

 

Taula 7.22.- Resum dels costos dels equips de la planta de producció d’anhídrid ftàlic. 

  

Costos equips Full 1 de 1 
Planta de 

producció PHTHAL 

Àrea 400 
Data: 26 de 

Gener de 2018 
Localitat: 
Tarragona 

ÍTEM Descripció Cost per àrea (€) 

A-100 Àrea 100 308.790,73 

A-200 Àrea 200 6.002.285,66 

A-300 Àrea 300 722.997,72 
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A-400 Àrea 400 103.526,95 

A-600 Àrea 600 950.000,00 

A-800 Àrea serveis 1.249.233,46 

Preu total equips planta (€) 9.336.834,51 

 

 

7.2.1.2 Càlcul del capital immobilitzat 

El càlcul del capital immobilitzat es pot realitzar a partir de diferents mètodes, els 

dos més precisos i utilitzats són el mètode de Vian i el mètode Happel. A cas d’estudi 

de la planta de producció d’anhídrid ftàlic s’ha optat pel mètode de Vian.  

El mètode de Vian es realitza a partir de diferents partides de capital que van en 

funció de diferents ítems que s’han de tenir en compte a l’hora de construir i fer funcionar 

una planta química. Tot seguit, es presenta el mètode desglossat, que serà la 

metodologia emprada posteriorment a l’hora de fer els càlculs pertinents.  

Taula 7.23.- Mètode de Vian. 

  Partida Rang de percentatge Percentatge 

I1 Maquinària i aparells X   

I2 Instal·lació 0,35·X - 0,5·X 0,45 

I3 Canonades i vàlvules 0,6·X   

I4 Instrumentació 0,05·X - 0,3·X 0,2 

I5 Aïllaments 0,03·X - 0,1·X 0,07 

I6 Instal·lació elèctrica 0,1·X - 0,2·X 0,15 

I7 Terrenys i edificis     

  Terrenys     

  Edificacions interiors 0,2·X - 0,3·X 0,25 

  Edificacions exteriors 0,05·X   

  Edificacions mixtes 0,12·X - 0,15·X 0,13 

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

Y Capital física o factor primari Sumatori I1-I8   

I9 Projecte i direcció d'obra i muntatge 0,2·Y - 0,3·X 0,25 

Z Capital directe o factor secundari Y+I9   

I10 Contractista 0,04·Z - 0,1·Z 0,07 

I11 Despeses no previstes 0,1·Z - 0,3·Z 0,15 

CAPITAL IMMOBILITZAT (€) Z+I10+I11   

 

On: 

➢ I1: comptabilitza els equips que componen la planta, cost calculat 

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

compte la mà d’obra així com el material necessari.  

➢ I3: 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: compren el cost dels elements que formen el sistema de control, tant 

sensors, vàlvules de regulació, PLC, etc.  

➢ I5: inclou tant el preu del material d’aïllament cm la mà d’obra de 

l’aïllament que s’aplica a les instal·lacions.  

➢ I6: fa referència al cost dels motors elèctrics així com de les subestacions 

transformadores.  

➢ I7: consta de diferents subpartides com són els 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. 

➢ I8: correspon al cost dels serveis de planta, tenint en compte el cost de la 

instal·lació. 

➢ Y: suma de les partides de I1 A I8. 

➢ I9: diners destinats a l’elaboració del projecte per part dels enginyers i el 

muntatge de la planta. 

➢ Z: sumatori de les partides Y i I9. 

➢ I10: varia en funció de la mida. 

➢ I11: diners destinats a pagar els costos no previstos que es troben al llarg 

de la construcció de la planta.  

 

Taula 7.24.- Resultats del mètode de Vian. 

