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7.1 Introducció 

En aquest apartat s’estudia la viabilitat per a duu a terme aquest projecte de la planta 

de producció de Carbaril. Amb l’objectiu de conèixer el rendiment econòmic del 

projecte, és a dir, saber si la inversió per a realitzar el projecte comportarà beneficis 

abans d’executar el projecte.  

La inversió té quatre punts a tenir en compte: les despeses prèvies, el capital 

immobilitzat, el capital circulant i la posada en marxa. Els qual s’estudien a 

continuació. 

Per aquesta avaluació, cal esmentar que les tasques que comporta el projecte el 

defineixen amb uns objectius i uns límits definits però aportant un grau d’incertesa. Tot 

i procurar-se sempre en aquest projecte reduir el grau d’incertesa, aquest afectarà al 

impacte econòmic fent que l’avaluació econòmica que es realitza en aquest apartat 

tingui un marge d’incertesa. 

Així doncs, es proposa per a reduir aquest rang d’incertesa realitzar un estudi de 

mercat i així aportar més fiabilitat. 

 

7.1.1. Estudi de mercat 

 

Per aportar més fiabilitat a l’avaluació econòmica es realitza un petit estudi de mercat 

per adquirir coneixement sobre la viabilitat comercial d’aquesta activitat econòmica. 

Per fer-lo s’enfocaran 3 anàlisis: anàlisi de competència, anàlisi de consumidors i 

estratègia. 

 

 Anàlisi de la competència 

El mercat nacional i mundial d’insecticides des dels anys anteriors fins a aquest ha 

tingut una variabilitat en la seva facturació però es destaca un augment d’aquesta 

facturació des de principis de segle  XXI fins a l’any actual.   

Hi ha moltes empreses que ofereixen una amplia gama d’insecticides. Per tant es 

destaca una competència alta.  La empresa Quilemol S.A. es pot diferenciar 

d’aquesta competència pel procés emprat de producció on es destaca la poca 

contaminació mediambiental que genera i l’alta seguretat que presenta essent 

aquests aspectes unes avantatges competitives importants per a entrar al mercat 

dels insecticides. 
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 Anàlisi de consumidors 

Els últims anys s’ha destacat un gran augment de cultius, sobretot dels cultius 

transgènics.  Aquest creixement genera una necessitat de consum d’insecticides, 

d’aquí el creixement del consum d’aquest els últims anys. 

La oferta d’insecticides insecticides carbamats són un gran avanç respecte els 

pesticides clorats, ja que els carbamats no persisteixen en els cultius alimentaris de 

la mateixa forma que ho fan els clorats. És més, el carbaril residual es desintoxica i 

s’elimina ràpidament en els vertebrats sense deixar de ser tòxic per als insectes. 

Aquesta característica  fa destacar el seu ús en cultius d’arreu mundial, de forma 

que la venta d’aquest producte és optimista. 

 

 Estratègia 

Es proposa per a prendre el rumb de l’empresa implantar sistemes de cogeneració 

per a fer-la més sostenible i així aconseguir més prestigis.  

En conclusió, vist l’evolució positiva de la venta del producte que es realitza en el 

projecte, i les diferencies que presenta davant la competència, tot i que s’hauria de fer 

una avaluació de mercat més acurada es considera viable aquesta inversió. 
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7.2. Inversió inicial 

La inversió inicial proporcionarà els recursos necessaris per a poder posar en marxa 

l’execució del projecte.  Aquesta inversió correspon a tot el capital que es desemborsa 

abans de començar l’activitat. 

La inversió es divideix en quatre conceptes, tal i com s’ha esmentat en la introducció. 

Una breu descripció dels punts que es presenten en aquest apartat són: 

- Les despeses prèvies, les quals són una partida coneguda. 

- El capital circulant és a dir, el capital destinat al funcionament del negoci que s’ha de 

recuperar un cop acabada l’activitat. 

-El capital immobilitzat, essent aquest els diners que s’inverteixen en tota la compra 

dels equips.  

-La posada en marxa. La qual reflecteix situacions no esperades en el disseny del 

projecte i poden ocasionar despeses inesperades. 

7.2.1. Despeses prèvies 

Les despeses prèvies corresponen als costos previs per a l’execució del projecte. 

Aquests corresponen al costos de la investigació científica, de la constitució i registre 

de la empresa, els honoraris dels advocats i altres professionals relatius a les 

sol·licituds de préstecs, contractes de compraventa de terrenys, a la preparació i 

publicació de prospecte juntament amb possibles anuncis de propaganda. També 

inclou costos pel concepte d’estudi de preinversió en el que s’estudien oportunitats, 

viabilitat, funcions, etc. i també els honoraris de consultors per a la preparació 

d’estudis d’activitats tècniques i supervisió de les activitats de muntatge i construcció.  

7.2.2 Capital immobilitzat 

El capital immobilitzat engloba els bens materials i immaterials, de caràcter permanent, 

destinats a servir de forma duradora a l’empresa. Aquest capital immobilitzat forma 

part del actiu no corrent de l’empresa i es caracteritza per ser la part més importat de 

la inversió inicial. 

Per la seva part, dins del capital immobilitzat, els elements de més pes són els equip i 

les instal·lacions. Ja que ambdós van perdent el seu valor al llarg del temps, aquest 

capital immobilitzat s’anirà amortitzant i renovant. 

Cost dels equips 

Per la determinació del cost del equips s’ha utilitzat principalment el mètode de 

Happel, però, ja que el cost d’algun dels equips de planta no estan contemplats per 
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aquest mètode o bé les característiques del qual no entren dins de les possibilitats del 

mètode, per certs equips s’ha realitzat una estimació mitjançant altres mètodes 

aproximats. 

El mètode de Happel és un mètode d’estimació de costos aproximats d’equips per a 

plantes químiques. El mètode es basa en l’estimació del cost dels equips a partir d’una 

variable característica, per exemple, en el cas de tanc, el volum. 

