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CAPÍTOL 1: 

INVERSIÓ INICIAL 

La falta d’informació en quant a costos econòmics d’una central que utilitza com 

a recurs l’energia de les ones i l’escassetat de projectes existents en fase 

comercial actualment, ha dificultat l’estudi de viabilitat d’una instal·lació d’aquest 

tipus.  

En aquest apartat es presenten els costos aproximats relatius a la planta 

onamotriu, tant els costos fixos com els variables, basats en projectes existents. 

 

1.1. Dades de partida 

Es disposen de dades corresponents al projecte existent a la Badia de makah, als 

Estats Units. Es tracta d’una planta de 1 MW de potència instal·lada formada per 

4 boies AquaBuOY de 250 kW cadascuna.  

Els fabricants del dispositiu, AquaEnergy, estimen que el cost de la construcció 

dels quatre dispositius, incloent ancoratges (sistema de boies auxiliars) i cable 

submarí d’ aproximadament 5 km per a la connexió a la xarxa, és de 2.630.000 

€ al 2004. Aquest cost no inclou costes d’operació i manteniment. 

D’altra banda, la Universitat de Strathclyde i els informes de Carbon Trust [Ref. 

27, Ref. 28] estima que el cost capital d’un absorbidor puntual de 250 kW és 

d’aproximadament 1,5 milions d’euros, amb la següent distribució de costos: 

 Estructura: 377.250€ 

 Ancoratge: 37.725 € 

 Transmissió i connexió a xarxa: 396.112,5€ 

 Instal·lació: 471.562,5€ 

 Gestió de projecte: 169.762,5€ 



Silvia Ferreiro López  

- 6 - 

1.2. Cost capital 

Donat a les diferències entre les dues estimacions anterior, s’ha realitzat una 

estimació aproximada del cost del capital de la central onamotriu a partir de les 

dues fonts. Cal destacar que els valors estimats són una aproximació a la 

realitat, però no s’han de considerar com a exactament reals.  

L’objectiu d’aquestes estimacions és analitzar la influència econòmica que 

comporta la implantació d’una central d’aquest tipus que utilitza com a captadors 

d’energia de les ones, les boies AquaBuOY. 

A continuació es mostren els costos (amb l’IVA inclòs) dels diferents elements 

que formen part del projecte. 

 

1.2.1. Estructura 

El cost de l’estructura inclou tots materials, components i processos i tot allò 

relacionat amb el dispositiu en sí mateix i el sistema de conversió d’energia. 

Taula 1. Cost total de l’estructura. 

Element Cost (€) 

Estructura 1.195.454,55 

 

1.2.2. Ancoratge  

El cost de l’ancoratge està format pel sistema de boies auxiliars que permeten a 

les boies AquaBuOY moure’s independentment i es requereixen per mantenir-les 

dins la zona del parc onamotriu i evitar que se’n vagin a la deriva. 

Taula 2. Cost total de l’ancoratge. 

Element Cost (€) 

Ancoratge 119.545,45 

 

1.2.3. Transmissió i connexió a la xarxa 

Aquest cost engloba els següents elements: 

 Cablejat elèctric: inclou els 7 trams de cable de 575 V submarins, el tram 

de 12 kV submarí i el tram de 12 kV subterrani. 

 Obra d’adaptació del cablejat. 

 Inspeccions i posada en marxa. 

 Subestació submarina. 

El cost global de la transmissió i connexió a xarxa es mostra a la taula següent: 
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Taula 3. Cost total de transmissió i connexió a la xarxa. 

Element Cost (€) 

Transmissió i connexió a la xarxa 1.255.227,27 

Degut a l’opacitat de les empreses subministradores en quant a la publicació dels 

costos del cablejat elèctric, no s’ha pogut determinar el cost concret del cablejat. 

 

1.2.4. Instal·lació 

Els costos associats a la instal·lació ve donat pel muntatge de la infraestructura 

elèctrica i del transport marítim per mitjà de nolis dels elements que formen part 

del parc onamotriu. 

Taula 4. Cost total de la instal·lació. 

Element Cost (€) 

Instal·lació 1.494.318,18 

 

1.2.5. Enginyeria i gestió del projecte 

Els costos relatius a l’enginyeria i gestió del projecte corresponen al 

desenvolupament i disseny del projecte (estudi previ de l’impacte ambiental, 

l’estudi de les condicions d’onatge i ubicació, l’estudi de les tecnologies de 

captació existents, entre d’altres aspectes) i als tràmits administratius.  