  Partida Rang de percentatge Percentatge euros 

I1 Maquinària i aparells X   9.336.834,51 

I2 Instal·lació 0,35·X - 0,5·X 0,45 4.201.575,53 

I3 Canonades i vàlvules 0,6·X   5.602.100,71 

I4 Instrumentació 0,05·X - 0,3·X 0,2 1.867.366,90 

I5 Aïllaments 0,03·X - 0,1·X 0,07 653.578,42 

I6 Instal·lació elèctrica 0,1·X - 0,2·X 0,15 1.400.525,18 

I7 Terrenys i edificis     12.000.088,84 

  Terrenys     7.985.250,00 

  Edificacions interiors 0,2·X - 0,3·X 0,25 2.334.208,63 

  Edificacions exteriors 0,05·X   466.841,73 

  Edificacions mixtes 0,12·X - 0,15·X 0,13 1.213.788,49 

I8 Instal·lacions auxiliars 0,25·X - 0,7·X 0,5 4.668.417,26 

Y Capital física o factor primari Sumatori I1-I8   39.730.487,34 

I9 Projecte i direcció d'obra i muntatge 0,2·Y - 0,3·X 0,25 9.932.621,84 



 

PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHIDRID FTÀLIC 

  Capítol 7: Avaluació econòmica 

 

Página 7-18 de 7-31 
 

Z Capital directe o factor secundari Y+I9   49.663.109,18 

I10 Contractista 0,04·Z - 0,1·Z 0,07 3.476.417,64 

I11 Despeses no previstes 0,1·Z - 0,3·Z 0,15 7.449.466,38 

CAPITAL IMMOBILITZAT () Z+I10+I11   60.588.993,20 

 

 

7.2.2 Capital circulant 

El capital circulant és aquell capital que es troba en moviment durant el 

funcionament de la planta, permetent l’activitat d’aquesta. A aquest ítem s’inclouen la 

compra de matèries primeres i els salaris dels treballadors, entre altres. Aquest capital 

es recupera al final de la vida útil de la planta, malgrat que inicialment, suposa gestos 

importants. 

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

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

un percentatge entre el 10 i el 30% del capital immobilitzat, que s’ha calculat 

anteriorment. En aquest cas s’ha decidit aplicar un 20%, obtenint un capital circulant de  

12.117.799 €.  

 

7.2.3 Despeses prèvies 

Es tracta del capital que s’ha d’aportar abans de realitzar qualsevol projecte, 

malgrat que al final aquest no sigui rentable. Inclou els costos de gestió, estudis de 

mercat, gestions administratives prèvies, etc. Aquest capital és menyspreable comparat 

amb les altres partides que formen la inversió inicial. 

Aquesta partida compren un valor molt petit respecte al capital que es requereix 

pel disseny i la construcció de la planta, les despeses prèvies es consideren 

menyspreables. Per tant, no cal tenir-les en compte a l’hora de realitzar el balanç 

econòmic de la planta. 

 

7.2.4 Posada en marxa 

La partida destinada a 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 desitjada. Inclou els costos extres, les pèrdues anormals, etc. 

Per aquest projecte s’ha suposat que formen part de les despeses no previstes del 

mètode de Vian.  
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7.2.5 Inversió total inicial 

Una vegada determinats el capital immobilitzat, el capital circulant, les despeses 

prèvies i la posada en marxa, es pot calcular la inversió total inicial, que correspon a la 

suma d’aquestes partides.  

A continuació, es mostra el resultat de la inversió total inicial que cal per a la 

planta de producció d’anhídrid ftàlic. 

Taula 7.25.- Inversió total inicial per a la planta de producció d’anhídrid ftàlic. 

Capital immobilitzat (€) 60.588.993,20 

Capital circulant (€) 12.117.798,64 

CAPITAL TOTAL INICIAL (€) 72.706.791,84 

 

7.3 ESTIMACIÓ DELS COSTOS DE PRODUCCIÓ 

Els costos de producció són aquells que es generen durant el procés. A 

diferència del capital immobilitzat i el circulant, aquests costos es calculen en funció de 

partides temporals anuals. Es poden classificar tenint en comptes diferents aspectes: 

Segons la seva identificació: 

➢ Costos directes (es troben associats a un determinat producte) 

➢ Costos indirectes (costos globals 

Segons l’origen del cost: 

➢ Costos de fabricació (M) 

➢ Costos d’administració i vendes (G) 

També es poden classificar en: 

➢ Costos variables (en funció de la producció) 

➢ Costos fixos (independents de la producció) 

Pel que fa als costos de producció de l’anhídrid ftàlic es dividiran en els costos 

de fabricació i els costos d’administració i vendes. En aquest apartat es realitzarà un 

estudi dels despeses anuals que tindrà la planta una vegada estigui en funcionament. 

