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0. RESUM EXECUTIU 

El nostre treball consisteix en assessorar a un jove enginyer agrònom, que vol crear una 
empresa vinícola a Hostalets d’en Bas, situat a  la comarca de la Garrotxa. La masia on vol 
dur a terme el projecte és al Mas Tarrés. La nostra finalitat és estudiar la viabilitat econòmica 
de l’empresa anomenada El Quintà. Aquesta produirà vi negre per a la seva comercialització 
en un sector del mercat. 

L’objectiu que busca el nostre client amb la creació d’aquesta empresa és aconseguir 
elaborar un vi negre, de la varietat Cabernet Sauvignon, que formi part del conjunt de 
productes típics de la comarca  de la Garrotxa, coneguts amb el nom de “Cuina Volcànica”. 
D’aquesta manera vol arribar a satisfer les necessitats dels diferents consumidors. 

Com a assessores ens hem adonat que el projecte inicial no era viable. Per aquest motiu hem 
proposat al nostre client una sèrie de millores per intentar que el seu projecte empresarial 
tingui futur. Quines han estat aquestes millores?  Hem aconseguit que el projecte tingui 
sortida? Per respondre aquests interrogants hem calculat tots els costos necessaris als que 
s’enfrontarà el client, tant en el projecte original com en el projecte amb les millores, tot 
comparant els resultats comptables obtinguts. 

Per acabar, ¿Quant costa produir una ampolla de vi? Aquesta és una bona pregunta que ens 
hem fet, per saber  si el preu del vi produït, amb les seves característiques particulars, podria 
competir amb la resta de vins existents al mercat. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Motivació i objectius  
Hem escollit fer aquest treball perquè ens interessava conèixer el procediment que s’ha de 
seguir per crear una empresa i més concretament una explotació vitivinícola. Com a estudiants 
d’economia, ens sembla important tenir nocions i adquirir eines per tal de constituir una 
empresa. 
La idea d’aquest projecte ha nascut de la motivació d’un jove enginyer agrònom que té 
intenció d’engegar un projecte d’aquestes característiques: una explotació vitivinícola 
dedicada a la producció i comercialització de vi. A més, el vi és característic d’algunes zones 
de Catalunya i de la pròpia Cuina Mediterrània, raons que ens han motivat a conèixer més a 
fons el seu procés d’elaboració. 
Les característiques de la terra de la zona han de ser adequades per tal de poder ubicar les 
vinyes a la comarca de la Garrotxa. A més a més, la gastronomia característica de la zona fa 
pensar que aquest producte podria forma part d’aquesta tradició culinària, creant-li un lloc en 
el mercat.  
Així doncs, l’objectiu principal és l’estudi de la rendibilitat d’una empresa dedicada a la 
producció i comercialització del vi ubicada a la Vall d’en Bas. Concretament, el que pretenem 
a través d’aquest projecte, és conèixer els passos a seguir per a crear una explotació 
vitivinícola així com també la seva estructura econòmica i financera.  
 

1.2 Metodologia 
Per a poder donar resposta als nostres objectius, hem enfocat el desenvolupament d’aquest 
treball a donar resposta a la pregunta “Quant costa elaborar una ampolla de vi?”.  
Primerament, es realitzarà un estudi de l’economia de la zona i les seves característiques, així 
com un estudi del sector de vi. Una altra part important del treball serà la realització d’un 
estudi de mercat per a poder conèixer les característiques dels consumidors potencials. 
A partir d’aquí, per a poder contestar més concretament la pregunta que s’ha formulat al 
principi, se cercaran tots els processos i materials necessaris per a la creació de l’empresa. A 
més, d’aquesta manera, s’aconseguirà tenir una idea dels recursos econòmics que s’han de 
destinar per a la constitució de l’empresa i a partir d’aquí poder iniciar la seva activitat. 
Un cop realitzada aquesta cerca, s’haurà pogut saber el cost de produir una ampolla de vi, 
obtenint-ne, així, el preu de venda. Finalment, s’haurà pogut descobrir què i com s’ha de 
produir perquè l’empresa sigui rendible econòmicament. 
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1.3 Hipòtesis 
Per elaborar aquest projecte s’ha partit del supòsit que som assessores financeres d’un jove 
agricultor de la comarca de la Garrotxa, concretament de la Vall d’en Bas. Aquest noi és 
enginyer agrònom i ha decidit crear una explotació vitivinícola a les terres de la seva propietat. 
Per tal de poder-ho dur a terme, ha sol·licitat el nostre assessorament per veure si aquest 
projecte és factible econòmicament. El projecte que vol dur a terme parteix dels següents 
supòsits: 

 La superfície total cultivable consta de 3 hectàrees. S’hi vol plantar un total de 3000 
ceps de la varietat Cabernet Sauvignon.1 Amb aquesta quantitat obtindrà 
aproximadament 12000 litres de vi negre2.  

 L’empresa només tindrà un soci que serà el mateix propietari i únic treballador 
exceptuant els mesos de l’any més productius que contractarà dos temporers. 

 Del total de fases del procés productiu, que s’explicaran detalladament més endavant, 
el client només realitzarà les tres primeres, consistents en: primer, preparació del 
terreny, després fer el manteniment dels camps i finalment la verema. Les altres parts 
del procés productiu, les durà a terme una empresa exterior. El motiu pel qual s’ha 
decidit subcontractar només aquestes parts és degut que les normes de l’ajuntament 
del municipi prohibeixen la construcció de noves edificacions en terreny rústic, les 
quals serien necessàries per dur a terme l’elaboració del vi3 

 La idea de l’emprenedor és produir una única línia de vi, concretament vi negre. La 
distribució del producte la durà a terme l’empresa del client, i anirà dirigida, en un 
principi, a la població de la comarca i de les zones del voltant. 

 El nom que el client ha escollit per a la seva empresa és “El Quintà”, ja que aquest és 
el nom de les terres, mentre que el nom comercial del producte serà “Mas Tarrés”, 
degut al nom del mas que hi havia hagut anteriorment a la finca.  

                                                

1 Glossari 
2Aquesta quantitat s’ha obtingut a partir de l’estimació que de cada 1000 ceps s’obtenen 4000 litres de vi. 
3Projecte Obres Urbanístiques Municipals de la Vall d’en Bas (POUM) extret de www.vallbas.cat 
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2. ANÀLISI DE L’ENTORN 

2.1 Història del sector a la comarca de la Garrotxa 
La Vall d’en Bas és un municipi de la comarca de La Garrotxa format a partir de la unió, l’any 
1968, de diferents pobles ubicats a la vall.  
Des de la formació de La Vall d’en Bas s’ha potenciat molt l’agricultura; una de les iniciatives 
duta a terme va ser la creació, l’any 1971, de La Cooperativa agrària Verntallat. En aquest 
municipi hi ha una gran tradició agrària des de temps antics; de fet, és el principal centre 
d’activitat agrícola i ramadera de La Garrotxa. En la ramaderia, la predominant és la del sector 
boví i porcí. Pel que fa l’agricultura, el tipus de conreu característic és de secà, bàsicament 
blat de moro, però també hi ha explotacions de regadiu (fruita i hortalisses). Segons dades del 
cens agrícola dut a terme l’any 1999 per l’INE (Instituto Nacional de Estadística), el total 
d’explotacions agràries ascendia a 225. La majoria d’aquestes són de dimensions petites, 
entre 0 i 5 hectàrees, i només un petit percentatge és supera les 50 hectàrees.  
Si ens referim al sector vitivínicola, fins al s.XVIII els conreus tradicionals de la Garrotxa havien 
estat el cereal, la vinya i l’olivera. Tot i això, a partir d’aquest segle es va introduir el blat de 
moro i el conreu de la patata, fet que va provocar un efecte substitució pels conreus anteriors. 
Un segle més tard, hi va haver un augment de les plantacions de vinya a causa de la fil·loxera 
a França. Ara bé, quan la fil·loxera va entrar a Catalunya, La Garrotxa es va veure afectada 
veient com minvaven els conreus de vinyes. Actualment, però, en aquesta comarca encara 
existeixen algunes explotacions vitivinícoles de caire familiar. Mas Tarrés,la finca on s’ubicarà 
l’explotació, situat a Hostalets d’en Bas, antigament s’havia dedicat al cultiu de vinya per a 
consum propi.  
Referent al sector secundari, aquest majoritàriament està format per empreses dedicades a 
l’explotació de la fusta, tèxtils i d’alimentació (carns i embotits). Gran part d’aquestes empreses 
són de dimensions petites i mitjanes. Tot i que el sector serveis no és el que té més pes, 
durant els últims anys aquest ha experimentat un important creixement arran de l’augment de 
l’oferta turística (hotels, cases rurals, restaurants, cases de colònies, rutes, etc.). 
 

2.2 Comparació de la comarca de l’Alt Empordà i El Penedès 

En aquest apartat es presenta una comparació entre les dues comarques catalanes 
representatives del sector vitivinícola, per tal de conèixer de més a prop la competència del 
producte que es vol dur a terme. Així doncs, es podrà observar com es desenvolupen i 
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prosperen en aquest mercat tant competitiu. Aquesta informació podrà ser útil per tal de 
diferenciar el producte dels de la resta del mercat, per tal de poder competir-hi. 
Hem cregut convenient estudiar la història vitivinícola de l’Empordà perquè sabem que és molt 
important a l’hora de crear una empresa tenir en compte alguns aspectes, com per exemple la 
competència. Per aquest motiu és imprescindible conèixer-la. En el nostre cas, l’Empordà 
esdevé un gran competidor degut sobretot a la proximitat geogràfica amb la comarca de La 
Garrotxa, com també per altres aspectes com la gran experiència de l’Empordà en la 
producció de vi, que compta amb més de 2000 anys d’història. 
Més concretament, tot va comença cap a l’any 600 aC, quan els grecs van introduir la vinya en 
la comarca de l’Empordà, però aquesta tradició vitivinícola va continuar al llarg dels temps fins 
a arribar als nostres dies, tot passant també pels romans i els monjos medievals. Cal destacar 
que en tots aquests anys d’història, es van produir la plaga de la fil·loxera. Aquesta va acabar 
amb un gran nombre de vinyes, que més tard, van ser substituïdes per alzines sureres. Això 
va fer que hi hagués també una part de la comarca dedicada a la producció de taps de suro 
(indústria molt propera a la vitivinícola). Tot i això, la tradició vitivinícola de la zona mai va 
morir, sinó tot el contrari, ja que es va aconseguir un reconeixement del producte. 
D’aquesta manera, al 1975 es va crear la “Denominació d’Origen de l’Empordà”. Aquesta 
denominació es la que garanteix, entre d’altres, el reconeixement del vi esmentat 
anteriorment. Tot això, es possible gràcies a les 25000 hectàrees de vinya que hi ha i que van 
des de l’Albera fins a la Garrotxa d’Empordà i Sant Pere de Rodes.  
Cal dir que la majoria de les vinyes provenen de les implantacions de l’origen, amb varietats 
tradicionals com la carinyena, la garnatxa i el macabeu entre d’altres. Altres vinyes estan 
patint una renovació per adaptar-se a les noves tecnologies; per tant, en aquest cas s’han 
incorporat noves varietats a les tradicionals com ara el Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc, Monastrell, Ull de Llebre i Sirà. A més, aquesta comarca compta amb un sòl i un clima 
molt favorables per al cultiu de la vinya, ja que es tracta d’un clima mediterrani, càlid i humit. 
L’Empordà compta amb una àmplia gamma de vins. Predominen els vins rosats cirera, seguits 
del vins negres d’alta qualitat i vins blancs. Tot i això, destaca la gran especialitat de la 
comarca: es tracta d’un vi dolç anomenat la Garnatxa de l’Empordà, juntament amb el 
Moscatell de l’Empordà i sense deixar de banda el “vi novell”. També es produeixen algunes 
varietats de vins ecològics. 
Juntament amb l’àmplia gamma de vins també destaca com a beguda típica “El Cremat”. (cafè 
amb rom). També, però podem trobar una gran varietat gastronòmica empordanesa com ara, 
ànec amb peres, escudella amb carn d’olla, botifarra dolça (amb sucre), poma de farcit, etc. A 



9 

més, de la gran varietat de gastronomia, les zones de secà, de muntanya i els aiguamolls han 
atret a un gran nombre de turistes que han fet possible que la zona sigui coneguda arreu. 
 

2.3 Situació actual del sector vitivinícola 

2.3.1 Situació a nivell Estatal i Autonòmica 
La producció de vi així com el seu consum sempre ha estat un element d’especial importància 
a Catalunya, tant a nivell econòmic com cultural. El cultiu i la producció de vi en aquest territori 
té encara, avui en dia, certa rellevància dins la producció estatal. A continuació es presenta un 
gràfic de l’evolució, des del 1993 fins al 2007, del nombre d’explotacions de raïm de vinificació 
existents a Catalunya.  
Malgrat que cada vegada el nombre total d’explotacions de raïm dedicades a la producció de 
vi, hagin disminuït al llarg dels anys, continua tenint importància, ja que la producció catalana 
representa aproximadament una quarta part de la producció estatal. 

Nº d'explotacions de raïm de vinificació a Catalunya
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  Gràfic 1. Nombre d’Explotacions de raïm de vinificació a Catalunya. 
  Font: Elaboració pròpia a partir de diferents cens de l’Idescat. (2007). 

  Unitat: nº explotacions. 
 