Taula 5. Cost del desenvolupament i disseny del projecte. 

Element Salari (€/h) Temps (h) Cost (€) 

Enginyer tècnic 40 580 23.200 

Taula 6. Cost dels tràmits administratius. 

Element Cost (€) 

Tràmits administratius 1.300 

Els costos relatius a l’enginyeria i gestió del projecte es troben resumits a la 

taula següent: 

 Taula 7. Resum dels costos de l’enginyeria i gestió del projecte. 

Element Cost (€) 

Desenvolupament i disseny 

administratiu 
23.200 

Tràmits administratius 1.300 

Cost total 24.500 
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1.2.6. Resum del cost capital de la planta 

La taula següent mostra el resum del cost capital de la central onamotriu: 

Taula 8. Resum del cost capital total de la planta. 

Element Cost (€) 

Estructura 1.195.454,55 

Ancoratge 119.545,45 

Transmissió i connexió a la xarxa 1.255.227,27 

Instal·lació 1.494.318,18 

Enginyeria i gestió de projecte 24.500 

Cost capital total 4.089.045,45 

A la figura següent es mostra la distribució dels costos de la planta en forma de 

diagrama sectorial. 

 

Figura 1. Distribució dels costos de la central onamotriu. 

Els cost més elevat de la implantació de la planta d’energia de les ones recau en 

la instal·lació, seguit de la transmissió i connexió a xarxa i l’estructura. 

 

1.3. Costos variables 

Els costos variables corresponen al manteniment i operació de la planta 

onamotriu.  

 

 



 Projecte d’implantació d’una central onamotriu 

- 9 - 

Taula 9. Costos variables de la planta. 

Element Cost (€) 

Gestió i administració 1.225 

Manteniment de la planta 39.450 

Costos variables totals 40.675 

Aquests costos engloben els següents aspectes: 

 Manteniment de la instal·lació. 

 Revisions del funcionament. 

 Recol·locació i sustitució d’elements. 

 Llicències i segurs que permetin mantenir els dispositius i cobrir els 

possibles riscos que existeixen. 

 Monitoreig i control de les condicions d’onatge. 

S’ha considerat que el manteniment de la planta equival al 5% de la inversió 

inicial de l’estructura i l’anclatge. 

Es considera que aquests tipus de costos es veuen afectats per la inflació. 

S’assumeix una inflació anual del 1%. 
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CAPÍTOL 2: 

INGRESSOS  

En aquest capítol es calcularan els ingressos anuals que comporta la planta 

onamotriu, considerant que la central té una vida útil de 25 anys. 

 

2.1. Consideracions prèvies 

Per tal de vendre la producció neta de l’energia elèctrica generada a la xarxa, 

s’haurà de tenir en compte la següent normativa: 

 Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de 

producció d’energia elèctrica en règim especial. 

 Reial Decret Llei 2/2013, d’1 de febrer, de mesures urgents en el sistema 

elèctric i en el sector financer. 

L’electricitat produïda es cedirà al sistema a través de la xarxa de transport o 

distribució, per mitjà d’una tarifa regulada, expressada en cèntims d’euro per 

quilovat-hora. Aquesta tarifa es determinarà en funció de la categoria, grup al 

que pertany, potència instal·lada i, en el seu cas, antiguitat des de la data de 

posada en marxa. 

Segons el Reial Decret 661/2007 la central onamotriu pertany a la categoria b, 

grup b3, al tractar-se d’una instal·lació de les onades. L’article 39 del mateix 

decret estableix una tarifa regulada i una prima de referència. 

Però, el Reial Decret Llei 2/2013 actualitza aquest article de la següent manera: 

«Article 39. Tarifes per a instal·lacions de la categoria b), grup b.3: geotèrmica, 

de les onades, de les marees, de les roques calentes i seques, oceanogràfica, i 

dels corrents marines. 

Sense perjudici del que estableix l’article 36, per a les instal·lacions del grup b.3 

es podrà determinar el dret a la percepció d’una tarifa, específica per a cada 
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instal·lació, durant els primers quinze anys des de la seva posada en servei. El 

càlcul d’aquesta tarifa per a cada instal·lació es fa a través de les dades 

obtingudes en el model de sol·licitud de l’annex VIII. 