 

7.3.1 Costos de fabricació 

Els costos de fabricació de la planta són les despeses que només van referides 

al procés de producció. Es diferencien en diferents partides com es mostra tot seguit. 

➢ Matèries primeres (M1) 
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Per estimar els costos de les matèries primeres s’ha de tenir en compte la seva 

compra, el seu emmagatzematge i transport per tal de dur a terme el procés de 

producció. Per tant, es necessari disposar del consum i preu anual que suposen les 

matèries primeres que s’empren a la planta de producció d’anhídrid ftàlic.  

 

Taula 7.26.- Costos anuals que suposen les matèries primeres. 

Matèria primera Preu (€/Kg) Consum (Tn/any) Cost (€/any) 

O-xilè 0,88 54.000 39.000 
  M1 (€/any) 38.966,4 

 

➢ Mà d’obra directa (M2) 

Se’n diu mà d’obra directe a l’adscrita al personal que treballa al procés 

pròpiament dit. Es un paràmetre molt variable entre les plantes de producció i dins 

d’aquesta partida es diferència entre la capacitat, el grau de perfecció i el d’automatisme 

de la instal·lació, com al és el cas de la planta de producció d’anhídrid ftàlic.  

La producció continuada de la planta suposa necessitar personal les 24 hores 

diàries, els 7 dies de la setmana. En aquest cas, s’ha decidit que hi hagin 4 torns, 3 

(matí, tarda i nit) entre setmana i 2 (matí i nit) els caps de setmana, tenint en compte 

que els plusos corresponents que se’ls ha de pagar. Els tres torns que treballen entre 

setmana es van rotant entre si, així com també passa amb els dos torns que treballen el 

cap de setmana.  

Per establir el sou dels treballadors, s’ha emprat el Conveni colectiu de la 

Índustria Química. Primerament s’han diferenciat per les característiques que comporta 

el su carret en 8 grups, dels quals s’estableix un sou mínim. S’ha establert que els 

treballadors de la planta de producció d’anhídrid ftàlic guanyin un 30% més del sou 

mínim.  

Taula 7.27.- Costos anuals de la mà d’obra directa. 

Càrrec 
Nº de treballadors 

per torn 

Nº 
treballadors 

totals 

Sou brut anual treballador 
(euros/any) 

Cost anual 
(euros/any) 

Directius  1 70.000 70.000 

Tècnics 4 12 39.197,94 470.375,26 

Cap secció 7 7 27.569,04 192.983,25 

Personal de 
manteniment 

5 15 20.067,84 301.017,60 

Tècnics de 
laboratori 

3 15 32.258,64 483.879,63 

Operaris de 
planta 

10 50 18.755,00 937.749,80 
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Personal d'oficina 8 16 21.755,81 348.092,99 

Total 37 116 229.604,26 2.804.098,52 

 

 

➢ Patents (M3) 

Malgrat que durant la realització del projecte s’han fet servir diverses patents, el 

cost que suposa pagar els drets d’explotació desenvolupats per l’empresa en qüestió, el 

cost és menyspreable en comparació als costos que s’han estimat amb anterioritat. 

 

➢ Mà d’obra indirecta (M4) 

La mà d’obra indirecta la formen els treballadors que realitzen labors indirectes 

al procés de producció, com el personal de neteja o vigilants, entre d’altres.  