S’ha de considerar que amb el mètode de Happel s’obté una estimació del cost per 

l’equip a 1970. Per poder equiparar els costos a valors més actuals s’ha actualitzat els 

preus mitjançant el coeficient d’actualització Marshall & Swift (M&S). No obstant 

aquest valor només s’ha pogut actualitzar fins al 2011 per falta del valor del coeficient 

més actualitzat. L’actualització del preu es realitza de la forma indicada a l’equació 

7.2.1. A més, s’ha de considerar que el valor que proporciona el mètode Happel es 

troba en dollars americans i, per tant, cal convertir-lo en euros. Durant el 2014, el valor 

mitja dels dollars sobre els euros és de 0,7148.  

 

                    
       

       
     (Eq. 7.2.1) 

On: 

 Pactual és el preu del equip un cop actualitzat [€]. 

P1970 és el preu del equip estimat per Happel per l’any 1970 [US$]. 

M&S2011 és el índex de M&S de 2011, el qual té un valor igual de 1565. 

M&S1970 és el índex de M&S de 1970, el qual té un valor igual de 303,3. 

C és la conversió de dollars a euros [0,7148 €/$] 

 

A més, sobre el mètode de Happel, s’ha de considerar que aquest no fa distinció entre 

els diferents tipus d’acer inoxidable o diferents acers al carboni, per tant, dos equips 

d’igual variable característica però de material amb preus molt diferents, cotaran el 

mateix per aquest mètode d’estimació. 

A continuació s’explica l’estimació del preu per els diferents equips de la planta. 
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 Tancs d’emmagatzematge  

En aquest apartat s’han comptabilitzat tant els tancs d’emmagatzematge com els tanc 

pulmó que treballen a pressió atmosfèrica. Els tancs que treballen a més pressió no es 

troben contemplats al mètode de Happel i seran tractats com a tancs especials.  

El mètode de Happel per l’estimació del cost dels tancs és basa en el volum d’aquests 

com a variable característica. S’ha de considerar que el mètode de Happel no utilitza 

unitats internacionals sinó americanes i, per tant, n treballa amb litres o m3 sinó que ho 

fa amb galons. El càlcul per el cost del equip ja instal·lat es realitza segons l’equació 

7.2.2. 

                        (Eq. 7.2.2) 

On: 

 Ptanc és el preu del tanc segons l’estimació de Happel [US$]. 

 V és el volum del tanc [gal]. 

 

 

A continuació es mostra un exemple del càlcul, agafant el tanc T-102 de volum 180m3, 

el que equival a 31228 galons. 

                                US$ 

 

A la taula 7.2.1 es mostra un llistat amb els equips dels quals s’ha determinat el cost 
per aquest mètode, junt amb el seu volum, número d’equips iguals, cost, i cost 
actualitzat. 

Taula 7.2.1.- Cost dels tancs d’emmagatzematge. 

Equip Nº Equips Volum (m3) Volum (gal) Cost1970 

(US$) 
Costactual 

(€) 

T-102 4 118 31228 39418 5461 

T-103 3 80 21195 31240 4328 

T-105 3 86 22653 32512 4504 

T-301 2 55 14529 24907 3450 

TP-301 1 60 15811 26202 3630 

TP-304 1 60 15811 26202 3630 

TP-402 1 79 20994 3162 4303 

TP-501 1 36 9558 19372 2684 

 

Del tanc T-105 s’ha considerat que el seu preu serà el doble del calculat, ja que el tanc 
es troba vitrificat. 
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 Tancs de procés amb agitació 

Com a tancs de procés amb agitació s’han considerat tots els tancs mescladors que 
treballen a pressió atmosfèrica. Per la determinació del cost d’aquests equips, s’ha 
determinat per una banda el cost del tanc, a partir del seu volum, i per altra el cost del 
agitador, a partir de la potència d’agitació. Els càlculs s’han realitzat per equips d’acer 
inoxidable, segons les equacions 7.2.3 i 7.2.4. 

 

                           (Eq. 7.2.3) 

On: 

 Ptanc procés  és el preu del tanc segons l’estimació de Happel [US$]. 

 V és el volum del tanc [gal]. 

                          (Eq. 7.2.4) 

On: 

 Pagitació és el preu del agitació segons l’estimació de Happel [US$]. 

 HP és la potència d’agitació [HP]. 

A continuació es mostra un exemple del càlcul, agafant el mesclador M-301 de volum 

4,96m3, el que equival a 1,31 galons i potència de 0,12 KW, el que equival a 0,16 HP. 

                                    

 

                                  

 

A la taula 7.2.2 es troba el llistat de tancs mescladors a pressió atmosfèrica, indicant el 
seu volum, número d’equips, cost, i cost actualitzat. 

Taula 7.2.2.- Cost dels tancs mescladors. 

Equip Nº Equips Volum (gal) Potència 
(HP) 

Cost1970 

(US$) 
Costactual 

(€) 

M-301 1 1,31 0,161 843,8 3112 

M-501 1 0,25 0,012 200,7 740,1 

M-502 2 2,64 1,48 2711 9997,5 

M-503 1 35,38 24,96 13980 51563,6 

M-504 1 2,83 0,422 1469 5418,3 

M-505 1 2,42 0,422 1440 5312,9 

M-506 2 29,1 103,55 28472 105014 

M-507 1 1,23 0,123 736,8 2717,6 
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 Tancs especials  

En aquest apartat s’han englobat tots aquells tancs i reactors que treballen a pressió. 

Per aquests equips, s’ha realitzat una estimació del seu cost en funció del pes del 

equip i material de construcció. Els materials utilitzats en aquests tancs són els acers 

inoxidables AISI 304L i AISI 316L. Cal destacar que hi ha una gran disparitat de preus 

pels materials, per tant s’ha escollit un valor mitja. A partir de la informació recopilada, 

per al AISI 304L s’ha estimat un cost de 2 €/kg i per al AISI 316L de 3€/kg. 