Per altra banda, no es disposen de dades sobre el consum total real de vi a Catalunya (llar i 
restauració) tot i que, existeixen algunes estimacions realitzades per diferents organismes 
oficials, com la que es presenta a continuació. Fins el 2001 hi havia excedent en el consum ja 
que la producció era inferior a aquest. A partir d’aquest any però, la producció augmentà en 
una proporció major a la del consum, per la qual cosa, ens trobàvem en una situació de 
sobreproducció.  
La cota màxima de producció assolida al 2004, segons el Departament d’Agricultura i 
Ramaderia4, va ser deguda a la reestructuració en els sistemes de plantació més moderns i 

                                                

4Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava. Butlletí 3 (2008). www20.gencat.cat/docs/DAR/Documents/Arxius/2008_01__.pdf 
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productius associada a la mesura de reestructuració i reconversió de vinyes duta a terme per 
l’Organització Comuna de Mercats (OCM) l’any 1999. A partir del 2004, la producció de vi patí 
una davallada la qual provocà que, al 2005, hi tornés a haver un excedent en el consum. 
Aquesta situació va ser de caire general, produint-se, també a altres països productors de vi, 
com França o Itàlia.  
En quant a la tendència de consum de vi a Catalunya durant el període 1999-2005, aquesta 
s’ha mantingut estable per als dos sectors estudiats (llar i restauració). Tot i això, en els últims 
dos anys el consum d’aquest producte està disminuint, tendència que s’espera que continuï 
aquest any 2009, segons fonts del Ministeri d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (2009).5  
Referent a la demanda de vi per càpita pel període comprès entre el 1999 i el 2005, es situà, 
de mitjana, entorn als 28 litres per càpita. Cal destacar que el consum va disminuir durant tot 
el període, degut bàsicament a la reducció en el consum del vi de taula6. Tot i això, aquesta 
xifra fou lleugerament superior a la registrada, durant el mateix període, a la resta de l’Estat 
Espanyol.7 

                          
Gràfic 2: Consum i producció de vi a Catalunya. 
Fonts: Extret de l’Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava. 

Unitats: Hectolitres. 

En quant als ingressos obtinguts a través de l’elaboració de vins i caves catalans, el gràfic 
presentat a continuació mostra l’evolució d’aquests des del 1993 al 2007. Durant el transcurs 
d’aquests anys s’observa que hi ha hagut diverses davallades, tant entre 1995 i 1997 com del 

                                                

5Extret de http://www.marm.es  

6Vi natural, blanc, rosat o negre, elaborat amb varietats autoritzades seguint pràctiques comunes i autoritzades, però que no 
s’emmarquen dins de la categoria de “Vi de Qualitat Produït en una Regió Determinada”. Romaní, J.M (1998). Diccionari del 
vi i del beure (1a ed.). Barcelona: Edicions Magrana. 
7Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava. Butlletí, 1 (2007). www20.gencat.cat/docs/DAR/Documents/Arxius/2007_01__.pdf 

Producció i consum de vi (hl.) a Catalunya 
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2001 al 2002, provocades, en el cas del vi i segons dades de l’Organització Internacional de la 
Vinya i el Vi8 , per factors climàtics poc favorables. 

Ingressos d'explotació de vins i caves a Catalunya
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  Gràfic 3: Ingressos d’explotació de vins i caves a Catalunya. 
  Fonts: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya). 

  Unitats: milers d’euros 
 

Dins del territori català es produeixen varis tipus de vins i és important diferenciar-ne la seva 
procedència. Una part d’aquests han obtingut la qualificació de Denominació d’Origen9 
9atorgada pel consell Regulador del sector vitivinícola. Alguns d’aquests són els procedents de 
les zones del Penedès, El Priorat, l’Empordà, entre altres. L’indicador esmentat anteriorment, 
garanteix la qualitat dels vins característics d’una zona concreta. Perquè un vi pugui obtenir 
aquesta qualificació, ha de complir un conjunt de requisits relacionats amb la seva elaboració, 
producció, entre altres.  
Si ens fixem en la diferents destinacions geogràfiques de vins i caves produïts a Catalunya, 
des de l’any 1993 fins al 2007, en els primers anys, s’observa que la resta del mercat espanyol 
ha estat el més significatiu a l’hora de destinar-hi la producció catalana. A partir d’aquí, la 
demanda de la resta de l’estat ha anat perdent importància, mentre que les exportacions de 
vins i caves de producció catalana han anat augmentant, fins a situar-se al 2007, en el 
principal sector on es destina aquesta producció. Aquest increment va coincidir amb l’augment 
del volum d’exportacions de vi a l’estranger. També cal destacar el mercat català, com un 
mercat clau per al desenvolupament i creixement del sector vitivinícola.  

                                                

8Extret de http://www.oiv.int  

9 Glossari 
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Destinació geogràfica de la producció catalana
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  Gràfic 4: Destinació geogràfica de la producció catalana de vins i caves. 
  Fonts: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 

  Unitats: Milers d’Euros. 
 

En quant al sector exterior, cal destacar la valoració que el vi català té a l’estranger. Tal i com 
es mostra al següent gràfic, Catalunya realitza un volum d’exportacions molt superior a les 
seves importacions. Els principals països destinataris de les exportacions són Alemanya, que 
al 2006 representava el 35%, Estats Units i Regne Unit. Pel que fa a les importacions de vins, 
els principals països proveïdors són Europeus. Concretament, al 2006 més del 50% 
d’aquestes procedien de França, seguides de les d’Itàlia i Portugal. Aquests tres països junts, 
representaven entorn el 85% del total de les importacions realitzades. 10 
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  Gràfic 5: Comerç exterior del vi Català. 
  Fonts: Elaboració pròpia a partir de dades de Instituto Español de Comercio Español (ICEX) 

 Unitats: milers d’Euros 

Referint-nos al mercat espanyol, el gràfic següent ens mostra la diferencia entre la producció i 
el consum de vi durant el període de 1996-2005. Es pot veure clarament que la producció de 
vi és menor que el consum d’aquest. Tot i això, cal destacar que el consum de vi és força 

                                                

10Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava. Butlletí, 1 (2007). www20.gencat.cat/docs/DAR/Documents/Arxius/2007_01__.pdf 
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estable, ja que, la variació que ha patit en aquest període ha estat molt poc rellevant.. Pel que 
fa a la producció, es pot dir que aquesta és molt més irregular. Els anys on és més elevada 
són el 2000 i 2004 respectivament, i en quant als punts més baixos de producció foren el 1998 
i el 2001.  

Producció i consum de vi a Espanya
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   Gràfic 6: Producció i consum de vi a Espanya. 
   Fonts: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Organització Internacional de la Vinya i el Vi () 
   Unitats: milers d’hectolitres.  

 

Referent al consum de vi per càpita a l’Estat Espanyol des de l’any 1992 fins a finals de la 
dècada, la mitjana se situa, aproximadament, entorn als 37 litres per persona i any. Tot i això, 
hi hagué petites fluctuacions entre els anys 94 i 98. La tendència actual ha estat a la baixa, 
una de les explicacions és que hi ha hagut un canvi en les preferències del consumidor, 
prefereixen comprar menys quantitat de vi però que aquest sigui de més qualitat. 

2.3.2 Canvis en el sector 
Al 2008 la superfície dedicada al conreu de vinyes a nivell mundial era de 7861000 
d’hectàrees, 28000 hectàrees menys respecte l’any anterior. Aquesta disminució va ser 
deguda, bàsicament, a les reformes estructurals de les vinyes així com també, 
l’abandonament d’explotacions vinícoles no productives per part diferents països incorporats 
recentment a la Unió Europea.  
A més, cal remarcar que en aquest sector a nivell mundial hi hagut una forta competència 
durant els últims anys, degut bàsicament a l’entrada de països que tradicionalment no eren 
productors de vins com és el cas de Xina o els Països de l’Est, tot i que actualment han entrat 
en aquest mercat.  
A nivell mundial, el volum d’exportacions durant el període comprès entre 1990 i el 2005, han 
incrementat. Aquest fet afavoreix Espanya, situant-lo en el tercer país exportador de vi, 
després d’Itàlia i França. Tot i això, Espanya és el país que té més extensió de vinyes però 
aquestes tenen un rendiment baix, fet que no permet que sigui el primer productor a nivell 
mundial. Referent a les importacions, l’any 2005, és important destacar que Alemanya, Regne 
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Unit, Estats Units i França, conjuntament representaven més del 50% del total d’importacions 
realitzades. 
Actualment a nivell europeu, ens trobem en una situació en la qual la producció augmenta 
constantment, mentre que el consum ha tingut una tendència a disminuir en els darrers anys. 
Si també tenim en compte, que les exportacions creixen més lentament que les importacions, 
a partir de les estimacions realitzades per Comissió Europea de l’Agricultura i el 
Desenvolupament Rural11, en la campanya del 2010-2011, ens trobarem en una situació en la 
qual la disponibilitat de vi superarà en un 15% el consum d’aquest. Per aquest motiu, s’han 
previst una sèrie de modificacions a nivell europeu que estan encaminades a solucionar el 
problema de l’excedent de producció de vi, tot eliminant aquelles explotacions de baixa 
productivitat, a canvi d’ajudes econòmiques.  
De totes les mesures dutes a terme en la Política Agrària Comunitària (PAC), les que  afecten 
més directament per a la creació de l’empresa que estem estudiant són les citades a 
continuació. 

 Règim de creació de noves explotacions. Per a la constitució de noves explotacions 
vitivinícoles, actualment, això està regulat a través dels “Drets de Nova Plantació”. 

 Ajudes als joves agricultors. Avui en dia, els joves agricultors reben ajudes de la Unió 
Europea per tal de poder desenvolupar una activitat agrària, i així fer que realitzar tal 
activitat sigui més assequible. 

 Normes d’etiquetatge. S’han modificat el tipus d’etiqueta de les ampolles de vi per tal 
de facilitar-ne la lectura als consumidors. 

 Dotacions financeres nacionals. Cada Comunitat Autònoma gestionarà les ajudes 
rebudes de la Unió Europea, així com, altres punts de la llei, de manera independent, 
segons la situació de cada comunitat. 

Si ens referim a les mesures dutes a terme a Espanya cal destacar la creació de “L’ estratègia 
del Vi 2010” que neix amb la voluntat d’unificar objectius i actuacions per tal d’aconseguir 
millorar el sector del vi en general. També pretén potenciar, tots els avantatges que Espanya 
posseeix, així com mantenir la seva llarga tradició com a productor de vins, introduir millores, 
tant a nivell tècnic (I+D) com de gestió empresarial, per tal d’aconseguir que Espanya es 
posicioni com a el líder mundial en la producció de vins, sense abandonar  el mercat local.  

                                                

11Comisión Europea: Agricultura y Desarrollo Rural. Reforma de la PAC: la reforma del vino permitirá a Europa recuperar la 

cuota de mercado perdida (2008).  
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3. INICI DE L’EMPRESA 

En aquest apartat es citen tots els passos necessaris que s’han de seguir per a la posta en 
marxa de l’empresa, des de l’elecció de la forma jurídica fins a la preparació del terreny. 

3.1 Presentació i forma jurídica 
Per a la creació d’una empresa el primer aspecte a tenir en compte és la forma jurídica. Primer 
de tot cal dir que aquesta explotació vitivinícola la crearà una persona jove i emprenedora. 
Només per aquest motiu, s’ha hagut de descartar alguns tipus de formes jurídiques, com la 
Societat Cooperativa ja que són necessaris un mínim de 3 socis.  
Les altres dues formes jurídiques que semblen que podrien ser adients per a l’explotació són 
l’empresa individual i la societat de responsabilitat limitada unipersonal, ja que l’empresa 
només estarà constituïda per un soci. A la taula exposada a l’annex (ANNEX 1) s’hi poden 
observar alguns dels requisits i característiques necessàries que ha de complir l’empresa per 
tal de poder adoptar una o altra forma jurídica. 
Una de les diferència entre ambdós tipus de societats, és que l’empresa individual no 
adquireix personalitat jurídica en canvi la societat de responsabilitat limitada unipersonal sí. 
Per aquest motiu, un dels avantatges que pot tenir aquest tipus de societat és que els socis 
responen davant l’empresa de manera limitada al capital aportat. Si aquesta no pot respondre 
a les seves obligacions, els socis només respondran amb el seu capital aportat en aquesta 
empresa. En canvi, l’empresari individual hauria de respondre amb tot el seu patrimoni. 
Tot i això, l’empresa individual no demana tants tràmits i gestions, tant per a la seva 
constitució com durant el desenvolupament de l’activitat econòmica. A més, és molt adient per 
a activitats econòmiques de tamany molt reduït, per la qual cosa representa un avantatge si 
s’escull.  
Si ens referim a la societat de responsabilitat limitada unipersonal, aquesta demana que la 
quantitat de capital social mínim sigui d’uns 3000€, cosa que és una aportació relativament 
petita si es compara amb la societat anònima. Aquesta pot també només està formada per un 
soci, cosa que s’adapta a les característiques de la nostra empresa. 
Els diferents avantatges i inconvenients esmentats anteriorment han fet que es decidís adquirir 
la forma jurídica de societat de responsabilitat limitada unipersonal. Un punt a tenir en compte 
és que actualment en el nostre país els empresaris individuals disposen de molts menys 
avantatges, com podria ser el fet que aquests, si no tenen feina, no poden disposar d’un 
subsidi d’atur. Si, en canvi, s’escull la forma jurídica societat de responsabilitat limitada, l’únic 
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soci que tindrà l’explotació vitivinícola, podrà constar com a treballador i, per tant, tenir una 
seguretat econòmica, si la seva activitat no acaba funcionant. 
Tot i això, també cal esmentar que existeix una nova forma jurídica anomenada societat 
limitada de nova empresa, creada recentment i que també ha estat considerada a l’hora 
d’escollir la forma jurídica. Aquesta és similar a la societat de responsabilitat limitada 
unipersonal però amb alguna diferència com és la rapidesa en la seva constitució, ja que 
només són necessàries 24 hores, i que el capital màxim que pot tenir és de 120.202€; motiu 
que ha fet que sigui descartada ja que aquesta quantitat pot ser superada. 

 
3.2 Permisos i tràmits necessaris 

L’empresa El Quintà S.L. parteix que el jove emprenedor és enginyer agrònom, té 23 anys i 
disposa d’un terreny apte per a la plantació de vinyes i un local en el mateix terreny. 
Per poder constituir l’empresa i començar l’activitat empresarial, necessita obtenir un conjunt 
de permisos. Per tal d’agilitzar els tràmits, ha decidit que derivaria aquesta tasca a una 
gestoria, la qual també serà l’encarregada de totes les gestions administratives, comptables i 
totes aquelles que siguin necessàries pel funcionament de l’empresa. 
A continuació es citen tots els permisos generals que ha de realitzar qualsevol persona que 
vulgui crear una Societat de Responsabilitat Limitada Unipersonal, a més, de tots aquells 
necessaris per poder desenvolupar una activitat vitivinícola.  