 

➢ Serveis generals (M5) 

Aquests cost representa els requeriments que necessiten la planta d’anhídrid 

ftàlic pel seu correcte funcionament. Tot seguit es presenten els resultats, desglossats 

en els diferents serveis. Hi ha serveis que es canvien cada 5 anys (olis, sal i catalitzador). 

Taula 7.29.- Costos anuals d’electricitat. 

Equips consumeixen electricitat KW 

Bombes 10,84 

Agitadors 17,79 

Compressors 7.158,5 

Calderes 888 

Consum total (KW) 8.075,13 

KW·h/any 5.81E+07 

Preu (euros/KW·h) 0,084 

Cost total (euros/any) 4.883.839,05 

 

Taula 7.30.- Costos anuals dels serveis de la planta. 

Servei Cost del servei (€/any) 

Nitrogen 3.252,67 

Aigua 31.190,40 

Gas natural 1.262.769,23 

Electricitat 4.883.839,05 

Total (€/any) 6.181.051,34 
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Taula 7.31.- Costos cada 5 anys dels serveis de la planta. 

  Preu ($/Kg) Preu (€/Kg) Consum (Kg/any) Cost (€/fins canviar) 

Therminol 59 2 1,64 17.500 28.700,00 

Therminol VP1 2,2 1,804 4.200 7.576,80 

Sal 0,49 0,4018 9.802 3.938,49 

Catalitzador  20 16,4 15.697 257.430,80 
   (€/5 anys) 40.215,29 

 

➢ Subministres (M6) 

Les despeses de subministres es troben associades als diners que es destinen 

a l’administració del producte que s’utilitzen regularment a la planta però que no són 

considerats matèries primeres, com es el material de neteja, per exemple.  

 

➢ Manteniment (M7) 

El manteniment es refereixen als costos de reparacions que no puguin ser 

assumides pel personal de manteniment de la planta, revisions periòdiques i externes. 

Anirà referit al capital immobilitzat.  

 

➢ Laboratori (M8) 

Per tal de garantir la qualitat tant de les matèries primeres, com de la qualitat 

dels productes de la planta, es necessari disposar d’un laboratori, per tant són costos 

derivats del control de qualitat.  

 

➢ Envasat (M9) 

Els costos d’envasament s’han calculat en funció del preu dels Big Bags en els 

que s’envasen els productes que es generen a la planta. Tot seguit es presenten els 

resultats. 

Taula 7.32.- Costos d’envasat anuals. 

Preu big bag (€/unidad) 10 

big bags/año 38.400 

M9 (€/año) 384.000 

 

 

 



 

PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHIDRID FTÀLIC 

  Capítol 7: Avaluació econòmica 

 

Página 7-23 de 7-31 
 

➢ Expedició (M10) 

Les despeses que són conseqüència del transport del producte al consumidor i 

depenen de la distància de transport i el mitjà en el que es fa, així com de la perillositat 

del producte. Aquests costos seran dirigits al consumidor, per tant, no s’hauran de tenir 

en compta al balanç econòmic. 

 

➢ Directius i empleats (M11) 

Les despeses es basen en els cost del personal que treballa pel bon 

funcionament de la planta, s’estima en funció de la complexitat del procés. 

 

➢ Amortització (M12) 

És el cost associat a les pèrdues de valor de els instal·lacions, no es tracta d’un 

cost físic. Es considera una mitjana de 10 anys de vida operativa dels equips. 

 

➢ Lloguer (M13) 

En aquesta partida es contemplen els lloguers tant de les parcel·les com de la 

maquinària. Es considera nul, ja que no s’ha llogat cap equip o instal·lació. 

 

➢ Impostos (M14) 

Van referits als costos administratius no atribuïbles als beneficis.  

 

➢ Assegurances (M15) 

S’inclouen els referits als segurs contractats sobre instal·lacions i edificis, no es 

troben dins el cost de les assegurances sobre les persones físiques.  

Tot seguit es poden veure les diferents partides diferenciades a la taula següent: 
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Taula 7.33.- Costos anuals de fabricació de la planta. 