L’estimació del pes s’ha realitzat a partir de l’equació 7.2.5.  

                                (Eq. 7.2.5) 

On: 

 Ptanc esp  és el preu del tanc especial [€]. 

 Pesmat és el pes del material de construcció del tanc [kg]. 

 Costmat és el cost del material de construcció [€/kg] 

  Cc és el coeficient de correcció en funció de la capacitat del equip, igual a 1,3. 

 Cm és el coeficient de mecanització del tanc, considerat igual a 2,5. 

A continuació es mostra un exemple d’aquest càlcul per els reactors R-401, de AISI 

316L i un pes de 21878kg.  A més aquest equip té un agitador del que s’ha estimat el 

cost mitjançant el mètode de Happel, de la forma prèviament explicada al apartat de 

tancs amb agitació.  

                    
 

  
                  

 

A la taula 7.2.3 es troba la llista d’equips considerats tancs especials, amb les seves 

dades i estimació de cost. 

Taula 7.2.3.- Cost dels tancs especials. 

Equip Nº Equips Pes (kg) Material Cost (€) 

T-101 3 3003 304L 19520 

T-104 2 1324 316L 12909 

T-501 2 2181 316L 21265 

TP-401 2 3858 316L 37616 

TP-302 1 595 316L 5801 

TP-303 1 591 316L 5762 

R-401 3 21878 316L 307317 

 



7. Avaluació econòmica 
 
 

 Bufant  

A la planta és tindran quatre bufants iguals que s’utilitzaran per a l’assecador, els BF-

701. 

Amb el mètode de Happel el cost dels bufants es calcula a partir de l’equació 11.2.6. 

                        
      (Eq. 7.2.6) 

On: 

 Pbufant és el preu del bufant segons l’estimació de Happel [US$]. 

 Qv és el cabal d’aire [ft3/min]. 

Els bufants de pantà tenen capacitat d’operació de 15000 m3/h, el que equival a 

8828,75ft3/min.  

                            
   

   
                 

Un cop actualitzat i convertit a euros, el preu d’un bufant igual a 615573 €. 

 

 

 Cristal·litzadors 

Com a cristal·litzadors tenim el CR-501 i el CR-502. A partir del mètode de Happel, el 

preu dels cristal·litzadors s’estima amb l’equació 7.2.7. 

 

                             (Eq. 7.2.7) 

On: 

 Pcrist és el preu del cristal·litzador segons l’estimació de Happel [US$]. 

 Q és la producció de sòlids [Tn/dia]. 

 

La taula 7.2.4 mostra els preus calculats per els dos cristal·litzadors. 

Taula 7.2.4.- Cost dels cristal·litzadors. 

Equip Nº Equips Q (Tn/dia) Cost (US$) Cost (€) 

CR-501 1 36 199818 736991 
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CR-502 1 37 202852 748181 

 

 

 Assecador  

A la planta només es disposa d’un assecador. L’estimació del seu cost es realitza 

mitjançant el mètode de Happel segons l’equació 7.2.8. 

 

                            (Eq. 7.2.8) 

On: 

 Passecador és el preu del assecador segons l’estimació de Happel [US$]. 

 A és l’àrea perifèrica del assecador [ft2]. 

L’assecador escollit té una àrea perifèrica de 20,1 m2 el que equival a 216,4ft2. 

                                            

Un cop actualitzat i convertit a euros, el preu final del assecador és igual a 159303,4€. 

 

 

 Centrifuga 

La planta només disposa d’una centrifuga, CG-501. Amb el mètode de Happel es 

pot estimar el seu valor a partir del diàmetre de la seva cistella i  la potència del 

motor segons les equacions 7.2.9 i 7.2.10. 

                         (Eq. 7.2.9) 

On: 

 Pc. ent és el preu de la cistella segons l’estimació de Happel [US$]. 

 D és el diàmetre de la cistella [polsades]. 

 

                              (Eq. 7.2.10) 

On: 

 Pm. cent.t és el preu del motor segons l’estimació de Happel [US$]. 
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 Hp és la potencia del motor [Hp]. 

 

Sabent que la centrifuga té una cistella de diàmetre XX m, el que equival a XX” i el 

motor té una potència de 22KW, el que equival a 29,15 Hp, el preu de la centrifuga 

queda de la següent forma: 

                                         

                                          

 

Per tant el preu total al 1970, segons Happel, és igual a 343033 US$. Un cop sumats, 

actualitzats i passats a euros, el preu final és iguala a 293587 €. 

 

 

 

 

 

 

 Bescanviadors de calor 

En aquest grup s’engloben tots els equips de bescanvi de calor, a accepció de les 

calders i es chillers. Per el mètode de Happel es pot realitzar una estimació del preu 

d’aquests equips basant-se en la seva àrea de bescanvi. 

                    (Eq. 7.2.11) 

On: 

 Pbesc és el preu del bescanviador segons l’estimació de Happel [US$]. 

 A és l’àrea de bescanvi de calor [ft2]. 

 

A continuació es mostra un exemple del càlcul, agafant el bescanviador B-301 d’àrea 

2,77m2, el que equival a 29,82 ft2. 
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A la taula 7.2.5 es troba el llistat dels bescanviadors de calor, indicant la seva àrea de 
bescanvi, el número d’equips, el seu cost segons Happel i el seu cost actualitzat. 

 

Taula 7.2.5.- Cost dels bescanviadors de calor. 