A la taula 4 de l’article 46, es modifica el valor de la prima de referència de tots 

els grups, que passa a tenir un valor de 0 c€/kWh» 

Pel que fa a l’annex VIII que es menciona a l’Article 39 actualitzat del Reial 

Decret Llei 2/2013, la tarifa regulada vindrà donada en funció d’una sol·licitud de 

retribució específica per a instal·lacions del grup b.3. Aquesta sol·licitud s’haurà 

de presentar al Ministeri d’Indústria i Energia, juntament amb un avantprojecte 

que descrigui de forma exhaustiva la instal·lació. 

Al no poder presentar aquesta sol·licitud, es considerarà una tarifa de 17,72 

c€/kWh, per tractar-se d’una tecnologia molt innovadora i, per tant, comporta un 

gran risc. 

Taula 10. Retribució de l’energia de les onades. 

Categoria Grup 
Tarifa regulada 

(c€/kWh) 

b b3 17,72 

 

2.2. Ingressos anuals 

El càlcul dels ingressos anuals vindrà donat per la següent expressió: 

 generadaregulada ETIngressos ·  (1) 

On, 

reguladaT : Tarifa regulada que es paga per l’energia de les ones, de 17,72 c€/kWh. 

generadaE : Energia generada pel parc onamotriu durant un any, en kWh. 

 

Tenint en compte que l’energia produïda per les set boies AquaBuOY és de 

1.101.990,22 kWh, els ingressos anuals seran de 195.272,67 €. 

Aquests ingressos no seran constants durant els 25 anys, degut a que la 

retribució es troba lligada amb l’Índex de Preus de Consum (IPC). Es considerarà 

una variació anual del 4%. 
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CAPÍTOL 3: 

ESTUDI DE VIABILITAT 

ECONÒMICA  

En aquest capítol es podrà estudiar la rendibilitat de la instal·lació a partir del 

flux de caixa: flux d’entrades (ingressos) i sortides (despeses) durant la vida útil 

de la central. 

 

3.1. Flux de caixa 

A continuació es mostra una taula amb el flux de caixa corresponent a la central 

onamotriu.
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Taula 11. Flux de caixa fins a l’any 5. 

Concepte Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 

Ingressos 
 

195.272,67 203.083,57 211.206,92 219.655,19 228.441,40 

Inversió inicial 4.089.045,45 
     

Costos variables 
 

40.675,00 41.081,75 41.492,57 41.907,49 42.326,57 

Flux de caixa -4.089.045,45 154.597,67 162.001,82 169.714,35 177.747,70 186.114,83 

Flux acumulat -4.089.045,45 -3.934.447,79 -3.772.445,96 -3.602.731,62 -3.424.983,92 -3.238.869,08 

 

Taula 12. Flux de caixa des de l’any 6 fins a l’any 10. 

Concepte Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 

Ingressos 237.579,06 247.082,22 256.965,51 267.244,13 277.933,89 

Inversió inicial 
     

Costos variables 42.749,83 43.177,33 43.609,11 44.045,20 44.485,65 

Flux de caixa 194.829,22 203.904,89 213.356,40 223.198,93 233.448,24 

Flux acumulat -3.044.039,86 -2.840.134,97 -2.626.778,57 -2.403.579,64 -2.170.131,39 
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Taula 13. Flux de caixa des de l’any 11 fins a l’any 15. 

Concepte Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 

Ingressos 289.051,25 300.613,30 312.637,83 325.143,34 338.149,08 

Inversió inicial 
     

Costos variables 44.930,50 45.379,81 45.833,61 46.291,94 46.754,86 

Flux de caixa 244.120,74 255.233,49 266.804,22 278.851,40 291.394,21 

Flux acumulat -1.926.010,65 -1.670.777,16 -1.403.972,94 -1.125.121,54 -833.727,32 

 

Taula 14. Flux de caixa des de l’any 16 fins a l’any 20. 

Concepte Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 

Ingressos 351.675,04 365.742,04 380.371,72 395.586,59 411.410,06 

Inversió inicial 
     

Costos variables 47.222,41 47.694,64 48.171,58 48.653,30 49.139,83 

Flux de caixa 304.452,63 318.047,41 332.200,14 346.933,29 362.270,23 

Flux acumulat -529.274,69 -211.227,29 120.972,85 467.906,15 830.176,38 
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Taula 15. Flux de caixa des de l’any 21 fins a l’any 25. 