Costos de fabricació (M) Partida Descripció Rang multiplicador Cost (€) 

Variables 

M1 Matèries primeres - - 38.966,4 

M2 Mà d'obra directa - - 2.804.098,52 

M3 Patents - - 0 

M4 Mà d'obra indirecta 0,12·M2 - 0,45·M2 0,18 10.906.018,78 

M5 Serveis generals - - 6.181.051,34 

M6 Subministraments 0,002·CI - 0,015·CI 0,01 605.889,93 

M7 Manteniment 0,02·CI - 0,1·CI 0,06 3.635.339,59 

M8 Laboratori 0,05·M2 - 0,25·M2 0,2 560.819,70 

M9 Envassat     384.000 

M10 Expedició - - 0 

Fixes 

M11 Directius i empleats 0,1·M2 - 0,4·M2 0,2 560.819,70 

M12 Amortització 0,1·CI 0,1 6.058.899,32 

M13 Lloguers - - 0.00 

M14 Impostos 0,005·CI 0,005 302.944,97 

M15 Assegurances 0,01·CI 0,01 605.889,93 

Total (€) 32.644.738,19 

 

7.3.2 Costos d’administració i vendes 

Els costos generals també es subdivideixen en diferents partides, que 

s’expliquen a continuació: 

 

 

➢ Costos comercials (G1) 

Comprenen els costos associats als viatges, la publicitat, les tècniques de venda 

i marketing. Es tracta dels gestos que s’atribueixen a la venda del producte.  

 

➢ Gerència (G2) 

Aquests costos van referits a les despeses de gestió de la planta de producció 

d’anhídrid ftàlic.  

 

➢ Despeses financeres (G3) 

Es troba associat als interessos del capital cedits i invertits a la planta de 

producció d’anhídrid ftàlic. S’avaluen segons l’interès del capital cedit. Te un valor nul 

per aquesta avaluació, degut a que no s’ha demanat cap crèdit. 
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➢ Investigació i serveis tècnics (G4) 

Els serveis tècnics fan referència a l’assessorament als clients i a la investigació 

i desenvolupament de noves tècniques per tal de millorar el procés de producció i altres 

aspectes de la planta.  

 

Tot seguit es presenta una taula on es desglossen aquests costos. 

Taula 7.34.- Costos anuals del gestió i administració de la planta. 

Partida   Descripció Rang estimació Multiplicador Cost (€) 

G1 Variables Costos comercials 0,05·M - 0,2·M 0,1 3.264.473,82 

G2 

Fixos 

Gerència 0,03·M - 0,06·M 0,05 1.632.236,91 

G3 Despeses financeres - - - 

G4 Investigació i serveis tècnics 0,05·M 0,05 1.632.236,91 

Costos totals d'administració i vendes (€) 3.264.473,82 

 

7.3.3 Costos totals de producció 

Els costos totals de producció es resumeixen a la taula següent. 

Taula 7.35.- Costos anuals de producció de la planta. 

Costos de fabricació (M) 32.644.738,19 

Costos d'administració i vendes (G) 3.264.473,82 

Costos totals (euros/anys) 35.909.212,01 

 

7.4 VENDES I RENDIBILITAT DE LA PLANTA 

7.4.1 Ingressos per vendes 

Els ingressos anuals generats per la venda de l’anhídrid ftàlic i del anhídrid 

maleic, suposen els ingressos anuals per venda de la planta. A continuació, es 

resumeixen. 

Taula 7.36.- Ingressos per vendes de la planta. 

Producte Preu ($/tn) Preu (€/tn) Quantitat produïda (tn/any) Vendes (€/any) 

Anhídrid ftàlic 1800 1476 32400 47822400 

Anhídrid maleic 2000 1640 2160 3542400 

Total (euros/any) 51364800 
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7.4.2 Rendibilitat econòmica 

7.4.2.1 Net Cash Flow (NCF) 

El NCF és el capital disponible a caixa i bancs més els valors d’aquells elements 

dels principals actius financers de disponibilitat immediata. En sentit dinàmic, el Net 

Cash Flow el determinen els corrents de cobraments i pagaments que es donen durant 

un període de temps.  