 Obtenir de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas i, si correspon, a algun altre organisme 
oficial, els pertinents permisos d’obertura i condicionament de les instal·lacions per  a 
poder donar d’alta el negoci d’una empresa vitivinícola. 

 Certificació del nom: sol·licitud necessària per poder comprovar que no hi ha cap altra 
empresa registrada amb el mateix nom que la nostra. Demanar el número CIF (Codi 
d’Identificació Fiscal) a través de l’enviament d’un imprès on s’indiquin les dades de 
l’empresa que donem d’alta. 

 Escriptura de constitució de la societat i Inscripció al Registre. 

 Altes Agència Tributària, Seguretat Social (inclòs mútua) i altres organismes públics 
(afectes al negoci) així com el Llibre de Visites, document que inclou totes les dades 
de l’empresa i on s’anotaran totes les inspeccions del Departament de Treball i 
Seguretat Social, així com les dels diferents tècnics de riscos laborals. 

 Alta de Prevenció de Riscos Laborals. Tota la documentació i tràmits permitents ens 
ho notificarà i presentarà la pròpia empresa de prevenció de riscos. 
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 Adquisició dels Drets de Nova Plantació. El DAR (Departament d’Agricultura i 
Ramaderia) ha convocat aquest mateix any, la concessió i el repartiment de drets de 
nova plantació de vinya. 

 Inscripció al Registre Vitivinícola de Catalunya i al Registre d’Explotacions Agràries de 
Catalunya. 

 Targeta Vitivinícola de Catalunya. 

 Declaració de la collita del raïm. Aquest tràmit no s’efectuarà fins al tercer any de vida 
de l’empresa ja que els dos primers anys no seran productius. Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Acció Rural (DAR). 

 Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA). Inscriure tota la maquinària que 
adquirirem, tant si és nova que de segona mà. Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Alimentació i Acció Rural (DAR). 

 Assegurança Agrària.  
Al final de tota la tramitació, la factura de la gestoria ascendeix a 1000€. Aquesta inclou, a més 
dels honoraris de l’agència tots els pagaments que han estat necessaris per poder obtenir els 
diferents permisos.  
 

3.3 Procés de cultiu i elaboració del vi Mas Tarrés 
L’empresa El Quintà tindrà la seu a Hostalets d’en Bas, concretament al Mas Tarrés. És en 
aquesta zona on realitzarà la seva activitat econòmica. S’empraran les terres propietat de la 
persona emprenedora, les dimensions de les quals són de 3’3 hectàrees. D’aquestes, 3 
hectàrees seran utilitzades per al cultiu de la vinya i la resta és on hi ha ubicat el local.  
El tipus de terra on es cultivaran les vinyes és franc-argilós. Les propietats que fan idònia 
aquesta terra per al cultiu de vinya és la seva capacitat de permetre en certa mesura el flux 
d’aigua i d’aire, cosa que permet que la terra sigui apte per al cultiu de la vinya. La situació del 
terreny on es plantaran les vinyes fa que sigui necessària la formació dels ceps en emparrat ja 
que així, s’aconseguirà una millor insolació d’aquests. A més, els ceps han d’estar 
suficientment separats per a què l’aire pugui circular lliurement entre cada plançó12 Per aquest 
motiu, s’hauran de deixar uns 3 metres entre cep i cep i 2 metres entre cada fila de ceps.  
Per tant, a partir de les estimacions realitzades, tenint en compte les distàncies necessàries 
pel cultiu i manteniment del ceps, s’ha estimat que en total es plantaran 3000 parres (1000 

                                                

12 Glossari 
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parres per hectàrea) per tal d’obtenir un vi de qualitat. En cas contrari, es podrien arribar a 
plantar unes 3000 parres per hectàrea. De la producció resultant en sortiran, aproximadament, 
uns 12000 litres de vi.  
La varietat de vinya utilitzada per a la producció de vi en aquesta explotació serà Cabernet 
Sauvignon1313 Aquesta classe de cep és originària de la zona francesa de Bordeus i és una de 
les més conegudes arreu del món. Les característiques d’aquesta varietat la fan idònia per a 
ser plantada tant a zones temperades com càlides, a més d’adaptar-se bé a tot tipus de terra, 
a excepció de sòls excessivament fèrtils o humits. Per tant, és una de les varietats que millor 
s’adapta al tipus de terra i clima de la zona d’Hostalets d’en Bas. També cal dir que la varietat 
Cabernet Sauvingnon, és molt indicada per a la producció de vins de criança. El vi resultant 
d’aquesta varietat és molt aromàtic. És necessari que les parres sigui empeltades amb patrons 
de vinyes americanes, ja que són resistents a la fil·loxera. 
 

3.3.1. Preparació del terreny 
Abans de poder plantar els plançons, hi ha d’haver una preparació prèvia del terreny que 
requereix llaurar la terra i, posteriorment, foradar-la per a plantar els plançons a més de clavar 
els pals, passant també la primera línia de filferros amb tensors. 
També és necessari la preparació de la instal·lació del reg per tal de poder fer un manteniment 
de la terra. Aquest reg només s’utilitzarà en cas de necessitat, és a dir, en temporades en les 
quals els factors climatològics no siguin favorables. En cap cas, es procedirà al reg quan hagi 
passat l’època de l’envero14. Per a això és necessari un bomba per impulsar l’aigua, equip de 
filtració, equip automàtic d’abonat, electrovàlvules, programador i xarxa d’aigua (canonades de 
distribució i canonades de degoteig).  
 

3.3.2 El conreu de la vinya 
A mesura que el cep va creixent, s’ha d’anar lligant aquest als filferros mitjançant un 
“macarró”15. 15A més, és necessària la utilització d’adobs a la terra (tractaments de sulfat de 
coure i sofre) i herbicides. Aquests últims s’apliquen a la terra, sota els ceps per tal de no fer 
malbé els raïms. Aquest pas es realitza durant la brotació i quan els fruits ja han sortit. A part, 
sempre s’ha de mantenir la vinya neta.  

                                                

13 Glossari 

14 Glossari 
15 Glossari 
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Abans de la collita, s’han de treure les fulles de les plantes i fer caure els raïms malmesos. 
Entre el setembre i octubre, es procedeix a la collita o verema16, que es realitzarà de forma 
manual. Per aquest motiu es requerirà el servei de 2 operaris, amb l’ajuda d’un tractor amb 
remolc, 2 cubells i caixes que hauran de ser de fusta per a mantenir el raïm en perfecte estat. 
Quan es traspassa la collita dels cubells a les caixes, es separen els raïms bons dels dolents.  
 

3.3.3 Elaboració del vi 
Un cop el raïm ha estat collit i dipositat en caixes de fusta es procedeix a:  

 Transport a la bodega. Moment delicat, ja que s’ha d’evitar que els grans de raïm 
pateixin pressions o bé, que es puguin trencar. No es pot posar una carga excessiva 
sobre el tractor que porta els raïms al celler. El pes pot escalfar la fruita dipositada al 
fons del remolc i podria començar un procés de fermentació 17 espontània que sempre 
és indesitjable. Per aquest motiu, escollim la opció de transportar el raïm fins a la 
bodega amb caixes de dimensions petites, evitant així, el sobrepès i separant i 
protegint els raïms.  

 Descàrrega. Procés que es realitza sobre una tolva 18de recepció, que és una espècie 
de piràmide truncada i invertida, que anirà acumulant el raïm sobre una cinta que el 
transportarà a la premsa. A la tolva és on s’analitza la fruita per determinar el seu 
estat, és a dir, el seu contingut en sucres i àcids. 

 Premsar. La premsa trenca fent pressió els grans de raïm, però de manera que no es 
trenquin les parts dures dels grans que són els pinyols i les peles. Això es fa així 
perquè aquestes parts dures no puguin contaminar el most19 A partir d’aquí, obtenim 
una pasta viscosa que s’ha d’evitar que entri en contacte amb l’aire per tal que no 
comenci una fermentació prematura. És durant aquesta fase d’aixafament que 
s’afegeix anhídrid sulfurós19 que intervindrà en la fermentació per potenciar l’extracció 
de color. 

A partir d’aquest moment és on s’apliquen diferents mètodes segons volem obtenir vi negre, vi 
blanc, vi rosat o vins escumosos. En aquest cas, se centrarà en la producció de vi negre. 

                                                

16 Glossari 
17 Glossari 
18Glossari 
19Glossari 
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L’elaboració del vi negre es realitza a partir del most dels raïms negres que no han fermentat 
juntament amb les parts sòlides (pinyols i la pela).  
El procés d’elaboració comença amb la col·locació de la a pasta resultant del premsat en un 
dipòsit on es separa el gra de la barrusca20 per tal que durant la maceració21 no es transmetin 
olors i sabors herbacis desagradables. Aquí és on comença la primera fermentació del vi o 
també anomenada fermentació alcohòlica. Primer té lloc un procés de maceració, els sucres 
es desdoblen en alcohol (obtenim 1o d’alcohol per cada 17 gr. de sucres continguts en el 
most) i desprenen diòxid de carboni, mentre les matèries colorants de la pela del raïm es 
dissolen en el most. Aquest procés es fa amb un control de la temperatura, arribant als 30oC i 
dura entre 6 i 10 dies.  
En segon lloc, per tal d’obtenir la màxima extracció de color, té lloc l’operació que rep el nom 
de remunta22. El diòxid de carboni empeny les pellofes cap a la part superior del dipòsit 
formant el que s’anomena “barret”23, que està constituït per les parts més sòlides i que 
periòdicament serà regat amb el mateix most, situat a la part inferior, que s’extreu amb 
mànegues i bombes hidràuliques. El “barret” es remena sovint. 
Després, el vi obtingut en la maceració es trasllada a altres dipòsits separant-lo de les 
matèries sòlides, mitjançant la premsa perquè les pellofes encara contenen vi, on fa la fase 
final de fermentació, més lenta i a menys temperatura. És la fase que transforma el most en vi 
i dura entre 10 i 20 dies. Posteriorment, la majoria de vins negres fan la segona fermentació o 
fermentació malolàctica24, que bàsicament consisteix en la transformació de la major part de 
l’àcid màlic procedent del raïm en àcid làctic i anhídrid carbònic. Per tant, aquesta fermentació 
ajuda a que el vi quedi més suau i menys aspre. 
Com que el vi és tèrbol i la fermentació produeix toxines i substàncies que queden al fons de 
la bota, és necessari buidar la bota i posar el vi en un tanc d’acer inoxidable, mentre es neteja 
la bota amb aigua a pressió. Un cop neta, es retorna el vi a la bota. 
També s’ha de tenir en compte, que cada any, s’ha d’analitzar el vi resultant al laboratori, on 
es mesuren els graus d’alcohol, el grau d’acidesa així com també la seva textura. Un cop 
concloses les fermentacions, el vi es sotmet a diversos transvasaments i tractaments de 

                                                

20 Glossari 
21 Glossari 
22 Glossari 
23 Glossari 
24 Glossari 
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clarificació i estabilització25 que no és res més que filtrar-lo. Per a l’obtenció d’un vi jove com 
és el nostre s’ha d’embotellar un cop estabilitzat i filtrat suficientment. En el procés 
d’embotellament s’han de tenir en compte els costos dels materials que es requereixen: 
ampolles, taps, etiquetes i caixes. 
Tot aquest procés, des que es planten els ceps fins que es puguin utilitzar els raïms resultants 
per a obtenir una ampolla de vi, tarda aproximadament uns tres anys. Això és degut a que el 
cep és massa jove i petit, durant els dos primers anys, per a produir un raïm apte per a la 
producció de vi. Al tercer any, és quan se sol obtenir el vi de més qualitat.  
L’empresa Explotació Vitivinícola El Quintà SL es dedicarà, exclusivament, al cultiu de la 
vinya, és a dir, des que es planten els plançons fins a la recollida del raïm. A partir d’aquí, es 
contractarà una empresa externa que se serà l’encarregada de l’elaboració, embotellament, 
etiquetatge i retorn del producte fins a l’empresa d’origen. Tot i això, l’empresa El Quintà, 
supervisarà en tot moment aquests processos per tal de poder aconseguir el producte final 
desitjat. La comercialització i distribució del vi la realitzarà la pròpia empresa, actuant sota 
comanda. Per a poder realitzar tot el procés de cultiu de la vinya fins a l’extracció del vi, és 
necessari: un tractor fruiter, un remolc, una bota ensulfatadora tipus vinya, una màquina 
estripadora26 de 160 cm, les parres, els filferros, tensors, adobs, herbicides i tractaments de 
sulfat de coure, el reg (bomba, equip filtració, equip automàtic d’abonat, electrovàlvules, 
programador i xarxa d’aigua (canonades distribució i degoteig)), cordills, tisores i caixes de 
fusta. 

                                                

25 Glossari 
26 Glossari 
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4. ANÀLISI DE MERCAT 

En aquest apartat es presenten els resultats de l’estudi de mercat realitzat a partir del quals 
s’ha volgut conèixer els clients potencials, les seves necessitats, expectatives, entre tots 
aquells aspectes necessaris per conèixer el sector del vi. 

4.1 Realització i buidatge de les enquestes. 

S’ha realitzat una enquesta a una mostra de 80 persones de diferents comarques de 
Catalunya. (Exemple d’enquesta a l’ANNEX 2).Encara que l’empresa està ubicada a la 
comarca de la Garrotxa es decidí fer les enquestes a diferents llocs perquè es volia conèixer 
les característiques d’un possible client, ja que desconeixia si aquest tindria la mateixa 
acceptació a la Garrotxa que a la resta de Catalunya, o si en aquesta el producte no trobaria 
un lloc en el mercat. A continuació es presenten els principals resultats obtinguts del buidatge 
de les enquestes. 
 

 Referent a la pregunta: On acostuma a comprar el vi?, els resultats són presentats en 
el següent gràfic per sectors: 

 
     Gràfic:6 Llocs de Compra 
     Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes 
     Unitat de mesura. Percentatges. 