Concepte Any 21 Any 22 Any 23 Any 24 Any 25 

Ingressos 427.866,46 444.981,12 462.780,36 481.291,58 500.543,24 

Inversió inicial 
     

Costos variables 49.631,23 50.127,54 50.628,82 51.135,11 51.646,46 

Flux de caixa 378.235,23 394.853,58 412.151,55 430.156,47 448.896,78 

Flux acumulat 1.208.411,60 1.603.265,18 2.015.416,73 2.445.573,20 2.894.469,98 
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3.2. VAN, TIR i període de retorn de la inversió 

El flux de caixa ens permet conèixer diferents paràmetres que ajudaran a 

analitzar la rendibilitat de la central onamotriu: 

 Valor Actual Net (VAN). 

 Taxa Interna de Retorn (TIR). 

 Període de retorn. 

Determinant cadascun dels paràmetres anteriors s’han obtinguts els resultats 

següents: 

Taula 16. Valor Actual Net, Taxa Interna de Retorn i Període de retorn. 

VAN 1.102.287,5 € 

TIR 4% 

Període de retorn 17 anys i 8 mesos 

El VAN, fixant el valor de la taxa d’interès en un 2%, indica que la inversió 

produiria beneficis, donat a que el valor obtingut és positiu. Però, no és 

determinant a l’hora de si el projecte és viable o no.  

El TIR del projecte, que és igual a la taxa d’interès que fa que el VAN s’iguali a 

zero, es situa en el 4%. Es considera un valor baix. 

A la Taula 14 s’observa que el període de retorn es situa entre els 17 i 18 anys 

després d’iniciar el projecte, concretament 17 anys i 8 mesos. Tenint en compte 

que la vida útil de la central és d’ aproximadament 25 anys i que la inversió 

inicial és molt elevada, es considera que la inversió és molt arriscada.  

No s’ha considerat demanar un préstec a entitats financeres degut a que les 

condicions per atorgar préstecs s’han endurit a Espanya en els temps de crisis 

actuals i més tractant-se d’energies renovables. El sector de les energies 

renovables és molt variable amb el pas dels anys i depèn de múltiples factors, 

tals com els que es mostren a continuació: 

 Variabilitat en les condicions d’onatge on s’ubica el parc onamotriu. Això 

implica modificacions en els ingressos que comporta la generació d’energia 

elèctrica a partir de l’energia de les ones. 

 Normatives i règims regulatoris. És requereix d’un marc regulatori més 

estable que fomenti l’ús de l’energia de les ones. 

 Govern i institucions. És necessari un major suport institucional per tal de 

fomentar la investigació en aquesta nova tecnologia i, així, millorar 

l’aprofitament energètic i la fiabilitat. 

Per tant, es considera que la implantació de la central onamotriu no és viable en 

aquestes condicions.  
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CAPÍTOL 4: 

ALTERNATIVES 

PROPOSADES  

Durant els últims anys, les energies renovables han estat recolzades en part per 

l’Estat i altres institucions, subvencionant una gran part de la inversió per tal 

d’incentivar l’ús d’energies renovables.  

Durant el període 1999 - 2002, s’ha realitzat un gran impuls pel Pla de Foment 

de les Energies Renovables, degut a que es va incrementar el percentatge de 

subvencions públiques per inversions en energies renovables fins a un 43,1% 

[Ref. 29]. 

A partir del 2002, les subvencions per inversions van continuar pujant fins a l’any 

2005. Durant el període 2005 – 2010, les ajudes públiques van disminuir 

considerablement [Ref. 1], ja que Espanya es trobava en una greu crisis 

econòmica. 

Malauradament, la situació dels darrers anys no és del tot favorable, ja que s’han 

reduït considerablement les subvencions per part de les institucions, la qual cosa 

dificulta la posada en marxa d’una instal·lació que usa les energies renovables. 

Es preveu que en els pròxims anys, la situació millori, augmentant les ajudes 

públiques per fomentar les energies renovables. 

Donat a que el projecte de viabilitat econòmica de la implantació de la central 

onamotriu ha resultat no rentable, es consideraran dos escenaris diferents per tal 

de saber en quines condicions la planta seria viable. 

Actualment, les subvencions públiques en energies renovables, en general, 

oscil·len al voltant del 30% en les inversions. Es preveu que en un futur proper 

les ajudes augmentaran. S’assumirà una subvenció del 65% en el cas més 

favorable. 
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4.1. Escenari 1 

En aquest escenari es suposarà que l’Estat subvencionarà una part de la inversió 

inicial per la implementació de la central en un 30%.  

Taula 17. Inversió sense subvencions i amb una subvenció del 30%. 