Equip Nº Equips Àrea (m2) Àrea (ft2) Cost1970 

(US$) 
Costactual 

(€) 

B-301 1 2,77 29,82 2839,5 10472,8 

B-302 1 13,58 146,18 7608,5 28062,4 

B-303 1 17,19 185,03 8805,8 32478,6 

B-304 1 3,21 34,55 3111 11475,2 

B-501 1 5,98 64,37 4575,7 16876,4 

B-502 1 2,52 27,13 2677,7 9876,3 

B-503 1 1,54 16,58 1973,2 7277,6 

DT-501 1 0,85 9,15 1365,0 5034,6 

C-301 1 61,64 663,49 19436,3 71687,1 

C-302 1 1,69 18,19 2090,2 7709,3 

C-303 1 7,67 82,56 5339,2 19692,4 

C-401 1 8,35 89,88 5627,9 20757,3 

C-402 1 249,49 2685,51 46245,8 170568,6 

C-403 1 40,15 432,17 14900,0 54955,5 

C-501 1 3,96 42,63 3543,8 13070,7 

C-502 1 10,21 109,90 6375,2 23513,8 

C-503 1 162 1743,77 35383,4 130504,5 

EV-300 1 1,55 16,68 1981,1 7306,9 

EV-301 1 7,92 85,25 5446,4 20088,0 

EV-302 1 1,26 13,56 1742,3 6426,2 

EV-303 1 2,76 29,71 2833,1 10449,4 

EV-401 1 19,88 213,99 9636,5 35542,2 

EV-402 1 18,28 196,77 9148,0 33740,5 

EV-501 1 8,63 92,89 5744,2 21186,2 

 

 Bombes  

Per la determinació del cost de les bombes segons Happel, es necessita únicament es 

necessita conèixer la seva potència. El cost s’estima a partir del valors de la taula 7.2.6 

i amb l’equació 7.2.12. 

 

Taula 7.2.6.- Cost de les bombes en funció de la potència. 
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  (Eq. 7.2.12) 

A continuació es presenta un exemple amb la bomba P-101. Aquesta té una potència 

de 1,1 KW, el que equival a 1,46 Hp. 

 

              
   

 
 
    

          

Un cop actualitzat i passat  euros, el preu final de la bomba és de 10184€. 

 

A la taula 7.2.7 es troba el llistat dels bombes, indicant la seva potència, el número 
d’equips, el seu cost segons Happel i el seu cost actualitzat. El preu per cada bomba 
s’ha multiplicat per dos ja que es troben doblades. 

 

Taula 7.2.7.- Cost de les bombes. 

Equip Potència 
(Hp) 

Costactual 

(€) 
Equip Potència 

(Hp) 
Costactual  

(€) 

P-101 1,46 20369 P-527 2,92 29208 

P-102 2,92 29208 P-529 1,46 20369 

P-103 1,46 20369 P-531 0,99 16691 

P-104 1,46 20369 P-532 1,46 20369 

P-105 1,46 20369 P-701 0,99 16691 

P-106 0,99 16691 P-702 0,99 16691 

P-301 0,99 16691 P-703 0,99 16691 

P-302 0,99 16691 P-704 0,99 16691 

P-303 2,92 29208 P-705 0,99 16691 

P-304 3,98 34320 P-706 0,99 16691 
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P-305 2,92 29208 P-707 0,99 16691 

P-306 0,99 16691 P-708 0,99 16691 

P-307 0,99 16691 P-709 1,99 23934 

P-309 2,92 29208 P-710 9,94 55268 

P-310 19,88 55880 P-711 7,29 47036 

P-311 19,88 185036 P-712 0,33 9427 

P-312 0,99 16691 P-713 0,99 16691 

P-313 2,92 29208 P-714 0,99 16691 

P-401 2,92 29208 P-715 1,99 23934 

P-402 7,29 47036 P-716 0,99 16691 

P-403 7,29 47036 P-717 0,99 16691 

P-404 7,29 47036 P-718 0,99 16691 

P-405 19,88 55880 P-719 0,99 16691 

P-406 2,92 29208 P-720 0,99 16691 

P-407 7,29 47036 P-721 0,99 16691 

P-408 5,30 39858 P-722 0,99 16691 

P-409 2,92 29208 P-723 1,46 20369 

P-501 0,99 16691 P-724 1,99 23934 

P-502 0,99 16691 P-725 1,46 20369 

P-505 2,92 29208 P-726 0,99 16691 

P-506 2,92 29208 P-727 0,99 16691 

P-507 0,99 16691 P-728 1,46 20369 

P-508 0,99 16691 P-729 0,99 16691 

P-509 0,99 16691 P-730 0,99 16691 

P-510 0,99 16691 P-731 1,46 20369 

P-511 7,29 47036 P-732 1,46 20369 

P-512 0,99 16691 P-733 1,99 23934 

P-513 7,29 47036 P-734 1,99 23934 

P-514 5,30 39858 P-735 1,46 20369 

P-515 7,29 47036 P-736 0,99 16691 

P-516 5,30 39858 P-737 3,98 34320 

P-518 0,99 16691 P-738 3,98 34320 

P-519 0,99 16691 P-739 1,99 23934 

P-522 5,30 39858 P-740 0,99 16691 

P-523 5,30 39858 P-741 0,99 16691 

P-524 5,30 39858 P-742 0,99 16691 

P-525 0,99 16691    
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 Compressors  

L’estimació dels costos dels compressors mitjançant el mètode de Happel es basa en 

la potència de cada compressor. L’estimació es realitza mitjançant l’equació 7.2.13. 

                          (Eq. 7.2.13) 

 

A continuació es mostra un exemple del càlcul a partir de les dades del compressor     

CO-101. Aquest té una potència de 37 KW, el que equival a 49 Hp. 

                                      

 

A la taula 7.2.8 es troba el llistat dels bombes, indicant la seva potència, el número 
d’equips, el seu cost segons Happel i el seu cost actualitzat. El preu final de cada 
compressor s’ha multiplicat per 2 ja que els compressors estan doblats. 

 

Taula 7.2.8.- Cost dels compressors. 