 

Amb aquesta qüestió es pretenia esbrinar els principals canals de distribució del producte. 
Com es pot veure destaca la compra directa als cellers, amb el 30%, seguit de les grans 
superfícies (supermercats) amb un 26%. Els termes de propi i particular, el primer es refereix a 
l’elaboració pròpia del vi que es consumeix, que representa un 6% del total d’enquestats, i 
particulars, amb un 1%, que el compren a una persona que és propietari d’una petita 
explotació i es fabrica el seu propi vi, venent només a coneguts.  
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 En quant a la qüestió: On consumeix habitualment el vi?, els resultats obtinguts són: 

 
Gràfic:7 Llocs de consum 
Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes 

Unitat de mesura. Percentatges. 
 

Amb la pregunta anterior es volia conèixer els llocs més usuals on es consumeix vi i per tant, 
on tindria més sortida el producte. Més de la meitat dels enquestats van respondre que solen 
beure vi a casa i un 41% ho fa als restaurants. La diferència entre ambdós no és significativa. 
Relacionant el gràfic actual amb l’anterior, es comprova que el principal canal de distribució 
serà els restaurants, però també els cellers i supermercats on la gent adquireix el producte i el 
consumeix a casa. Després dels resultats obtinguts, es descarta l’opció de vendre a petits 
comerços i altres establiments especialitzats, ja que el percentatge d’adquisició del vi en 
aquests és baix. 
 

 S’han relacionat les variables edat i si la persona té en compte l’origen del vi a l’hora 
d’adquirir-lo.  
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Gràfic:8 Origen i edat 
Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes 

Unitat de mesura. Nombre de casos. 
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Per començar es dividí la mostra en intervals d’edat de 7 anys, per tal d’estudiar si tenien en 
compte l’origen del vi segons les diferents franges. Nosaltres crèiem que com més alts els 
intervals, la gent donaria més importància a la procedència. Com es pot veure, els resultats 
obtinguts no mostren cap relació entre ambdues variables. Per tant, no es pot tenir com a un 
avantatge a l’hora de presentar el producte al mercat.  
 

 Les variables relacionades en el gràfic següent, són l’edat i la freqüència en què les 
persones consumeixen vi.  

 
Gràfic:9 Edat i freqüència de consum 
Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes 
Unitat de mesura. Nº de casos. 

 

L’objectiu d’aquesta relació era trobar l’edat de clients potencials és a dir, a quina edat s’havia 
de dirigir el producte. Com a consumidors diaris es troben les persones majors de 46 anys i 
com a consumidors més esporàdics les franges d’edat més joves. Tot i això, no existeix una 
relació directe entre les dues variables estudiades. Això porta a pensar que s’ha d’elaborar un 
producte dirigit a totes les edats. Aquesta dada serà rellevant a l’hora d’elaborar la campanya 
de màrqueting. 
 

 Gràfics de dispersió en els quals es relaciona les variables edat i despesa per una 
ampolla de vi qualsevol o per una ampolla de vi El Quintà. 
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Despesa per una ampolla de vi qualsevol 

 
            Gràfic:10 Despesa per una ampolla de vi qualsevol 
            Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes 
            Unitat de mesura. Edat i euros 

 

 
            Gràfic:11 Despesa pel vi Mas Tarrés 

            Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes 
            Unitat de mesura. Edat i euro. 

Amb el primer dels dos gràfics, es pretenia conèixer la disposició a pagar pel consumidor per 
una ampolla de vi qualsevol condicionat a les diferents edats. A partir del buidatge, s’ha pogut 
veure que hi ha una relació positiva, encara que no gaire pronunciada, entre edat i despesa, 
és a dir, que a mesura que augmenta l’edat, incrementa la despesa. De fet, el preu mig per 
una ampolla de vi negre qualsevol ens ha sortit entorn als 5€. 
Amb el segon gràfic es pretenia obtenir un preu aproximat pel vi Mas Tarrés condicionat a les 
diferents edats de la mostra. En aquest també hi ha una relació positiva entre les dues 
variables (preu i edat). Aquí el preu mig resultant és una mica més elevat del que es paga per 
una ampolla de vi qualsevol. Pensem que això és degut a que al realitzar la pregunta se’ls 
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comentava que el vi Mas Tarrés seria de qualitat i per aquest motiu els possibles consumidors 
responien dient un preu una mica més alt. 

 
4.2 Anàlisi DAFO. 

Es creu convenient realitzar l’anàlisi DAFO de l’empresa vitivinícola “El Quintà” a l’apartat 
d’estudi del mercat, per tal d’analitzar les oportunitats i amenaces, com a factors externs i les 
debilitats i fortaleses com a factors interns. Amb els factors externs volem analitzar l’entorn de 
l’empresa, juntament amb el mercat en el qual es vendrà el producte “Mas Tarrés”, mentre que 
l’anàlisi dels factors interns es centra més en l’organització dins de la mateixa empresa. Es 
tracta d’un bon mecanisme per detectar els punts més dèbils dels quals disposa l’empresa per 
tal de fer-nos una idea d’aquelles coses que s’han de millorar de cara al futur, com també 
aquells aspectes que poden influenciar. 

4.2.1 Debilitats: 

 L’Empresa té pèrdues en els dos primers anys de vida, ja que la comercialització de vi no 
es dóna fins al tercer any. Això és degut a que el raïm que produeix el cep, que encara és 
massa petit, no és apte per l’elaboració de vi. Durant aquest dos anys, l’únic que es pot fer 
és veure si el cep s’adequa al terreny. 

 Poc volum de producció. Amb tres hectàrees, es poden plantar 1000 ceps com vol 
realitzar el nostre client, però tot i això no és una norma, és a dir, en lloc de deixar una 
separació entre els ceps de 3 metres es poden deixar-ne dos, o un. D’aquesta manera, 
només amb tres hectàrees obtens més litres de vi. 

 En un principi, la distribució del vi Mas Tarrés només és donarà a les zones de l’entorn de 
la comarca de la Garrotxa, per tant és pot dir que la xarxa de distribució és reduïda. 

 Dificultat de finançament i recursos econòmics limitats que poden limitar l’expansió del 
negoci. El client es veurà obligat a realitzar una forta inversió inicial, tot i que disposi del 
terreny per cultivar. Li serà necessari demanar préstecs i ajudes. 

4.2.2 Amenaces: 

 Encara que la producció de vi ha augmentat en els últims anys juntament amb el preu 
d’aquest, el consum ha disminuït. 

 Com a conseqüència de diferents campanyes publicitàries contra l’alcohol les ventes del vi 
s’han vist afectades, ja que han provocat en alguns consumidors un canvi d’hàbits. 

 Existeix una gran competència amb altres vi negres de Catalunya, ja que tenim una gran 
tradició en la producció de tot tipus de vi. 
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 Com a conseqüència de la reducció en el consum de vi, el creixement del mercat 
vitivinícola ha estat baix. 

4.2.3 Fortaleses: 

 No hi ha cap empresa vitivinícola a la comarca de La Garrotxa per tant, es creu que si el 
client aconsegueix elaborar un vi distintiu, s’acabarà aconseguint que aquest sigui un 
producte o marca típica de la comarca. 

 La presentació d’aquest producte innovador a la zona pot semblar atractiu als diferents 
consumidors. 

4.2.4 Oportunitats: 

 El vi Ma Tarrés pot esdevenir un bon acompanyament de la gastronomia típica de La 
Garrotxa. En aquesta comarca ressalta una cuina de tradició, com és la “Cuina Volcànica”, 
i si el producte és únic a la zona es pot  vincular amb aquesta gastronomia. 

 L’augment del turisme, bàsicament turisme rural, a la zona ha fet que el vi tingui sortida en 
el camp de l’hostaleria. Com ja s’ha comentat en el buidatge d’enquestes, els llocs on es 
compra més vi és als restaurants, per tant, aquest augment del nombre de turistes pot 
afavorir a la sortida del producte en el mercat. 

 Per altra banda, dirigir-se a un mercat bàsicament local, pot fer que s’aprofitin les 
escletxes de mercat d’empreses ja consolidades i amb llarga trajectòria. Abans, s’ha 
comentat que una debilitat podia ser una xarxa de distribució reduïda però com es pot 
veure, aquest fet té una doble cara, és a dir, pot resultar sent una debilitat o bé una 
oportunitat. 

 
4.3 Competència i comparativa amb dues empreses del sector 

En aquest apartat s’ha fet un estudi de dues explotacions vitivinícoles, Can Sais S.L. i Masia 
Pere Riu S.L., que es localitzen respectivament a l’Empordà i al Penedès. S’han escollit 
aquestes dues empreses perquè pertanyen a les dues comarques de Catalunya amb més 
tradició en el sector, i que per tant, conten amb el major nombre d’explotacions i vendes. Al 
final, s’ha realitzat una comparativa de les semblances entre ambdues per estudiar-ne els 
punts forts i poder-los tenir en compte en el nostre projecte. 

4.3.1 Can Sais S.L. 
El Celler Can Sais S.L. és una empresa familiar que es troba a Vall-llobrega. L’empresa va 
ser una de les primeres en començar a produir vi a la comarca de l’Empordà. Per tant, 
aquesta explotació és una de les més antigues i això fa que consti tant de vinyes joves com 
de velles.  
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L’empresa consta d’un total de 12 hectàrees i cultiven uns 3000 ceps per hectàrea. Això dóna 
un total de 36 000 parres o ceps. El sistema utilitzat per al cultiu de la vinya és l’emparrat. El 
rendiment que obtenen per hectàrea és baix, encara que els raïms tenen un bon estat sanitari 
i una important concentració de matèries colorants i sucres. 
Can Sais produeix tant vins blancs com negres. Per això, compten amb un sòl idoni ja que és 
granític amb pissarres i argiles. Produeixen vins de qualitat i gran part dels seus vins compten 
amb la Denominació d’Origen de l’Empordà. 
Pel que fa al tipus de vinyes utilitzen: 

 El Macabeu, la Garnatxa Blanca i la Malvasia, pels vins blancs. 

 El Samsó, la Garnatxa Negra, l’Ull de Llebre i el Merlot, pels vins negres.  
La mateixa masia consta d’instal·lacions on s’elaboren i es maduren els vins. També, disposa 
d’una sala d’embotellament equipada amb maquinària semi manual i d’un laboratori per tal de 
poder fer els controls mínims necessaris. 

4.3.2 Masia Pere Rius S.L. 
L’empresa de vins del Penedès escollida ha estat Cava Masia Pere Rius S.L. La Masia Pere 
Rius és una explotació familiar amb molts anys de tradició ( des de 1867) que es troba al 
municipi de Castellví de la Marca. La masia disposa de celler i per tant, cultiva i elabora el seu 
propi vi. A partir del 1990, la família Rius inicià la producció de caves. 
Com a dada important, cal dir que l’empresa no supera la producció anual de 50000 
ampolles, però per a l’empresa és més important la qualitat que la quantitat. 
Les varietats de raïm que cultiven són: 

 El Macabeu, el Xarel·lo el Moscat de Frontignac i la Parellada per l’elaboració de vins 
blancs. 

 El Cabernet Sauvignon i el Merlot per l’elaboració de vi negre. 
És important anomenar que compta per quasi bé tots els seus productes de La Denominació 
d’Origen del Penedès. 

4.3.3 Comparativa: similitud i punts forts 
Ara que ja s’han exposat les dues empreses vitivinícoles, Can Sais i la Masia Pere Rius, que 
pertanyen a les comarques que poden resultar les més competitives per a La Garrotxa, L’ 
Empordà i el Penedès respectivament. A partir d’aquí, es volen detectar quines similituds 
presenten aquestes dues empreses, per tal d’esbrinar què és essencial per una empresa 
d’aquest sector. A més a més, com es pot veure en el DAFO que s’ha realitzat en el punt 
anterior (4.2), s’han trobat poques fortaleses i es creu que realitzar aquest anàlisi pot ajudar. 
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Primer de tot, es pot afirmar que ambdues empreses compten amb una alta experiència en el 
sector, ja que són explotacions familiars antigues. Amb això es pot concloure que l’ 
experiència i tradició en el sector per part del client pot resultar, en el futur, sent una fortalesa 
per a l’empresa. 
Per altra banda, les dues explotacions van iniciar-se produint una única línea de vi, mentre 
que a l’actualitat elaboren tant vins negres com blancs. A més a més, utilitzen varietats 
diferents de raïm dins de cada línea de producció, és a dir, per exemple Can Sais per a 
l’elaboració de vi negre utilitza les varietats de raïm Merlot i Garnatxa Negra. Això pot ser un 
punt important per al nostre client per tal de millorar el seu projecte inicial. 
Un altre aspecte important que s’observen és que ambdós explotacions disposen de les 
instal·lacions necessàries tant per al cultiu de la vinya, com per a l’elaboració dels vins. Altra 
vegada podem dir que el projecte que analitzem vol que les fases d’elaboració del vi es duguin 
a terme mitjançant la contractació exterior d’una empresa. L’explotació que vol constituir el 
client no compta amb les mateixes dimensions, és a dir, només conrearà un total de 3 
hectàrees. Amb això volem dir que la possibilitat d’efectuar tot el procés productiu al Quintà 
pot ser que no surti tant econòmic com externalitzar-ne una part.  
Finalment, també es pot veure que les dues empreses lluiten per obtenir vins de bona qualitat i 
no per obtenir el màxim de producció possible. 
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5. MÀRQUETING 

A partir de les dades obtingudes en l’estudi de mercat realitzat i presentat en l’apartat anterior, 
es dissenyarà una campanya de màrqueting. Màrqueting s’entén com  “una filosofia de gestió 

i direcció d’empresa. L’objectiu és oferir el producte i determinar-ne la distribució, el preu i la 

comunicació més adequats per promoure’n l’intercanvi entre l’empresa i els individus de 

manera satisfactòria per ambdues parts. El màrqueting es basa en quatre pilars: producte, 

preu, distribució i comunicació”. 27 

 
5.1 Publicitat 

Una part important de les campanyes de màrqueting és la publicitat, eina de comunicació 
amb els consumidors. És important dissenyar una bona campanya publicitària i per això, es 
contracta el servei d’una agència de publicitat i comunicació “Picments SCP”, ubicada a 
Barcelona.  
Després de presentar-los el projecte de l’empresa del nostre client, se’ns proposa una 
campanya 360º, és a dir, que té en compte tots els mitjans de comunicació. El producte del 
nostre client s’anunciarà tant a mitjans locals no especialitzats i especialitzats. En el primer 
cas, els suports utilitzats seran Olot Televisió, Ràdio Olot, La Comarca (Revista setmanal) i la 
pàgina web de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas. L’objectiu de l’elecció d’aquests és donar a 
conèixer el producte a nivell local a tots els possibles consumidors.  
En el cas dels mitjans de comunicació especialitzats, els suports utilitzats seran pàgines web 
de venda de vins i revistes. Per això, es va considerar convenient la creació de la pàgina web 
de l’empresa del nostre client. 
A més a més, també es realitzarà una campanya de màrqueting directe per tal d’establir una 
comunicació més propera amb els clients potencials del producte que ofereix l’empresa El 
Quintà, és a dir, el nostre públic objectiu. Aquest tipus de campanya inclou tant els mitjans de 
comunicació especialitzats com la realització de visites personalitzades als diferents cellers, 
restaurants i altres possibles clients. Donar informació als restaurants, cellers i supermercats 
de les característiques del vi Mas Tarrés seria una altra forma de donar a conèixer el producte 
als possibles clients, així com també, la participació a diferents fires alimentàries d’arreu del 
territori català, per tal de donar a conèixer el producte.  