Tipus d’inversió Inversió (€) 

Sense subvencions 4.089.045,45 

Subvenció del 30% 2.862.331,82 

Per tant, s’hauria de fer una inversió de 2.862.331,82 €. 

 

4.1.1. Flux de caixa 

A continuació es mostra el flux de caixa de l’escenari 1. 
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Taula 18. Flux de caixa de l’escenari 1 fins a l’any 5. 

Concepte Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 

Ingressos 
 

195.272,67 203.083,57 211.206,92 219.655,19 228.441,40 

Inversió inicial 2.862.331,82 
     

Costos variables 
 

40.675,00 41.081,75 41.492,57 41.907,49 42.326,57 

Flux de caixa -2.862.331,82 154.597,67 162.001,82 169.714,35 177.747,70 186.114,83 

Flux acumulat -2.862.331,82 -2.707.734,15 -2.545.732,33 -2.376.017,98 -2.198.270,28 -2.012.155,45 

 

Taula 19. Flux de caixa de l’escenari 1 des de l’any 6 fins a l’any 10. 

Concepte Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 

Ingressos 237.579,06 247.082,22 256.965,51 267.244,13 277.933,89 

Inversió inicial 
     

Costos variables 42.749,83 43.177,33 43.609,11 44.045,20 44.485,65 

Flux de caixa 194.829,22 203.904,89 213.356,40 223.198,93 233.448,24 

Flux acumulat -1.817.326,22 -1.613.421,34 -1.400.064,93 -1.176.866,00 -943.417,76 

 



Silvia Ferreiro López                 

- 22 - 

 

Taula 20. Flux de caixa de l’escenari 1 des de l’any 11 fins a l’any 15. 

Concepte Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 

Ingressos 289.051,25 300.613,30 312.637,83 325.143,34 338.149,08 

Inversió inicial 
     

Costos variables 44.930,50 45.379,81 45.833,61 46.291,94 46.754,86 

Flux de caixa 244.120,74 255.233,49 266.804,22 278.851,40 291.394,21 

Flux acumulat -699.297,01 -444.063,52 -177.259,30 101.592,10 392.986,31 

 

Taula 21. Flux de caixa de l’escenari 1 des de l’any 16 fins a l’any 20. 

Concepte Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 

Ingressos 351.675,04 365.742,04 380.371,72 395.586,59 411.410,06 

Inversió inicial 
     

Costos variables 47.222,41 47.694,64 48.171,58 48.653,30 49.139,83 

Flux de caixa 304.452,63 318.047,41 332.200,14 346.933,29 362.270,23 

Flux acumulat 697.438,94 1.015.486,35 1.347.686,49 1.694.619,79 2.056.890,01 
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Taula 22. Flux de caixa de l’escenari 1 des de l’any 21 fins a l’any 25. 

Concepte Any 21 Any 22 Any 23 Any 24 Any 25 

Ingressos 427.866,46 444.981,12 462.780,36 481.291,58 500.543,24 

Inversió inicial 
     

Costos variables 49.631,23 50.127,54 50.628,82 51.135,11 51.646,46 

Flux de caixa 378.235,23 394.853,58 412.151,55 430.156,47 448.896,78 

Flux acumulat 2.435.125,24 2.829.978,82 3.242.130,36 3.672.286,83 4.121.183,62 
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4.1.2. VAN, TIR i període de retorn de la inversió 

S’han obtingut els següents resultats de VAN, TIR i període de retorn per 

l’escenari 1: 

Taula 23. Valor Actual Net, Taxa Interna de Retorn i Període de retorn 

per l’escenari 1. 

Escenari 1 

VAN 2.304.947,93 € 

TIR 7% 

Període de retorn 13 anys i 8 mesos 

El VAN, fixant el valor de la taxa d’interès en un 2%, indica que la inversió 

produiria beneficis, donat a que el valor obtingut és positiu, considerablement 

major al obtingut en el cas de que no hi hagués cap tipus de subvenció. Però, no 

és determinant a l’hora de si el projecte és viable o no.  

El TIR del projecte es situa en el 7%, un valor que resulta més atractiu. 

El període de retorn de la inversió es situa als 13 anys i 8 mesos, després de fer 

la inversió. En aquestes condicions, es considera que el projecte és acceptable 

degut a que la inversió inicial que s’ha de desemborsar no comporta un risc 

elevat.  

Per tant, es considera que la implantació de la central onamotriu és viable en 

aquestes condicions.  