Per tal d’obtenir el valor net se l’han de restar els impostos, que es desgraven 

amb un 35% de la base imponible. Aquest últim ve donat per la diferència entre el 

benefici brut de caixa i l’amortització del capital inicial invertit.  

Per realitzar el balanç econòmic s’han de tenir en compte les següents qüestions: 

➢ La vida útil de producció de la planta. En aquest cas s’han suposat 20 

anys, al final 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. Així com també el capital circulant. 

➢ La planta opera al 100% d’eficiència i tindrà la màxima producció possible 

després de la posada en marxa. 

➢ Es considera que la construcció de les instal·lacions te una durada d’un 

any. 

➢ El canvi d’olis, sal fossa i catalitzador es realitza cada 5 anys.  

➢ Es considera que el preu del producte es manté constant durant la vida 

útil de la planta i que tant el producte com el subproducte te una sortida 

total al mercat. 

➢ El capital immobilitzat es calcula l’any de la construcció. 

➢ L’amortització es calcula a partir del mètode del saldo decreixent, mètode 

regressiu, El valor de l’amortització a l’inici serà major i a mesura que el 

temps vagi disminuint. L’amortització es calcula de la següent manera: 

𝑟 = 1 −
𝑅

𝐶𝐼
 
1

𝑡           (7.16)    

𝐴𝑖 = 𝐶𝐼 · 𝑟 · (1 − 𝑟)^(𝑖 − 1)           (7.17)    

On: 

 r és la taxa d’amortització. 

 R és el valor residual (€). 

 CI és el capital immobilitzat (€). 

 t és el temps de vida (anys). 

 i és l’any en qüestió. 
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 𝐴𝑖és l’amortització a l’any i. 

A continuació es presenta la taula amb els resultats que s’han obtingut del balanç 

econòmic de la planta anualment. La taula es presenta en milions de euros. 
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Taula 7.37.- NCF. 

Any 0 1 2 3 4 5 6 7 

Immobilitzat -60.59               

Valor residual -7.99               

Circulant  -12.12             

Ingressos   51.36 51.36 51.36 51.36 51.36 51.36 51.36 

Costos   -35.95 -35.91 -35.91 -35.91 -35.95 -35.91 -35.91 

Amortització   -5.84 -5.28 -4.77 -4.31 -3.89 -3.52 -3.18 

Beneficis bruts   93.15 92.55 92.04 91.58 91.21 90.79 90.45 

Base imponible   93.15 92.55 92.04 91.58 91.21 90.79 90.45 

Impostos   0.00 -32.60 -32.39 -32.21 -32.05 -31.92 -31.78 

NCF (Meuros) -68.57 183.76 162.68 162.38 162.10 161.88 161.60 161.41 

 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 
         

         

         

51.36 51.36 51.36 51.36 51.36 51.36 51.36 51.36 51.36 

-35.91 -35.91 -35.95 -35.91 -35.91 -35.91 -35.91 -35.95 -35.91 

-2.87 -2.60 -2.35 -2.12 -1.92 -1.73 -1.56 -1.41 -1.28 

90.15 89.87 89.66 89.39 89.19 89.00 88.84 88.73 88.55 

90.15 89.87 89.66 89.39 89.19 89.00 88.84 88.73 88.55 

-31.66 -31.55 -31.45 -31.38 -31.29 -31.22 -31.15 -31.09 -31.05 

161.22 161.05 160.94 160.74 160.63 160.52 160.42 160.36 160.23 

 

17 18 19 20 21 

          

        7.99 

        12.12 

51.36 51.36 51.36 51.36   

-35.91 -35.91 -35.91 -35.91   

-1.15 -1.04 -0.94 -0.85   

88.43 88.32 88.22 88.13   

88.43 88.32 88.22 88.13   

-30.99 -30.95 -30.91 -30.88   

160.16 160.10 160.04 159.98 20.10 
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A partir del NCF es pot deduir que el projecte és rentable, ja que els fluxos són 

positius. Durant els anys de funcionament de la planta s’obtenen beneficis, exceptuant 

a l’any de construcció i poada en marxa de la planta. Per tal de fer més exhaustiu el 

balanç econòmic i la viabilitat del projecte, es calcula el VAN, el TIR i el Pay-Back als 

apartats següents. 