                                                

27 Doménech, J.L (et al.) (2002). Diccionari bàsic de la comunicació. València: Nau Llibres. 
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El disseny de l’etiqueta del vi, el disseny de l’ampolla i l’embolcall, també es deixen a les 
mans dels professionals de Picments, ja que és la carta de presentació del producte i com a 
tal, ha de ser atractiva per als nostres clients. Es vol aconseguir crear una bona imatge del vi 
Mas Tarrés, creant una marca pròpia.  
Tots aquests serveis ascendeixen a 6850€, tal i com s’ha calculat més endavant. 
 

5.2 Comercialització i distribució del vi 
Els canals de distribució del nostre producte són bàsicament els relacionats amb el sector de 
la restauració. Cal destacar que els tres primers anys no hi ha despeses de comercialització i 
distribució del vi, però que a partir del quart any aquestes dependran de la grandària del 
territori en el qual es vulgui distribuir i del nombre de clients, entre altres variables.  
A partir de les enquestes realitzades s’ha pres la determinació de que el producte del nostre 
client sigui distribuït a restaurants, bars i supermercats. A més, durant els últims anys, a la 
comarca de la Garrotxa s’està potenciant el sector turístic, amb la qual cosa veiem una 
oportunitat per introduir el producte al mercat. 
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6. PLA ECONÒMIC I FINANCER 

La part més decisiva de realitzar un projecte empresarial és la part econòmica. En aquest 
apartat s’analitzarà les diferents fonts de finançament de les quals l’explotació pot disposar a 
més d’analitzar econòmicament totes les inversions necessàries per al funcionament de 
l’activitat, a més dels ingressos i despeses de l’explotació durant els primers anys d’existència 
de l’explotació. Tota aquesta informació serà important a l’hora d’estudiar la rendibilitat de 
l’empresa. 

 
6.1 Anàlisi financer 

6.1.1 Fonts de finançament internes 
En quant a les fonts de finançament, aquesta serà només l’aportació de capital social de l’únic 
soci de l’empresa. Degut a les característiques i requeriments de l’empresa, aquesta haurà de 
ser elevada, com veurem més endavant, ja que l’explotació necessita per a la seva activitat 
una maquinària i una sèrie d’elements que fan que sigui obligat tenir una inversió inicial 
considerable. 

6.1.2 Fonts de finançament externes 
Per tal de que l’únic soci i empresari de l’explotació vitivinícola hagi de suportar un risc menor i 
els sigui més fàcil poder constituir l’empresa, hem cercat en diferents àmbits públics i 
institucions, ajudes i subvencions que podrien atorgar a l’empresari, tenint en compte tots els 
requisits que es demanen per a poder-hi accedir. Una d’aquestes ajudes s’atorga a joves que 
volen crear una empresa del sector agrari com és aquest cas. L’objectiu de l’ajuda és “Auxiliar 
totes aquelles despeses que es derivin de la instal·lació d’agricultors joves, amb la finalitat de 
facilitar-los l’accés a la titularitat, per primera vegada, d’explotacions agràries prioritàries.”28 

Aquesta ajuda té un import màxim de 40.000€, la meitat de la qual anirà destinada a cobrir 
interessos. D’aquesta manera, s’ha suposat que se li atorga l’import mitjà d’aquest màxim, és 
a dir, 20.000€.  
Una altra de les ajudes que podria ser atorgada al soci és un préstec de baix tipus d’interès 
per a l’adquisició de tractors i maquinària agrícola29.. El tipus d’interès d’aquest préstec és 
l’Euribor a un any més 0,2% punts de marge. D’aquesta manera, s’ha suposat que l’import del 

                                                

28Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca. Extret de: “http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR 
29 Institut Català del Crèdit Agrícola http://www.gencat.cat/economia/icca/ 
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préstec concedit serà de 25.205, la meitat del cost del tractor agrícola que s’esmentarà més 
endavant.  
A més, cal esmentar que els dos primers anys, aquesta explotació experimentarà un resultat 
negatiu, ja que en aquest període el raïm que ha crescut no té suficient qualitat com per a 
elaborar el vi. Per aquest motiu, durant els dos primers exercicis l’explotació no generarà 
ingressos. Degut a aquest fet, es creu convenient, a més de les aportacions del soci i de les 
ajudes trobades, adquirir un préstec al banc pel valor de les pèrdues dels primers dos anys 
(calculat més endavant). Aquest préstec bancari serà de 50.000 i amb un tipus d’interès fix de 
3,704% anual, més un 0,5% TAE. 30 Per tal de que concedeixin aquest préstec a l’empresa, el 
propi soci l’avala amb el seu patrimoni: el terreny valorat en 40.000€ i l’edifici que hi ha en 
aquest que té un valor de 15.000€. (ANNEX 3) 
 

6.2 Anàlisi econòmic 
Per a poder començar l’activitat econòmica, primerament es necessita una sèrie de 
maquinària i d’elements d’immobilitzat. Serà necessari disposar d’un terreny. El soci disposa 
d’aquest abans de començar l’activitat, per tant no serà necessari adquirir-lo, però sí es 
pagarà un arrendament per aquest, ja que no és propietat de la societat sinó és de propietat 
del soci. Aquestes terres tenen una superfície de 3,3 hectàrees, 3 de les quals es faran servir 
per a plantar-hi els ceps, mentre que la resta és on hi ha ubicat un cobert i un despatx per a 
guardar totes les eines i material que es requereix. Aquestes construccions ja existeixen, per 
tant no es requerirà la construcció d’aquest, però com en el cas del terreny s’haurà de pagar al 
propietari un lloguer. Un altre dels elements que ja disposa el soci és la instal·lació elèctrica de 
les construccions.  

En quant a la maquinària i estris que s’han d’adquirir s’hi troben la instal·lació d’un sistema de 
reg, per a poder regar els ceps quan les condicions climàtiques ho requereixin, un tractor 
fruiter, una ensulfatadora per escampar els diversos herbicides i adobs necessaris, un remolc i 
una estripadora. 

Per a poder realitzar l’activitat, és necessari l’ús de diferents estris com poden ser filferros, 
tensors i pals per als ceps, les tisores i els cubells, així com també els propis ceps (3000). A 
més, per a poder controlar la part econòmica de l’activitat serà necessari disposar d’un 
ordinador. Les despeses de constitució formaran part de l’immobilitzat material, les quals 

                                                

30 www.hipotecasyeuribor.com 
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ascendeixen a 1000€. Cal esmentar que el cost de tots aquests elements han estat consultats 
a diferents empreses. (ANNEX 4,5 i 6) 

 
6.3 Sous i salaris 

Un dels elements importants per a l’empresa són els treballadors. En aquesta explotació serà 
necessari un treballador durant tot l’any, que cultivi la terra, els ceps i que procuri pel 
manteniment de l’explotació i la conservació dels seus elements. Aquesta persona serà 
l’empresari, contractat com enginyer agrònom. Per altra banda, també s’ha de tenir en compte 
que durant certs períodes de l’any, seria adient contractar un treballador més per èpoques 
com la verema o la poda dels ceps. Per aquest motiu, s’ha tingut en compte el sou del 
treballador de tot l’any i el sou del treballador temporal, el qual estaria contractat durant dos 
mesos a l’any. Cal dir que cadascun dels sous estan definits segons conveni del 
sector31.(ANNEX 7). A l’annex, trobem la taula on es descriuen les quantitats del sou brut 
anual, durant els primers quatre anys, la part proporcional del sou brut mensual com a pagues 
extres (dues a l’any) i l’import de la seguretat social a càrrec de l’empresa que en el cas del 
temporer representa, aproximadament, el 30% del sou brut mensual. En el cas del nostre 
client, aquest cotitza com a autònom i per tant és una quota fixa que s’estableix a partir 
d’unes bases de cotització. La base utilitzada per calcular la quota que pagarà és la dels 
menors de 35 anys. La quantitat que el nostre client pagarà és de 385€/mes (pel primer any).  
Per al càlcul dels costos i salaris dels treballadors, hem suposat que aquest augmentarien 
conforme a la inflació, que s’ha estimat d’un 2% anual. 
 

6.4 Amortització  
Tal i com ja s’ha esmentat anteriorment, aquesta explotació requereix una forta inversió inicial 
en maquinària i instal·lacions. D’aquesta manera, es fa necessari l’amortització d’aquests 
elements. S’ha decidit aplicar el mètode d’amortització lineal per a tot l’immobilitzat, ja que es 
considera que aquests elements perden el mateix valor durant tots els períodes. Per a calcular 
la quota d’amortització anual utilitzant el mètode lineal s’ha d’aplicar la següent fórmula: 



vidadeanys

residualvaloradquisicióvalor Quota d’amortització 

                                                

31 Revisió conveni col·lectiu de treball per al sector de vins i escumosos de Catalunya (2007). 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/convenis/0000015088.pdf 
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Els anys de vida útil han estat extrets de les taules d’amortització incloses al Pla General 
Comptable32, el qual estableix uns anys útils màxims per a cada tipus d’immobilitzat. En 
aquest cas s’ha suposat que el valor residual, que consisteix en el valor del bé un cop 
amortitzat totalment, és nul. Així doncs, a través del mètode lineal, s’ha pogut obtenir les 
quotes d’amortització anual per als diferents elements, els quals suposen un cost anual de 
14.105,5 €. (ANNEX 8) 
 

6.5 Assegurances 
L’activitat agrícola està subjecte als factors climatològics i per tant, aconsellem al nostre client 
l’adquisició d’una assegurança agrària per tal de minimitzar el risc de possibles pèrdues d’una 
collita, ja sigui total o parcial, o els mals resultats d’un any. Per això, s’ha consultat diferents 
línies d’assegurances de diverses entitats financeres i asseguradores. Després de la 
valoració de totes les opcions, s’ha decidit contractar la que ofereix l’entitat asseguradora 
“Agroseguros” perquè ofereix diferents línies de productes i preus més assequibles, ja que és 
una empresa subvencionada per l’Estat, entre altres. En aquesta companyia s’hi contractaran 
els 2 productes citats a continuació: 

 Assegurança de maquinària agrària. Cobreix tota la maquinària que el nostre client 
adquirirà en cas de robatori, accident, avaria i Responsabilitat Civil, si el propietari o 
algun dels treballador pren mal durant el desenvolupament de l’activitat agrària o 
utilitzant la maquinària assegurada, a més d’altres serveis. 

 Assegurança agrària combinada. Aquest producte cobreix els danys, baixos 
rendiments i pèrdues de producció deguts a algun factor climatològic com les 
gelades, inundacions, etc. 

El cost total de la contractació ascendeix a un total aproximat de 800 euros per la part de la 
collita. Ara bé, en cas que hi hagi una pèrdua de collita els primers 1000 euros van a càrrec 
de l’agricultor i la resta de la quantitat anirà a càrrec de l’assegurança. Pel que fa a 
l’assegurança de la maquinària agrària puja a 150 euros aproximadament. Per tant, el cost 
total ascendeix a 950 euros per any. 
 

 

                                                

32Plan General Contable 2008 www.plangeneralcontable.com  
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6.6 Balanç Inicial 
Per començar, si parlem de l’estructura del balanç inicial (ANNEX 9), pel que fa al compte 
d’actiu cal destacar el valor de l’immobilitzat, ja que aquest és molt elevat i representa un 
94,7% del total. Com ja hem comentat, això és degut a que el projecte requereix una forta 
inversió inicial, tant a nivell de capital físic com líquid. S’ha partit del supòsit que al banc hi ha 
ingressats 6.000€ per fer front a les factures que haurà d’incórrer el primer any d’exercici. El 
passiu exigible a llarg termini també és molt elevat, ja que l’empresari necessita finançament 
extern. Els tres préstecs explicats anteriorment, ascendeixen a 95.205€. El capital social que 
el soci ha d’aportar és de 28.326€ si vol tirar endavant el seu projecte, tenint en compte tots 
els criteris plantejats fins el moment.  
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7. DESPESES 

Les despeses són una altra part important de l’activitat de l’empresa que s’ha de tenir en 
compte abans de constituir-la. Per aquest motiu en el següent quadre es pot observar la 
relació de les diferents despeses aproximades durant els primers quatre anys. Cal dir que 
s’ha suposat una inflació anual del 2%, que es veu reflectida en cada una de les despeses. 
Abans de realitzar cap càlcul, ja sabem que els primers tres anys s’obtindrà un resultat 
negatiu, ja que no es podrà produir vi.  
Com ja s’ha comentat anteriorment, l’explotació només es dedicarà al cultiu de la vinya fins a 
l’obtenció del raïm. Per a l’elaboració de vi es contractarà un servei extern que elaborarà el 
producte i l’embotellarà. Hem consultat diferents empreses i el cost del servei serà de 
21.999€/any, a partir del quart any. Com que serà aquesta empresa la que s’encarregarà de 
la transformació del raïm fins a l’obtenció d’una ampolla de vi, el cost dels envasos, taps i 
etiquetes ja va inclòs dins d’aquest preu. 
Per al cultiu de vinya també és necessari el subministrament d’aigua. L’aigua serà extreta 
d’un pou que s’haurà de construir. Per l’aigua obtinguda el cost és nul, tot i que per a poder 
tenir aquest pou, s’haurà de pagar una quota anual d’uns 60 euros en concepte d’impostos a 
l’ajuntament del municipi, on es desenvoluparà l’activitat, en aquest cas és l’Ajuntament de la 
Vall d’en Bas33. També cal saber la quantitat d’energia elèctrica que aquesta empresa pot 
necessitar. A partir de les característiques de l’activitat duta a terme per l’empresa, s’estima 
que es consumirà 100KW al mes. Aquests tenen un cost de 0,38 €/KW. L’import mitjà 
d’aquest servei és d’uns 466’46€ el primer any, ja que pels darrers anys s’ha de tenir en 
compte la inflació. També, en concepte de telèfon, s’ha estimat que tindria unes despeses de 
40 € al mes, cosa que representa un cost anual de 480 € si parlem del primer any.  
També és important destacar, que per a la realització de l’activitat serà necessari 
combustible. Hem consultat que el preu del gasoil de tipus A (agrícola), es troba entorn als 
0,65 cèntims del qual se n’utilitzarà 180 litres mensuals. A més, un altre dels costos que pot 
tenir l’empresa són les assegurances. Tal i com ja s’ha explicat en un apartat anterior, hem 
suposat que es contracta una assegurança per a la collita d’uns 800€ anuals i una altra 
assegurança per a la maquinària agrícola que ascendeix a 150€. 