Equip Potència 
(KW) 

Potència 
(Hp) 

Cost1970 

(US$) 
Costactual 

(€) 

CO-101 37 49,03 45005 331986 

CO-301 22 29,15 29692 219026 

CO-302 37 49,03 45005 331986 

CO-303 18,5 24,51 25849 190676 

CO-304 30 39,75 38054 280708 

CO-305 75 99,38 79205 584262 

CO-306 55 72,88 61801 455878 

CO-307 7,5 9,94 12553 92599 

CO-308 7,5 9,94 12553 92599 

CO-309 7,5 9,94 12553 92599 

CO-401 250 331,26 207517 1530772 

CO-402 250 331,26 207517 1530772 

CO-501 30 39,75 38054 280708 

CO-701 45 59,63 52635 388265 

CO-702 7,5 9,94 12553 92599 
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 Columnes   

Per l’estimació del valor de les columnes, tant de destil·lació com d’absorció, cal 

conèixer les seves dimensions i si són de de plats o de rebliment. Tant per columnes 

de plats com de rebliment, primer es calcula el cost de la columna buida a partir del 

nombre de plats o nombre d’etapes per a columnes de rebliment, i posteriorment es 

calcula el cost dels plats o el rebliment del seu interior. 

El càlcul del cost de la columna buida es realitza a partir de les dades conegudes de la 

taula 7.2.9. S’ha de tenir en consideració que l’estimació del Happel per a columnes 

buides està només es correcte per columnes de diàmetre de 6ft, per tant s’haurà 

d’aplicar un factor de correcció per columnes de diferent diàmetre. 

Taula 7.2.9.- Cost de la columna buida de 6ft en funció del nombre de plats.  

 

Per el càlcul del preu de la columna buida segons l’equació 7.2.14, s’ha de escollir dos 

columnes de referència conegudes a partir de la taula 7.2.9. 

 

 

 

                      
 

 
                   (Eq. 7.2.14) 

On: 

 Pc.buida(6) és el cost de la columna buida considerant que té 6ft de diàmetre 

[US$]. 

 Pc.a és el cost d’una columna  buida coneguda de “a” plats [US$]. 

 Pc.b. és el cost d’una columna buida coneguda de “b” plats [US$]. 

c és el nombre de plats de diferencia entre la columna de referencia a i la b. 

a és el nombre de plats de la columna de referència a. 
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      (Eq. 7.2.15) 

On: 

Pc.buida és el cost de la columna buida estimat per Happel [US$]. 

x és el diàmetre de la columna de la que es determina el diàmetre [ft]. 

A continuació es presenta un exemple del càlcul de la columna buida per a la TD-303. 

Aquesta columna té 18 plats equivalents i el seu diàmetre és de 0,3m el que equival a 

0,093ft. Per tant, primer es calcularà el cost de la columna buida agafant com a 

columnes de referència una de 10 i una de 20 plats.  

                     
 

  
                          

                 
     

 
               

 

Per el càlcul de plats, es parteix del fet que un plat de 6ft de diàmetre, costa 140US$. 

Per a plats de diferent diàmetre s’utilitza l’equació 7.2.16. 

                   
 

 
 (Eq. 7.2.16) 

On: 

Pplats(6) és el cost dels plats considerant que tenen 6ft de diàmetre [US$]. 

 Pplats és el cost dels plats amb el diàmetre de la columna real[US$]. 

 x és el diàmetre real de plats [ft]. 

Per columnes amb rebliment, s’ha de calcular el volum de rebliment. A més el cost del 

rebliment depèn del tipus de rebliment. El cost del rebliment per volum de columna es 

troben a la taula 7.2.10. Al igual que per la columna buida i pels plats, el mètode de 

Happel per el rebliment està referit a rebliment per columnes de 6ft de diàmetre, per 

tant també s’hauran de corregir amb l’equació 7.2.16. 

Taula 7.2.10.- Cost del rebliment.  
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Moltes de les columnes de rebliment dissenyades utilitzen com a rebliment berl 
saddles. Ja que aquest tipus de rebliment no està considerat a la taula 7.2.10, s’ha 
considerat que el seu preu és el doble que els dels anells pall. 

Algunes columnes tenen 2 seccions de diferents diàmetres, per aquestes, s’ha fet una 
estimació del cost de les dues seccions per separat i posteriorment s’ha ajuntat el seu 
cost. 

 

A la taula 7.2.11 es mostra un llistat amb les columnes amb l’estimació del seu cost. 

Taula 7.2.11.- Cost de les columnes. 

Equip Nº 
Seccions 

Tipus Nº plats Cost1970 

(US$) 
Costactual 

(€) 

TA-301 2 Rebliment 18 9533,4 35162 

TD-301 1 Rebliment 83 34479 127168 

TD-302 2 Rebliment 14 3792,5 13988 

TD-303 1 Rebliment 18 5133,4 18934 

TD-401 2 Rebliment 33 17050 62885 

TD-402 1 Plats 76 36271 133779 

TD-501 2 Rebliment 38 17609 64947 
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 Chiller 

Per refredar el fluid refrigerant s’utilitzen chillers. Mitjançant la metodologia de Happel, 

el seu cost s’estima amb l’equació  7.2.17. 

 

                               (Eq. 7.2.17) 

On: 

Pch és el cost del chiller segons l’estimació de Happel [US$]. 

 Tn ref. és la capacitat de refrigeració del equip, calculada amb l’equació 7.2.18. 

         
   

        
  (Eq. 7.2.18) 

On: 

Pot és la potència del chiller [KW]. 

La taula 7.2.12 es troba el cost estimat del chillers. 

Taula 7.2.12.- Cost de les chillers. 

Equip Nº equips Potència 
(KW) 

Tn ref. Cost1970 

(US$) 
Costactual 

(€) 

CH-701 3 600 170,6 41968 154789 

CH-702 2 600 170,6 41968 154789 

 

 Caldera de vapor  

El cost d’una caldera de vapor, segons el mètode de Happel, es pot calcular amb 

l’equació 7.219. 