 

7.4.2.2 Valor Actual Net (VAN) 

La viabilitat del projecte s’estima a partir del NCF, per això s’utilitzen mètodes 

actualitzats, que tinguin en compte el temps que es triga en recuperar la inversió inicial. 

Aquests mètodes donen una idea més real del risc que s’assumeix ja que penalitzen per 

recuperar els diners al final de la vida útil.  

El VAN es un procediment que permet calcular el valor present d’un determinat 

nombre de fluxos de caixa al futur. És un mètode de valoració de les inversions que pot 

definir-se com la diferència entre el valor actualitzat dels cobraments i dels pagaments 

generats per una inversió. Aquest valor ha de ser positiu per a que la inversió del projecte 

sigui rentable.  

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑁𝐶𝐹𝑡

(1+𝑘)𝑡
𝑛=𝑡
𝑡=1              (7.18)    

On: 

 K és el % d’interès. 

Es representa la corba del VAN per diferents interessos i comprovar quins valors 

de l’interès donen un VAN positiu. Si el van és igual a zero, no hi ha beneficis ni pèrdues, 

es recupera el capital invertit, ja que les pèrdues superen el desenbolsament inicial.  

 

Figura 7.3: Representació gràfica del VAN del projecte. 
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Con es pot observar a la figura anterior, el projecte és viable fins a un interès 

molt elevat, així doncs, tot i que els interessos pugin durant els propers anys el projecte 

continuarà sent viable.  

 

7.4.2.3 Taxa de Rendibilitat Interna (TIR) 

S’ha realitzat l’estudi del TIR per tal de conèixer el percentatge d’interès exacte 

fins al que el projecte es pot considerar viable. El valor obtingut és del 259%, per tant, a 

aquest interès es recupera la inversió inicial i, a interessos majors el projecte serà 

inviable.  

 

7.4.2.4 Càlcul del PAY BACK 

El mètode d’estudi Pay Back té com a finalitat conèixer el temps que es triga en 

aconseguir que el sumatori dels ingressos nets sigui igual a la inversió inicial. No 

obstant, el Pay-Back no te en consideració el moment en que es reemborsi el capital ni 

presenta informació sobre el que succeirà una vegada es recuperi la inversió. 

𝑃𝑎𝑦 − 𝐵𝑎𝑐𝑘𝑛 = ∑
𝑁𝐹𝐶𝑖

𝐶𝐼
· 100𝑖=𝑛

𝑖=1           (7.19) 

A la figura següent es mostra el resultat del Pay-Back. 

 

Figura 7.4: Representació gràfica del Pay-Back. 

Com es pot veure a la figura anterior, la inversió inicial es recuperar durant el 

primer any de vida de la planta. A partir del moment en que es recuperi la inversió inicial, 

la planta obtindrà ingressos nets beneficiosos.  
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S’ha de remarcar, que no s’han tingut en compte el cos de la posada en marxa, 

ja que era menyspreable en comparació amb la resta dels costos, per tant es pot 

considerar que no es una vegada superat el primer any quan es comencen a obtenir 

beneficis.  

 

7.5 VIABILITAT DEL PROJECTE 

En conclusió, el projecte es considera viable, ja que per a que no sigui rentable 

l’interès ha d’augmentar per sobre del 259%, com és altament improbable, i que el Pay-

Back, indica que s’obtindran beneficis en un curt espai de temps, es provable que es 

trobi amb facilitat inversors que apostin per aquest projecte. 
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