                                                

33 Preu consultat a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas. 
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Hi ha despeses mensuals derivades dels arrendaments del local i el terreny. En el cas del 
local, aquests ascendeixen a 250€/mes i el del terreny a 904’2€/mes el primer any. 
L’empresa també ha d’incórrer en despeses de publicitat per donar a conèixer el seu 
producte. Tant el tercer any, com a la resta d’anys hi haurà despeses de publicitat, tot i que 
aquestes variaran en funció de les necessitats de l’empresa. Així el tercer any necessitarà la 
creació i disseny de la imatge corporativa i la creació i disseny d’un primer tríptic per tal de 
conèixer el producte. El quart any, quan el producte ja estigui al mercat es començarà a 
publicitar als mitjans de comunicació a través d’una campanya 360º. (ANNEX 10) 
Per al funcionament de l’empresa, hi haurà un treballador durant tot l’any, que serà el mateix 
soci. També, però, tal i com ja hem comentat, serà necessari un treballador addicional en 
certs moments de l’any. Aquests costos ascendeixen a 30.803’55€ en concepte de sous i 
salaris i la Seguretat Social a càrrec de l’empresa que ascendeix a 5.010€ el primer any. Cal 
destacar també, que aquesta explotació requereix una inversió en immobilitzat bastant 
important, ja sigui en maquinària com en estris per a dur a terme l’activitat. Com ja s’ha 
explicat abans, l’empresa tindrà unes despeses anuals en concepte d’amortització d’aquest 
immobilitzat, les quals s’han calculat anteriorment i que tenen un cost de 12.105,48€ anuals.  
Per a poder finançar l’actiu de l’empresa, s’han hagut de demanar diferents ajudes i préstecs. 
Per aquest motiu ha calgut calcular la quota d’amortització dels dos préstecs, que s’ha 
suposat que es concedirien.34 Per tant, podem veure com, les despeses en els quatre anys 
són similars, fluctuant entre 53.000 i 81.000 € aproximadament. (ANNEX 11) 
 

7.1 Quant costa una ampolla de vi? 
Havent ja calculat totes les despeses que s’han de suportar els primers quatre anys per a 
crear i mantenir l’activitat, es fa necessari calcular el cost per cada ampolla de vi produïda. 
Cal tenir en compte que les primeres ampolles resultants de tot el procés de producció 
sortiran al quart any, ja que és en aquest període on el raïm serà apte per a l’elaboració del vi. 
Així doncs, per a calcular el cost d’una ampolla de vi, s’ha de repartir totes les despeses del 
quart any, 81.127’25€ entre el nombre total d’ampolles de vi, 14.666. D’aquesta manera 
s’obté que el cost d’una ampolla de vi és de 5’53€ aproximadament. 
Si es vol obtenir un marge de benefici del 20% sobre el preu de cost d’una ampolla de vi, el 
preu de venda al públic ha de ser: 5’53€ * 1’20 = 6’64€. Això suposa que, tenint en compte 

                                                

34 Mitjançant l’aplicació per calcular quotes de préstecs de  www.bbva.es  



39 

l’impost sobre el valor afegit (IVA) (7%) el consumidor hagi de pagar per aquest producte 
6’64* 1’07= 7’10€ 
D’aquesta manera, per a poder saber si aquest producte tindria acceptació dins el mercat, 
s’ha hagut de tenir en compte les enquestes realitzades als possibles consumidors, així com 
també, la comparació d’aquest producte amb altres vins de característiques similars que 
s’estan comercialitzant.  
Tal i com ja s’ha explicat en apartats anteriors, la majoria dels consumidors enquestats 
estarien disposats a pagar pel producte un preu entorn als 5 €, de mitjana. A més, tenint en 
compte el preu d’altres productes de característiques similars (vi negre de la varietat Cabernet 
Sauvignon i comercialitzats a Catalunya), situat entorn als 3€ per ampolla, podem concloure 
que el vi Mas Tarrés no tindria sortida dins del mercat degut al seu elevat preu i tenint en 
compte les seves característiques. (ANNEX 12) 
 

7.1.1 Resultat 
Com ja s’ha calculat anteriorment, el producte no tindria sortida al mercat, ja que no 
disposaria d’un preu competitiu. D’aquesta manera, si suposéssim que no vendria cap 
ampolla degut al seu preu poc competitiu, el resultat de l’empresa al quart any seria negatiu 
en valor absolut de les despeses d’aquest període, -81.127,25€. 
Tot i això, si suposéssim que l’empresa ven totes les ampolles produïdes al quart any, 14.666 
a un preu de 6’64€, on l’empresa obté un benefici del 20% sobre el preu de cost, l’explotació 
tindria uns beneficis de 22.740,99 €, tal i com es pot veure a la següent taula: 

Resultat Quantitat Preu Total 

Ingressos 14666 6’64 97.352’7 

Despeses 14666 5’53 81.127’25 

Benefici 14666 1’11 16.225’45 
Font: elaboració pròpia 

Així doncs, amb aquests beneficis l’empresa podria anar amortitzant totes les pèrdues dels 
tres primers anys, degut que no tindria cap mena d’ingrés. D’aquesta manera, si suposéssim 
que durant tots els anys següents als tres primers, tingués uns beneficis constants i iguals a 
16.225’45, necessitaria 10’16 anys aproximadament, a partir del 4rt. any, per amortitzar els 
tres primers anys de pèrdues. 
Aquest càlcul s’ha realitzat, sumant totes les despeses dels tres primers anys, les quals 
ascendeixen a 164.960’61€, repartit pels guanys que hem suposat que tindria en cas que 
vengués tota la producció, 16.225’45€. 
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A partir d’aquestes estimacions, es pot observar que la creació d’aquesta empresa amb 
aquesta estructura de costos i de balanç seria molt arriscada tenint en compte que no 
aconsegueix cobrir les pèrdues dels tres primers anys fins al cap de 14 anys, sempre i quan 
vengui tota la producció. A més a més, és una activitat molt subjecte als factors exògens com 
la climatologia, que fan que aquest projecte presenti un risc molt elevat. Així doncs, ens veiem 
obligats a fer noves propostes per tal de que sigui viable. 
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8. PROPOSTES DE MILLORA PER AL PROJECTE EMPRESARIAL 

8.1 Augmentar el nombre de ceps per hectàrea 
La primera proposta presentada al nostre client a partir de l’anàlisi realitzat i explicat en els 
apartats anteriors, és l’augment de producció a partir de l’increment del nombre de ceps 
cultivats, ja que la possibilitat d’augmentar el nombre de terra explotada no és viable en no 
haver-hi una hectàrea de terra disponible en l’entorn immediat. El client va plantejar l’opció de 
plantar 3000 ceps perquè deixava una distància de 3 metres entre cep i cep i 2 metres entre 
cada fila de ceps. S’ha consultat a l’empresa Carops, experts en assessorament vitivinícola, i 
ens han proposat de deixar menys distància, però sense empitjorar la qualitat del vi resultant. 
Per tant, en comptes de plantar 1000 ceps per hectàrea se’n plantarien 3000 per hectàrea, el 
que suposaria deixar una distància 1 metre entre cep i cep i la mateixa distància entre fila i 
fila. Amb aquesta reforma, s’aconseguiria obtenir una producció entre 34.000 i 36.000 litres 
de vi, front els 12.000 litres de vi aconseguits sense la reforma. Aquesta modificació implicaria 
un augment de la inversió inicial en ceps i altres materials. A més, es necessitaria canviar 
l’estructura del sistema de reg, ja que es necessitarien més sortides d’aigua per poder arribar 
a cada cep. Tot i això, la inversió en maquinària es mantindria, però sí que s’incrementaria el 
cost d’embotellament. Tots aquests costos es troben explicats de forma detallada més 
endavant. 
 

8.2 Lloguer de la maquinària 
Una altra de les nostres propostes, que es creu que pot fer millorar el projecte del nostre 
client, és llogar la maquinària utilitzada, com és el tractor i el remolc, ja que tenen un cost molt 
elevat. Això suposaria una disminució de la inversió inicial, de l’assegurança (perquè ja es 
troba inclòs en el lloguer), de les quotes d’amortització anual i dels préstecs. 
 
Les dues propostes esmentades anteriorment, és a dir, plantar més ceps per hectàrea i llogar 
la maquinària, són les que tenen un pes important a l’hora de determinar els canvis produïts 
en el quadre de les despeses. Però, cal esmentar, que a aquestes propostes de millora se 
n’hi podrien afegir algunes més de cara a un futur. Poden tractar-se com a variacions molt 
beneficioses per a l’explotació vitivinícola, fent-ne augmentar així els beneficis. Les 
modificacions consistirien en incrementar la varietat de ceps i elaborar un vi de criança. 
D’aquesta manera, un cop, l’empresa tingui el seu lloc en el mercat, podria ser adient la 
introducció de noves parres, ja que, es podria atraure a un nombre major de consumidors. En 
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produir un únic tipus de vi, la demanda a la qual ens dirigim és limitada i donat que la terra és 
apta per diferents tipus de ceps, aquesta seria una bona alternativa que faria augmentar els 
ingressos.  

 
8.3 Modificació comptable 

Per a poder conèixer si aquestes modificacions tenen resultat en termes de comptabilitat i 
provoquen una disminució dels costos de cada ampolla, hem hagut de canviar les despeses 
que tindria l’empresa, ja que augmentant el nombre de ceps i llogant la maquinària es 
modifiquen els costos. Com en el cas anterior s’ha tingut en compte una inflació anual del 2%. 

Cal esmentar, que hem afegit un apartat per incloure l’arrendament de la maquinària, ja que, 
una de les nostres propostes de millora ha estat llogar la maquinària en comptes de fer una 
inversió inicial elevada en aquesta.  

A més d’això, s’han incrementat les despeses pel que fa als sous i salaris i a la seguretat 
social, ja que al augmentar el nombre de ceps per hectàrea hem hagut de contractar un altre 
treballador, un peó. (ANNEX 13) 

També ha hagut un canvi en l’amortització, ja que en aquest cas la maquinària no s’ha hagut 
d’amortitzar, fet que ha permès que la quota anual d’amortització disminuís fins a 10.076’98 €. 
(ANNEX 14) 

D’aquesta manera, l’arrendament de la maquinària i l’increment en les despeses dels sous i 
salaris han fet que les despeses totals augmentin. Però, en el quart any, el que realment ha 
elevat les despeses totals ha estat l’augment del nombre d’ampolles de vi fins a 48.000. Això 
ho hem calculat a partir dels litres que ara podem produir. Nosaltres sabíem, que amb 3000 
parres es podien fer 12.000 litres de vi i 14.666 ampolles. Ara, amb 9.000 parres, podem fer 
36.000 litres de vi, és a dir, el triple dels litres que obteníem abans, ja que el nombre de 
parres s’ha triplicat. Després per saber quantes ampolles podem produir, hem dividit els litres 
entre 0’75 litres, que és la capacitat que té l’ampolla del nostre vi “Mas Tarrés”. La resta de 
despeses no s’han vist modificades a l’hora d’aplicar les noves propostes. (ANNEX 15) 

 

8.4 Quant costa ara una ampolla de vi? 
Havent ja calculat totes les despeses que s’han de suportar els primers quatre anys per a 
crear i mantenir l’activitat , tenint en compte les modificacions, s’ha tornat a calcular el cost 
d’una ampolla de vi. Per a calcular el cost d’una ampolla de vi, s’ha seguit el mateix procés 
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que anteriorment: s’ha de repartir totes les despeses del quart any, que són de 131.629’59€, 
entre el nombre total d’ampolles de vi que surten amb l’augment del nombre de ceps: 48.000 
ampolles. D’aquesta manera s’obté que el cost d’una ampolla de vi és de 2’74€ 
aproximadament. 
Si es vol obtenir un marge de benefici del 20% sobre el preu de cost d’una ampolla de vi, el 
preu de venda al públic ha de ser: 2,74€ * 1’20 = 3’29€ Això suposa que, tenint en compte 
l’impost sobre el valor afegit (IVA) (7%) el consumidor hagi de pagar per aquest producte 
3’29* 1’07= 3’52€. 
D’aquesta manera, comparant aquest preu amb l’obtingut anteriorment, es pot veure que s’ha 
produït una reducció de 2’8€. Amb el nou preu de vendes resultant i comparant-lo amb els 
altres preus de vins de les mateixes característiques (ANNEX 12) es pot comprovar que 
aquest podria competir amb els ja existents al mercat. 
A més, els nostres consumidors potencials, tal i com ja s’ha explicat en apartats anteriors, 
estarien disposats a pagar com a màxim un preu aproximat de 5€. Així doncs, aquestes 
persones podrien adquirir perfectament aquest producte. Per tant, pot tenir acceptació dins el 
mercat. 
 