                      (Eq. 7.2.19) 

On: 

Pcv és el cost de una caldera de vapor segons l’estimació de Happel [US$]. 

 V és el cabal de vapor generat [lb/h] 

A planta només es té una caldera de vapor. La capacitat d’aquesta és de 5000kg/h, el 

que equival a 11020 lb/h. 

                                          

Un cop actualitzat el preu i convertit a euros, el preu final queda igual a 150372 €. 
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 Scrubbers  

S’ha fet una estimació del preu del preu dels scrubbers utilitzant les dades de la pagina 

http://www.matche.com/equipcost/Scrubber.html. Per aquesta estimació s’ha 

considerat el volum del scrubber SC-401 igual al 40% del volum d’uns dels tancs R-

401, el SC-301 igual al volum d’un dels tancs T-103 i el SC-302 igual al volum d’un 

dels tancs T-105. 

Equip Cost (€) 

SC-301 94100 

SC-302 233200 

SC-401 384200 

 

 

 

 Total 

Un cop calculats el cost de tots els equips de manera individual, es passa a agrupar-

los per calcular la inversió total en maquinaria i equips. 

A la taula 7.2.13 es mostra aquesta agrupació dels costos. 

Taula 7.2.13.- Global de costos del conjunt d’equips. 

Equip i maquinaria Cost (€) 

Tancs d’emmagatzematge 17371 

Tancs + Agitació 404397 

Tancs especials 1135652 

Bufants 218173 

Cristal·litzadors 618822 

Centrifuga 118910 

Bescanviadors 233292 

Bombes 624036 

Compressors 2095302 

Columnes 206958 

Chillers 545033 

Calderes 83100 

Assecador 53101 

Scrubber 711500 

Total 7617971 

 

 

http://www.matche.com/equipcost/Scrubber.html
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Mètode de Vian 

Un cop determinat el cost del equips, es passa a calcular el capital immobilitzat 

realitzant una estimació amb el mètode de Vian. Aquest mètode agafa com a 

punt de partida el cost dels equips i la maquinaria per a calcular el capital 

immobilitzat. 

Amb aquest mètode es van estimant els diferents costos de la planta a partir 

d’una ponderació referida al cost d’equips i maquinaria. 

A la taula 7.2.14 es mostren el diferents costos amb el seu valor final i la 

ponderació utilitzada pel seu càlcul.  

Taula 7.2.14.- Global de costos del conjunt d’equips. 

Concepte Terme Cost (€) 

I1: maquinaria i aparells X 7.117.971 

I2: Despeses d’instal·lació 0,5·X 3.558.985 

I3: Canonades i vàlvules 0,5·X 3.558.985 

I4: Instrumentació i control 0,1·X 711.797 

I5: Aïllament tèrmic 0,07·X 498.258 

I6: Instal·lació elèctrica 0,1·X 711.797 

I7: Terreny i edificació 0,2·X 1.423.594 

I8: Instal·lacions auxiliars 0,25·X 1.779.493 

Y: Capital físic 
   

  

   

 
19.360.880 

I9: Honoraris del projecte 0,12·Y 2.323.306 

I10: Direcció del muntatge 0,06·Y 1.161.653 

I11: Compra 0,02·Y 387.218 

Z: Capital secundari 
     

  

   

 
23.233.056 

I12: Contracta d'obres 0,05·Z 1.161.653 

I13: Despeses no previstes 0,2·Z 4.646.611 

Total Capital immobilitzat 
     

  

    

 
29.041.321 
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7.2.3. Capital Circulant 

Els capital circulant es defineix com el conjunt de bens monetaris o potencialment 

monetaris, que circulen en cicle tancat dins de la planta. 

Dins del capital circulant es pot diferenciar entre capital circulant disponible i capital 

circulant realitzable. El capital circulant disponible són els diners, físics, en banc, en 

forma d’inversions o accions, etc, dels que es disposen. El capital circulant realitzable 

són les matèries primeres, producte acabat, productes intermitjos, productes venuts 

però no cobrats, recanvis de maquinaria a magatzem, etc, que hi ha a l’empresa. 

Una característica important d’aquest capital circulant, és que es recupera una 

vegada hagi acabat l’activitat, per tant, no és amortitzable, però pot anar 

augmentant amb l’IPC.  

El capital circulant s’estima entre un 10% i un 30% del valor del capital 

immobilitzat. Per agafar un número mitja, s’ha considerat el 20%, per tant el capital 

circulant serà igual a 5.808.264 €. 

 

 

 

7.2.4. Posada en marxa 

A la inversió inicial no s’inclouen els costos generats per a la posada en marxa ja que 

aquests són molt menors als que suposen el capital immobilitzat i circulant.  

Els costos generats per a la posada en marxa, corresponen a les possibles 

reparacions d’equips que es puguin trencar, possibles manteniments, neteja dels 

mateixos i possibles lubricants o altres per a posar a punt els equips. 
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7.2.5. Inversió total 

Una de les parts importants a considerar de les quals no s’ha fet esment en els 

anteriors punts és el cost de la parcel·la. Aquest cost no perdrà valor amb el pas dels 

anys ni tampoc és amortitzable, d’aquí que fins ara no s’hagi fet esment. 

Mitjançant les pàgina web: www.finanzas.com  s’observa que tot i que el preu del sòl 

industrial estigui baixant costa com a màxim 200 €/m2. 

Així doncs, sabent que la parcel·la té 34.636 m2 es calcula que com a màxim, el cost 

d’aquesta serà de 6.872.723,4 €. 

Tenint present aquest cost, es pot observar a la taula la inversió total d’aquest 

projecte.  

 

 

Taula 7.2.15.- Inversió inicial i el seu desglossament. 
 