 

4.2. Escenari 2 

En aquest escenari es suposarà que l’Estat subvencionarà una part de la inversió 

inicial per la implementació de la central en un 65%.  

Taula 24. Inversió sense subvencions i amb una subvenció del 65%. 

Tipus d’inversió Inversió (€) 

Sense subvencions 4.089.045,45 

Subvenció del 65% 1.431.165,91 

Per tant, s’hauria de fer una inversió de 1.431.165,91€. 

 

4.2.1. Flux de caixa 

A continuació es mostra el flux de caixa de l’escenari 2. 
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Taula 25. Flux de caixa de l’escenari 2 fins a l’any 5. 

Concepte Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 

Ingressos 0,00 195.272,67 203.083,57 211.206,92 219.655,19 228.441,40 

Inversió inicial 1.431.165,91 
     

Costos variables 
 

40.675,00 41.081,75 41.492,57 41.907,49 42.326,57 

Flux de caixa -1.431.165,91 154.597,67 162.001,82 169.714,35 177.747,70 186.114,83 

Flux acumulat -1.431.165,91 -1.276.568,24 -1.114.566,42 -944.852,07 -767.104,37 -580.989,54 

 

Taula 26. Flux de caixa de l’escenari 2 des de l’any 6 fins a l’any 10. 

Concepte Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 

Ingressos 237.579,06 247.082,22 256.965,51 267.244,13 277.933,89 

Inversió inicial 
     

Costos variables 42.749,83 43.177,33 43.609,11 44.045,20 44.485,65 

Flux de caixa 194.829,22 203.904,89 213.356,40 223.198,93 233.448,24 

Flux acumulat -386.160,31 -182.255,43 31.100,98 254.299,91 487.748,15 
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Taula 27. Flux de caixa de l’escenari 2 des de l’any 11 fins a l’any 15. 

Concepte Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 

Ingressos 289.051,25 300.613,30 312.637,83 325.143,34 338.149,08 

Inversió inicial 
     

Costos variables 44.930,50 45.379,81 45.833,61 46.291,94 46.754,86 

Flux de caixa 244.120,74 255.233,49 266.804,22 278.851,40 291.394,21 

Flux acumulat 731.868,90 987.102,39 1.253.906,61 1.532.758,01 1.824.152,22 

 

Taula 28. Flux de caixa de l’escenari 2 des de l’any 16 fins a l’any 20. 

Concepte Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 

Ingressos 351.675,04 365.742,04 380.371,72 395.586,59 411.410,06 

Inversió inicial 
     

Costos variables 47.222,41 47.694,64 48.171,58 48.653,30 49.139,83 

Flux de caixa 304.452,63 318.047,41 332.200,14 346.933,29 362.270,23 

Flux acumulat 2.128.604,85 2.446.652,26 2.778.852,40 3.125.785,69 3.488.055,92 
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Taula 29. Flux de caixa de l’escenari 2 des de l’any 21 fins a l’any 25. 

Concepte Any 21 Any 22 Any 23 Any 24 Any 25 

Ingressos 427.866,46 444.981,12 462.780,36 481.291,58 500.543,24 

Inversió inicial 
     

Costos variables 49.631,23 50.127,54 50.628,82 51.135,11 51.646,46 

Flux de caixa 378.235,23 394.853,58 412.151,55 430.156,47 448.896,78 

Flux acumulat 3.866.291,15 4.261.144,73 4.673.296,27 5.103.452,74 5.552.349,53 
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4.2.2. VAN, TIR i període de retorn 

S’han obtingut els següents resultats de VAN, TIR i període de retorn per 

l’escenari 2: 

Taula 30. Valor Actual Net, Taxa Interna de Retorn i Període de retorn 

per l’escenari 2. 

Escenari 2 

VAN 3.708.051 € 

TIR 14% 

Període de retorn 7 anys i 11 mesos 

El VAN, fixant el valor de la taxa d’interès en un 2%, indica que la inversió 

produiria beneficis i el seu valorés elevat 

El TIR del projecte es situa en el 14%, un valor alt que es considera clarament 

acceptable 

El període de retorn de la inversió es situa als 7 anys i 11 mesos, després de fer 

la inversió. En aquestes condicions, es considera que el projecte és acceptable, ja 

que en 8 anys, ja s’hauria recuperat la inversió realitzada. 

Per tant, es considera que la implantació de la central onamotriu és perfectament 

viable econòmicament en aquestes condicions.  
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