8.4.1 Resultat 
Si s’oferís el producte a un preu de 3’29€ (sense IVA) i vengués tota la producció, tindria uns 
beneficis de 26.290’41€ aproximadament, tal i com es presenta a la següent taula. 

Resultat Quantitat Preu Total 

Ingressos 48.000 3’29 157.920 

Despeses 48.000 2’74 131.629’59 

Benefici 48.000 0’55 26.290’41 
Font: elaboració pròpia 

Tal i com ja hem dit, amb aquests beneficis l’empresa podria anar amortitzant totes les 
pèrdues dels tres primers anys, degut que no tindria cap mena d’ingrés. D’aquesta manera, si 
continuéssim suposant que durant tots els anys següents als tres primers, tingués uns 
beneficis constants i iguals a 26.290’41€, necessitaria 6’3 anys aproximadament, a partir del 
4rt. any, per amortitzar els tres primers anys de pèrdues. 
Aquest càlcul s’ha realitzat de la mateixa manera que abans, és a dir, sumant totes les 
despeses dels tres primers anys, les quals ascendeixen a 166.443’03€, repartit pels guanys 
que hem suposat que tindria en cas que vengués tota la producció, 26.290’41€. 
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A partir d’aquestes estimacions, es pot observar que la creació d’aquesta empresa amb les 
modificacions introduïdes fonamentalment en l’estructura de costos, ha suposat una reducció 
del cost mitjà per ampolla, així com també, del preu de venda, i a més a més, dels anys que 
necessita l’empresari per amortitzar els 3 primers anys de pèrdues. Tot i això, tal i com s’ha 
comentat abans, es pot veure que es un projecte arriscat ja que els 3 primers anys de la 
producció no obté cap ingrés i a més, està molt lligat a factors exògens com la climatologia 
que podrien jugar en contra seu. 

 
8.5 Propostes futures 

A més de totes les altres propostes que s’han fet, se’n presenten dues més que poden ser 
utilitzades per l’empresari de cara a un futur si l’activitat econòmica és pròspera. La primera 
seria introduir diverses varietats de ceps i no centrar-se únicament en una línia de vi. Pel que 
fa a la segona proposta, dedicar part de la collita a l’elaboració d’un vi de criança. Per poder 
obtenir un vi d’aquestes característiques es necessita més temps ja que ha de reposar durant 
un mínim d’un any en bota i mig més en ampolla.  
Això suposava haver de suportar pèrdues durant més anys i a més, arriscar-se a que el 
producte no sigui acceptat per la demanda. Per això, es convenient que en un principi el vi 
sigui jove, per tal de donar a conèixer l’empresa i veure l’acceptació que el producte té en el 
mercat. A partir d’aquí, un cop l’explotació vitivinícola tingui una clientela fidel, es procedeix a 
la producció de vins de criança. Durant aquest temps, l’agricultor pot treballar amb un enòleg 
per tal d’estudiar el vi resultant i poder aprofitar el màxim les característiques del sòl i el tipus 
de cep, per tal que pugui ser característic de la zona. 
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9. CONCLUSIONS 
L’objectiu d’aquest treball era donar una resposta a un jove emprenedor sobre la rendibilitat 
d’una explotació vitivinícola a la Vall d’en Bas. Per aquest motiu, donat que en un principi, per 
les característiques que el jove desitjava que tingués la seva empresa, ja es preveia que la 
idea de negoci no seria rendible. Tot i això, hem analitzat la seva proposta inicial amb 
deteniment, per a conèixer quins factors es podien millorar per tal que el projecte es pogués 
dur a terme, sempre mantenint els supòsits inicials. 
El projecte s’ha basat en crear una explotació vitivinícola utilitzant els recursos dels quals 
l’emprenedor ja disposa prèviament. En aquest sentit, ens hem vist limitats a l’hora de crear 
l’empresa, ja que havíem de cenyir-nos a uns requisits preestablerts pel client. Així doncs, 
primerament hem creat el projecte que ens demanava el jove, i a partir de l’estudi d’aquest 
hem plantejat una sèrie de modificacions per tal de millorar l’empresa. 
Pels coneixements que el nostre client disposa com a enginyer agrònom, tenia la certesa que 
la terra on s’ubicarien les vinyes era apte per al cultiu d’aquestes. Tot i això per assegurar-nos 
d’aquest fet hem consultat diferents fonts que ens ho han confirmat. Així mateix, la varietat de 
cep plantada és de Cabernet Sauvignon varietat negre, tal i com el client ha demanat, ja que 
és la varietat que més bé s’adaptaria a aquest tipus de terra (franc-argilós). Així, el vi resultant 
tindrà les característiques d’un vi negre de taula.  
Per a poder satisfer la demanda, vam realitzar un petit estudi de mercat que ens ha permès 
observar que no hi ha un perfil de consumidor de vi estàndard, sinó que hi havia variabilitat en 
els comportaments i preferències en persones de característiques similars. Tot i així, vam 
poder observar que les persones d’edat més avançada tendien a preferir la qualitat del 
producte, enfront al seu preu. És per aquest motiu, que el producte que s’elabori ha d’anar 
destinat a la població en general i no en un públic en concret.  A més els principals centres on 
la gent acostumava a comprar el producte eren els supermercats, restaurants i cellers, cosa 
que fa que aquests hagin de ser els principals canals de distribució del producte.  
Així doncs, havent estudiat la demanda, els primers anys es produirà un vi jove per tal 
d’arrencar el negoci i donar a conèixer l’empresa als clients.  
Per a poder saber si l’empresa és rendible o no, hem hagut de fer un estudi econòmic i 
financer de tots els recursos i béns que l’explotació ha d’adquirir per a començar l’activitat. 
També s’ha realitzat una aproximació de tots els costos en els quals incorreria durant els 
primers quatre anys, a partir de preus establerts al mercat actual. 
Tal i com s’ha pogut veure en els apartats anteriors, dur a terme la proposta inicial del 
projecte hem observat que tindria un rendiment molt baix, degut a l’elevat cost mitjà de cada 
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ampolla de vi, ja que aquest superava el preu de venda de la majoria de vins de 
característiques similars. Així doncs, hem hagut de qualificar aquest primer projecte com a no 
viable, per dos motius principals. El primer es que el preu que s’hauria d’aplicar no seria 
competitiu i en segon lloc, que l’empresa no és coneguda i això genera més dificultat per 
entrar al mercat. 
A partir d’aquí, s’ha presentat al client una sèrie de modificacions que podrien fer canviar 
l’estructura de costos i que, a més a més, les característiques inicials de l’empresa no es 
veurien afectades: s’utilitzaria la mateixa superfície de terra ja que, com ja s’ha explicat el 
client no té accés a adquirir noves terres. 
Així doncs, tal i com hem pogut observar amb tots els canvis proposats, s’ha aconseguit 
reduir en una proporció considerable el cost mitjà d’una ampolla de vi. Aquest ha passat de 
5,53€ a 2,74€ aproximadament. Això permet que el producte sigui més competitiu al mercat. 
A part d’això, cal dir que també s’han realitzat unes altres propostes que podrien ajudar a 
millorar el vi així com també donar-li més sortides dins del mercat. 
Després de realitzar el projecte empresarial, es conclou el que ja es preveia, és a dir, que la 
idea inicial del jove no és rendible econòmicament amb les característiques inicials del 
projecte. Les modificacions introduïdes han permès que la creació de l’explotació vitivinícola 
sigui possible.  
Cal dir que a mida que hem anat realitzant el treball, ens hem adonat que crear aquest negoci 
és un projecte arriscat, ja que inicialment s’ha d’incórrer en uns costos i una inversió elevada, 
a més del fet que durant els tres primers anys només hi ha pèrdues degut que el raïm no és 
apte per a la producció de vi. D’aquesta manera l’emprenedor ha de tenir una certa inclinació 
al risc per tal de dur a terme aquest projecte. 
La realització d’aquest projecte ens ha permès conèixer amb més detall i de primera mà els 
passos i les dificultats que comporten una creació d’una empresa i més, si es té en compte 
les característiques de la que s’ha creat. 
Cal dir que, tot i que, en un principi, seria possible l’entrada de l’empresa en el mercat, cal dir 
que el sector del vi és molt competitiu amb un conjunt d’empreses consolidades en el mercat i 
amb bona reputació. Això fa que, per a poder seguir en l’activitat, el client s’hagi d’anar 
adaptant per a satisfer la demanda i continuar podent competir en aquest sector. 



47 

10. BIBLIOGRAFIA 
 

 Recursos Electrònics 

- Associació La Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic (2009). Terra dels Volcans: Turisme 

Garrotxa. Recuperat dia 21 d’abril 2009, des de www.turismegarrotxa.com. 

- Consell Comarcal de la Garrotxa (2009). Infogarrotxa.net. Recuperat dia 21 d’abril 2009, des 
de www.infogarrotxa.com. 

- Ajuntament de La Vall d’en Bas. Recuperat dia 21 d’abril 2009, des de www.vallbas.cat. 

- Associació d’Empresaris d’Hostaleria de la Garrotxa (2009). Cuina Volcànica. Recuperat dia 
21 d’abril 2009, des de www.cuinavolcanica.com. 

- http://wiki.verema.com/elaboracion-del-vino). Recuperat 23 d’abril 2009. 

- Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava (2007). Butlletí, 1. Recuperat 1 maig 2009 a 
www20.gencat.cat/docs/DAR/Documents/Arxius/2007_01__.pdf 

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Estrategias para el Vino en España 2007-

2010, 23-46. Recuperat 1 maig 2009 a http://www.mapa.es/es/alimentacion/alimentacion.htm 

- Comisión Europea: agricultura y desarrollo rural. Reforma de la PAC: la reforma del vino 

permitirá a Europa recuperar la quota de mercado perdida (2008). Recuperat 1 de maig 2009 
a  

-Dirección General de Política de Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org  Recuperat 
18 de maig de 2009 

-Plan General Contable 2008 www.plangeneralcontable.com  

Recuperat: 12 de Maig de 2009 

-Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca www.gencat.cat/darp  Recuperat  20 d’Abril de 
2009 i l’1 de Maig del 2009 



48 

-Institut Català del Crèdit Agrícola: www.gencat.cat/economia/icca 

Recuperat el 19 de Maig de 2009 

-Taules d’amortització: http://www.antonioguerrero.com/guias/amortiza-fiscal.htm  Recuperat 
el 20 de Maig de 2009 

-Convenis col·lectius www.gencat.cat/treball/convenis Recuperat: 20 de maig de 2009 

-Empreses analitzades per tal de fer-ne una comparativa: http://www.cellercansais.com i 
http://www.cavapererius.com. Recuperat: 20 de maig del 2009. 

 

 Recursos no electrònics 

- Romaní, J.M (1998). Diccionari del vi i del beure (1a ed.). Barcelona: Edicions Magrana. 

- Fuertes, M. (2004). El vi neix a la vinya: Una visió pràctica i integral del món del vi (1a. Ed.). 
Valls: Cossetània Edicions.  

- Palou, M. (2002). Elaboracions de petites produccions de vi (1a ed.). Lleida: Pagès Editors. 

- Ibar, L. (1986). El llibre dels vins de Catalunya (1a ed.). Barcelona: Cap Roig. 

- Doménech, J.L (et al.) (2002). Diccionari bàsic de la comunicació. València: Nau Llibres.  

 

 

 

 

 



49 

 

11. GLOSSARI 

Anhídrid sulfurós Diòxid de sofre utilitzat com a desinfectant per a garantir el control i la 
netedat del vi en la seva elaboració. És afegir en dosis molt petites, i no ha de ser detectable 
en un vi ben elaborat, un cop decantat i airejat. 
Barret Conjunt de matèries sòlides, llavors i pellofes que pugen a la superfície del most en 
la vinificació en negre, al començament de la fermentació, abans del primer trasbals. 
Barrusca El que queda d’un gotim de raïm un cop se n’han extret els grans. 
Cabernet Sauvignon Raïm negre amb molt de caràcter, saborós, aromàtic i ric en tanins. 
És la varietat principal del Médoc, de gra petit, esfèric i amb gust amarg. Ha estat aclimatat 
amb èxit a Catalunya i en algunes Denominacions d’Origen espanyoles. El vi que se n’obté és 
d’alta qualitat i graduació, de color intens i aroma penetrant de violetes i de baies i cal envellir-
lo i barrejar-lo amb altres per tal d’aconseguir un paladar i un aroma intensos. 
Ceps Planta arbustiva de la família de les vitàcies de tronc llenyós, fulles grosses 
(pàmpols) amb la vora dentada, flors petites i fruits en forma de baia arrodonida (els grans del 
raïm). El seu conreu està limitat a les zones compreses entre els 30 i els 50 graus de latitud. 
No és productiu fins que no té tres anys, i la seva vida útil arriba generalment fins als 50 anys 
(algunes varietats entre 25 i 30 anys). Es tracta d’una planta de cicle anual. Al hivern les 
seves funcions queden reduïdes per tal de resistir el fred. A l’estiu, es formen els grans de 
raïm que adquireixen el punt de maduresa necessari per ser collits quan es fa la verema al 
Setembre. Després les fulles canvien de color i cauen al terra, moment en el qual es tanca el 
cicle. 
Denominació d’origen (DO)Representa la qualitat dels vins característics d’una zona. És 
una reglamentació estricta i un consell regulador són els encarregats de controlar que els vins 
tinguin plena garantia per als consumidors. A Espanya es va fer servir per primera vegada al 
1926 a la regió de la Rioja. A Catalunya hi ha les següents DO: Alella, Conca de Barberà, 
Costers del Segre, Empordà-Costa Brava, Penedès, Pla de Bages, Priorat, Terra Alta i 
Tarragona.  
Estripadora Eina que serveix per remoure la superfície de la terra. 
Fermentació Procés mitjançant el qual el sucre d’un most es descompon en alcohols i 
anhídrid carbònic, amb despreniment de calor, per l’acció dels llevats. La fermentació dura 