 Cost (€) 

Capital immobilitzat 29.041.321 

Capital circulant 5.808.264 

Parcel·la 6.872.723 

INVERSIÓ 41.722.308 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.finanzas.com/
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7.3. Costos de producció 
 

Els costos de producció o d’operació, són aquells necessaris per a mantenir la 

producció a la planta. 

Per aquesta raó, el destí econòmic d’una empresa està associat amb el ingrés, 

particularment per ventes, de forma que està associat al sector comercial de l’empresa 

i el cost de producció, que correspon als dels béns venuts, essent relacionat amb el 

sector tecnològic. 

És important destacar dues característiques oposades que presenten aquests costos. 

La primera és que per a produir béns s’ha de tenir una despesa, implicant d’aquesta 

forma un cost. La segona característica és que els costos han d’intentar mantenir-se el 

més baixos possibles i eliminar els innecessaris.  

Els costos de producció totals d’aquest projecte es classifiquen en costos de fabricació 

i costos d’administració.  

A continuació, s’aplica el mètode de VIAN per a calcular aquests costos. 

 

7.3.1. Costos de fabricació 

 

Els costos de fabricació (M) es divideixen en costos directes i indirectes. Els directes 

són els imputables a algun determinat ítem que es fa del procés i els indirectes són 

aquells que no es poden relacionar directament amb cap ítem. Alhora, aquests es 

poden dividir en fixes o variables. Els fixes són els costos que no estan associats a la 

producció i els variables són aquelles que depenen de la producció que es tingui. 

 

 

Matèries primes (M1) 

És el preu de la matèria prima que s’empra en la producció. Aquest valor inclou el preu 

de la matèria prima, del transport, emmagatzematge, impostos i possibles taxes 

especials que puguin tenir aquestes. 

Aquest factor també inclou les matèries auxiliars i els catalitzadors que durin més d’un 

cicle de producció. 

Els costos de les matèries primes s’ha trobat ens les següents pàgines web: 

http://ed.icheme.org/costchem.html; http://www.alibaba.com i http://www.icis.com.  

http://ed.icheme.org/costchem.html
http://www.alibaba.com/
http://www.icis.com/
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A la taula 7.3.1 es troba un llistat de les matèries incloses a M1 amb el seu cost. 

Taula 7.3.1.- Cost de les matèries primeres. 

Compost Consum (Tn/any) Valor (€/Tn) Cost (€/any) 

Fosgè 5.367 787,9 4.229.126 

MMA 1.686 5.003,6 8.436.070 

Cloroform 537 450,3 1.014.639 

Toluè 6.862 231 1585030 

AN 7.595 1.072,2 8.143.692 

NaOH 626 277.2 173.438 

NH4Cl 243 100,1 24.354 

Amberlyst 1,7 109.000 185.300 

Total 23.791.647 

 

 

Mà d’obra directa (M2) 

És tot el personal adscrit al procés de fabricació, és a dir, els operaris que hi ha, dels 

quals depenen del procés que es tingui, de la capacitat de producció i sobretot de 

l’automatització de la planta. 

 

Taula 7.3.2.- Cost de la mà d’obra directa. 
 

Nº empleats Sou mitja (€/mes) Cost anual ((€/any) 

400 2.000 9.600.000 

 

 

 

Serveis generals (M5) 

Els serveis generals, són les diferents fonts energètiques emprades o aquells 

combustibles emprats per a realitzar i optimitzar el procés. És a dir, corresponen al 

vapor, electricitat, aigua, aire comprimir,...etc.  

Així doncs, fent esment als diferents serveis esmentats en la introducció, es realitza el 

cost anual d’aquest consum. El consum estudiat, avarca l’electricitat, l’aigua i el gas 

natural.  
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Taula 7.3.3.- Cost dels serveis. 
 

Servei Preu Consum Cost 

Electricitat 0,1 €/kWh 82.379.650 kWh/any 82.37.965 €/any 

Aigua de xarxa 2,03 €/m3 2.400 m3/any 4.872 €/any 

Gas natural 0,05 €/kWh 384.38.712 kWh/any 1.921.935 €/any 

TOTAL COST SERVEIS GENERALS 10164772 €/any 

 

Estimació de Vian 

A continuació es presenta la taula 7.3.4 amb el càlcul del cost de fabricació segons el 

mètode de Vian. 

Taula 7.3.4.- Costos de fabricació. 
 

Ítem Càlcul Valor (€) 

M1: Matèries primeres M1 23.791.647 

M2: Mà d’obra directa M2 9.600.000 

M3: Patents 2% I 580.826 

M4: Mà d’obra indirecta 20% M2 1.920.000 

M5: Serveis generals M5 10.164.773 

M6: Subministraments 1,5% I 435.620 

M7: Manteniment 6% I 1.742.479 

M8: Laboratori 15% M2 1.440.000 

M9: Envasat 10% I 2.904.132 

M10: Expedició 10% I 2.904.132 

M11: Directius i tècnics 10% M2 960.000 

M12: Amortització 10% I 2.904.132 

M13: Lloguer - 0 

M14: Impostos 1% I 290.413 

M15: Seguros 1% I 290.413 

M    

  

   

 59.928.568 

 

 

 



7. Avaluació econòmica 
 

7.3.2. Costos generals 

Els costos generals (G) són els costos referents a la administració i a les ventes. 

Aquests costos també es divideixen en variables i fixes, és a dir les que estan 

associats a la producció i els que no, respectivament. 

Taula 7.3.5.- Costos generals. 
 

Ítem Càlcul Valor (€) 

G1: Costos comercials 8% M 4.794.285 

G2: Gerència 3% M 1.797.857 

G3: Financers 1% M 599.286 

G4: Recerca i serveis 

tècnics 
1,5% M + 2% V anuals 2.434.613 

G    

 

   

 9.626.041 

 

 

7.3.3. Costos de producció 

 

Els costos de producció finals són la suma entre els costos de fabricació i els costos 

generals.  

Taula 7.3.6.- Costos de producció. 

M (€) 59.928.568 

G (€) 9.626.041 

P (€) 69.554.609 
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7.4. Rendiment econòmic 
 

7.4.1. Ingressos per vendes 

Les empreses generen ingressos per les ventes com a resultat de les seves 

operacions. Aquestes operacions inclouen la venta dels béns i serveis als clients, és a 

dir, per al projecte d’estudi s’inclouria la venta del carbaril i HCl. El carbaril és el 

producte d’interès del procés de producció i l’HCl és un subproducte que gràcies a la 

viabilitat que presenta introduir-lo en el mercat  s’inclou en els ingressos generats per a 

les vendes. 

Els ingressos existeixen com a un valor dins del estat de resultats, també conegut com 

a l’estat de pèrdues i guanys. Els ingressos per vendes tenen un equilibri de crèdit 

normal, el que significa que un crèdit a una compte d’ingressos il·lustra un augment en 

les vendes. 

El càlcul dels ingressos per vendes de l’empresa, ajudaran a determinar si hi ha un 

guany o una pèrdua. Aquest estudi s’observa a la taula 7.2.22. 

Taula 7.4.1.- Ingressos per vendes. 
 

Compost Producció (Tn/any) Valor (€/Tn) Ingrés (€/any) 

Carbaril 10.500 7148 75.054.000 

HCl 10.486 165 1.730.230 

Total 76.784.230 

 
 

7.4.2. Rendiments de la planta 

En aquest apartat es realitzen uns estudis per a determinar quin serà el rendiment de 

la planta, és a dir, determinar si seria factible realitzar la inversió.  

Per comprovar aquest rendibilitat s’ha realitzat el càlcul del VAN (valor actual net), per 

això primer s’ha hagut de calcular el Net Cash Flow. 

Net Cash Flow 

El net cash flow (NCF) és un estudi del flux net de capital que serveix com a punt de 

partida per el càlcul de la rendibilitat d’una activitat econòmica. En aquest estudi entra 

la inversió realitzada, el capital circulant, les ventes, els costos de producció, la 

amortització i els impostos del la planta. 

El NCF es calcula per a cada any d’activitat. En el cas de la planta de carbaril, s’ha 

estimat que els seu temps de vida és de uns 10 anys. 
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El NCF per a cada any es calcula segons l’equació 7.4.1. 

                      (Eq. 7.4.1) 

On:  

 NCFs.i és el NCF sense impostos calculat segons l’equació 7.4.2. 

Els impostos s’han considerat d’un 35% sobre la base imposable, calculada 

segons l’equació 7.4.3. 

 

                                                   (Eq. 7.4.2) 

                                           (Eq. 7.4.3) 

Si la base imposable és negativa es resta a la del any següent. 

A la taula 7.4.2 es mostren els valors del NCF calculats amb els seus termes 

desglossats. Aquest càlcul s’ha realitzat agafant com a unitats milers de euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. Avaluació econòmica 
 

Taula 7.7.2.- Càlcul del VAN. 

 

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

INVERSIÓ 
-41722 

           

CC 
 

-5808 

         

5808 

COSTOS 
 

-69555 -69555 -69555 -69555 -69555 -69555 -69555 -69555 -69555 -69555 

 

VENDES 
 

76784 76784 76784 76784 76784 76784 76784 76784 76784 76784 

 

NCFS. I. 

-41722 1421 7230 7230 7230 7230 7230 7230 7230 7230 7230 5808 

             
V+C 

(negativos)  

7230 7230 7230 7230 7230 7230 7230 7230 7230 7230 

 

AMORT 
 

-4172 -4172 -4172 -4172 -4172 -4172 -4172 -4172 -4172 -4172 

 

Bb 
 

3057 3057 3057 3057 3057 3057 3057 3057 3057 3057 

 

BASE 
IMPOSABLE  

3057 3057 3057 3057 3057 3057 3057 3057 3057 3057 

 

IMPOSTOS 
 

0 -1070 -1070 -1070 -1070 -1070 -1070 -1070 -1070 -1070 -1070 

NCF 
-41722 1421 6160 6160 6160 6160 6160 6160 6160 6160 6160 4738 
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VAN i TIR 

El VAN és un sistema d’actualització del preu del capital, ja que el preu d’aquest va 

baixant amb el temps i per tant si no s’actualitzés no es podria fer un estudi econòmic 

amb fiabilitat.  

El valor del VAN es calcula segons l’equació 7.4.4. 

     
    

      

 

   

 

On: 

 T és el temps de vida estimat de la planta [anys]. 

 i és el valor dels interessos [%]. 

S’ha calculat el valor del VAN amb un interès del 5%. El valor de VAN obtingut és igual 

4097748. Que aquest valor sigui positiu vol dir que si els valor dels intensos és igual o 

inferior al 5%, aquesta activitat econòmica és rendible. 

 

A partir de l’actualització del VAN es pot calcular la taxa interna de retorn (TIR). El TIR 

serveix per determinar que és el valor del interès per el que el VAN és igual a 0. 

Aquest valor es tradueix en el percentatge màxim de rendibilitat de l’activitat, és a dir, 

si els interessos són majors al valor de TIR, l’activitat no és rentable. 

Per el procés realitzat, s’ha obtingut un valor del TIR del 6,71%. 

A partir del valor del TIR es pot concloure que la planta no té una rendibilitat massa 

elevada. No obstant aquesta rendibilitat podria augmentar-se millorant aspectes 

tècnics de la planta. Un dels canvis possibles a realitzar és millorar els sistemes de 

recuperació d’energia per reduir el consum tant d’electricitat com de gas natural.  

Un altre aspecte important econòmicament és que la parcel·la és massa gran pel 

procés a realitzar i que, per tant, es podria considerar comprar-ne una més petita o 

integrar a la planta la producció d’altres productes. 

 

 

 