50 

mentre queda sucre en el most o bé quan s’ha arribat a una concentració de 14-15 graus 
d’alcohol. També es pot aturar per aportació d’alcohol. 
Fermentació malolàcticaTransformació de l’àcid màlic en làctic i carbònic per l’acció de 
bacteris. És un procés quasi necessari en els vins negres de criança, en el qual guanyen 
suavitat. 
L’època d’envero Moment en el qual l’àcid del raïm es transforma en sucre. 
Macarró Tub de plàstic de petit diàmetre que evita malmetre els sarments. 
Maceració Operació consistent a posar en contacte el most i les pellofes per extreure’n els 
tanins, les matèries colorants i les aromes. S’utilitza en la vinificació en negre. 
Most Suc obtingut del raïm per aixafada, escorreguda o premsatge, abans que hi comenci 
el procés de fermentació alcohòlica. 
Pasta Pasta resultant d’esprémer en la vinificació en negre, barreja de most i de pellofes, 
que es deixa en maceració en tines per tal que el most agafi els colorants. 
Plançons Arbre jove, encara amb aspecte d'arbust. 
Remuntada Bombar el most que fermenta al fons del cup per tal que xopi bé el barret en el 
procés de vinificació en negre. 
Sarment Branca desenvolupada d’un cep o d’una parra d’on pengen el raïm i les fulles. 
Tolva  És una espècie de piràmide truncada i invertida, que anirà acumulant el raïm sobre 
una cinta que el transportarà a la premsa. 
Tractaments de clarificació i estabilitzacióProcés en el qual es traspassa el vi d’una 
bóta a una altra, per tal de netejar el filtre de la bóta i treure les restes sòlides que queden en 
el líquid. 
VeremaCollita del raïm i trasllat als cellers per a l’elaboració del vi. Segons les varietats i 
les zones, es fa de finals d’agost a finals d’octubre. Cal que el raïm arribi a la premsa el més 
net i sencer possible, per evitar fermentacions abans d’hora. 
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ANNEX 1: TAULA FORMA JURÍDICA 
 
 

Font: elaboració pròpia 

 Empresa individual Societat Responsabilitat  

Limitada Unipersonal 

Capital Mínim No hi ha mínim 3.005,06 

Número de socis 1 Mínim1 

Responsabilitat Il·limitada Limitada a l’aportació de capital 

Fiscalitat directa IRPF Impost de Societats 
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ANNEX 2: EXEMPLE D’UNA ENQUESTA 

 
Som una empresa vitivinícola que s’ubicarà en el territori de La Vall d’en Bas. El nostre 
producte s’elaborarà amb raïms d’alta qualitat per tal d’oferir al consumidor un vi de qualitat. A 
continuació li formulem un seguit de qüestions per tal de conèixer l’acceptació que aquest 
producte tindrà en el mercat. 
 

Edat    Sexe:    Femení         Masculí  
 
Consumeix vi? 

 

Sí         No  

Amb quin freqüència en consumeix?  
Diàriament  
Setmanalment  
Ocasionalment  

Quines marques de vi consumeix? 
 
 
 

Per quin motiu escull aquestes marques i no unes altres? 
 
 
 

Valori de l’1 al 5 (1 dóna més importància al preu, 5 valora més la qualitat): 
Preu 1     2    3    4    5  Qualitat 
 

Quan escull el vi té en compte la seva procedència? (origen) 

Quan acostuma a gastar-se en una ampolla de vi?  

Quin preu estaria disposat a pagar pel nostre producte (vi negre de qualitat produït a les terres de 
La Garrotxa)? 
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Si el preu del producte fos aproximadament entre 4 i 8€, vostè el compraria? 
 

Si el preu del producte fos més de 20€ vostè el compraria? 
 

On acostuma a comprar aquest tipus de producte? 
 
 

On el sol consumir vi? 
Hostaleria (Bar i Restaurants)  
A casa  
Altres:  
 

 
Moltes gràcies per la seva col·laboració.  
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ANNEX 3. FONTS DE FINANÇAMENT. 
 
 

Font: elaboració pròpia 

 

Capital Social 28.326 

Préstec: Incorporació de joves emprenedors 20.000€ 

Préstec: Adquisició de tractors i maquinària agrícola 25.205€ 

Préstec amb el banc 50.000 

TOTAL DEL FINANÇAMENT OBTINGUT 123.531 
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ANNEX 4: PLA D’INVERSIÓ INICIAL 
 

IMMOBILITZAT                                                 116981€ 

 Material 
-Instal·lacions tècniques 

- Sistema de reg...................................54.326€ 
- Instal·lació elèctrica.............................1.200€ 

- Maquinària 
     -Tractor fruiter de 80CV.......................44.080€ 

- Bota ensulfatadora tipus de vinya......2.900€ 
- Estripadora de 160 cm.......................1.830€ 
- Remolc de 155 cm * 400 cm..............1.600€ 

- Utillatge 
- Filferros...............................................4.455€ 
- Tensors...............................................1.200€ 
- Cordills...................................................150€ 
- Tisores.....................................................90€ 
- Cubells...................................................100€ 
- Parres..................................................3.300€ 

- Equips per a processos d’informació 
- Ordinador................................................750€ 

 Immaterial 
- Despeses de constitució.........................1000€ 

   Font: elaboració pròpia 
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 ANNEX 5: PRESSUPOST MAQUINÀRIA 
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ANNEX 6: PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ REG (Situació inicial) 
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(Situació amb les modificacions) 
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ANNEX 7. TAULA DE SOUS I SALARIS 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Revisió conveni col·lectiu de treball per al sector de vins i escumosos de Catalunya (2007). 
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/convenis/0000015088.pdf 

 

 SOU BRUT 
MENSUAL 

PAGUES EXTRES SS.EMPRESA DESPESES 
SOUS I 

SALARIS 

EMPRESARI 
(enginyer 
agrònom) 

1r. Any 
2n. Any 
3r. Any 
4rt. Any 

(2091’92€)*12 
(2133’76€)*12 
(2176’43€)*12 
(2219’96€)*12 

(2091’92€)*2 
(2133’76€)*2 
(2176’43€)*2 
(2219’96€)*2 

(385€)*12 
(392’7€)*12 

(400’514€)*12 
(408’56€)*12 

33906’88€ 
34585’04€ 
35281’43€ 
35982’22€ 

TREBALLADOR 
(peó) 

1r. Any 
2n.Any 
3r. Any  
4rt. Any 

(650€)*2 
(663€)*2 

(676’26€)*2 
(689’79)*2 

(650€)*4/12 
(663€)*4/12 

(676’26€)*4/12 
(689’79)*4/12 

(195€)*2 
(198’2€)*2 

(202’878€)*2 
(206’94€)*2 

1.906,66€ 
1943,4€ 

1983,96€ 
2023’79€ 
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ANNEX 8. TAULA AMORTITZACIONS.  

Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 
ELEMENTS 

 
VALOR 
D’ADQUISICIÓ 

 
ANYS DE 
VIDA 

 
VALOR 
RESIDUAL 

QUOTA 
D’AMORTITZACIÓ 
ANUAL 

Maquinària 50.410€ 10 0 5041€ 

Utillatge 9.295€ 8 0 1.161’88€ 

Instal·lacions tècniques 55.526€ 10 0 5.552’6€ 

Equips per processos 
informàtics 

750€ 5 0 150€ 

Despeses de Constitució 1000€ 5 0 200€ 

TOTAL DE QUOTA D’AMORTITZACIÓ ANUAL                                  12105,48 
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ANNEX 9. BALANÇ INICIAL DE PREVISIÓ 
ACTIU       PASSIU 

IMMOBILITZAT                                                    116.981 RECURSOS PROPIS                                             28.326                                          

 Material 
- Instal·lacions tècniques 

- Sistema de reg...................................54.326€ 
- Instal·lació elèctrica.............................1.200€ 

- Maquinària 
     -Tractor fruiter de 80CV.......................44.080€ 

- Bota ensulfatadora tipus de vinya......2.900€ 
- Estripadora de 160 cm.......................1.830€ 
- Remolc de 155 cm * 400 cm..............1.600€ 

- Utillatge 
- Filferros...............................................4.455€ 
- Tensors...............................................1.200€ 
- Cordills...................................................150€ 
- Tisores.....................................................90€ 
- Cubells...................................................100€ 
- Parres..................................................3.300€ 

- Equips per processos d’informació 
- Ordinador................................................750€ 

 Immaterial 
- Despeses de constitució.........................1000€ 

     - Capital Social...................................................28.326 
     - Resultat 
     - Reserves 

EXISTÈNCIES                                                            550 EXIGIBLE A LLARG TERMINI                               95.205 
     - Adobs..................................................................100 

- Herbicides...........................................................150 
- Tractament de sulfat de coure i sofre.................300 

Préstec per adq. tractors i maquinària.....................25.205 
Ajuda per a la incorporació de joves.......................20.000 
Préstec bancari........................................................50.000 

DISPONIBLE                                                           6.000 EXIGIBLE  A CURT TERMINI 
- Tresoreria  
    - Banc.............................................................6.000€ 

 

TOTAL ACTIU =                                                   123.531 TOTAL PASSIU =                                                 123.531 
Font: elaboració pròpia 
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ANNEX 10. PRESSUPOST DEL MÀRQUETING 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST EL QUINTÀ, S.L 

 

- Creació i disseny de la imatge corporativa (logotip, aplicacions, 

papereria, manual d’identitat corporativa)  3.000 

   

- Creació i disseny d’un tríptic  350 

 

- Creació campanya 360 graus  3.500 

o Creació del concepte 

o Gràfica (pàgina de revista) 

o Falca de ràdio (20”) 

o Espot de televisió (20”) 

 

 

 

 

 

PICMENTS SCP 

J65054827 

Consell de Cent, 468, principal 2a 

08013 Barcelona 

Preu total: 6850 + IVA 



ANNEX 11: PREVISIÓ DE LES DESPESES DELS PRIMERS 4 ANYS 
PREVISIÓ DESPESES ANY 1 ANY 2 ANY 3 ANY 4 

Servei extern 0 0 0 1’5*14666=21999 

Subministrament 
d’aigua 

60 61’2 62’42 63’67 

Subministrament 
elèctric 

100kW* 0.388713*12=466’46 100KW*0.39648726*12=475’78 100KW*0.404417005*12=485’30 100KW*0’41250534*12=495’01 

Telèfon 480 489’6 499’39 509’38 

Despeses combustible 0.65*180*12= 1404 0.663*180*12=1432’08 0.67626*180*12=1460’72 0’6897852*180*12=1489’94 

Primes d’assegurances 800+150= 950 816+153= 969 832,32+156,06=988’38 849,97+159,19=1009’16 

Publicitat i màrqueting 0 0 3350 3500 

Seguretat Social 5010 5108’8 5211’92 5316’6 

Sous i salaris 30803’55 31419’64 32047’96 32688’95 

Amortització 
Immobilitzat 

12105’48 12105’48 12105’48 12105’48 

Arrendament Local 250 255 260’1 265’30 

Arrendament Terreny 904’2 922'28 940’73 959’54 

Despeses financeres 499’22+126=625’22 499’22+126=625’22 499’22+126=625’22 499’22+126=625’22 

DESPESES TOTALS 53.058’91 53.864’08 58.037’62 81.127’25 



 

ANNEX 12: COMPARACIÓ DE PREUS 
 
Vi negre D.O. Catalunya Terra Càlida Cabernet Sauvignon ampolla de 75 cl 35 
 
Informació : Vi negre Terra Calitat Jove. 
Denominació d’Origen: Catalunya. 
 
Varietats: Cabernet Sauvignon i Tempranillo procedents de finques de composició argilosos 
calcàrea amb baixa pluviometria.   
 
Preu: 2,25€ (IVA inclòs) 
 
Bages Cabernet R.Roqueta 75 cl.36 
 
Varietats: Cabernet Sauvignon 
 
Preu: 3,69 € (IVA inclòs) 
 

Coto de Hayas Tempranillo Cabernet Sauvignon 2008 ampolla de 75 cl. 37 

Informació: Vi negre 
Denominació d’origen: Camp de Borja (Espanya) 
Varietat:Tempranillo i Cabernet Sauvignon  
 

Preu: 3,25 € (IVA inclòs) 

 
Ca N'Estruc Tinto 2008 ampolla de 75 cl.38 
 
Informació: Vi negre jove 
Denominació d’origen: Catalunya (Espanya) 
Varietat: Cabernet Sauvignon i Syrah  
 

Preu: 3,50 € (IVA inclòs)  

 

                                                

35 Informació extreta de http://www.alimentacion.carrefour.es/ 

36 Informació extreta de http://www.eroski.es  

37 Informació extreta de http://www.vinissimus.com/ 

38 Infornació extreta de http://www.vinissimus.com  
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ANNEX 13: TAULA DE SOUS I SALARIS. 

 
 SOU BRUT MENSUAL PAGUES EXTRES SS.EMPRESA DESPESES SOUS 

I SALARIS 

EMPRESARI (enginyer 
agrònom) 

1r. Any 
2n. Any 
3r. Any 
4rt. Any 

(2091’92€)*12 
(2133’76€)*12 
(2176’43€)*12 
(2219’96€)*12 

(2091’92€)*2 
(2133’76€)*2 
(2176’43€)*2 
(2219’96€)*2 

(385€)*12 
(392’7€)*12 

(400’514€)*12 
(408’56€)*12 

33906’88€ 
34585’04€ 
35281’43€ 
35982’22€ 

TREBALLADOR (peó) 1r. Any 
2n.Any 
3r. Any  
4rt. Any 

(650€)*2 
(663€)*2 

(676’26€)*2 
(689’79)*2 

(650€)*4/12 
(663€)*4/12 

(676’26€)*4/12 
(689’79)*4/12 

(195€)*2 
(198’2€)*2 

(202’878€)*2 
(206’94€)*2 

1.906,66€ 
1943,4€ 
1983,96€ 
2023’79€ 

TREBALLADOR (peó) 1r. Any 
2n.Any 
3r. Any  
4rt. Any 

(650€)*2 
(663€)*2 

(676’26€)*2 
(689’79)*2 

(650€)*4/12 
(663€)*4/12 

(676’26€)*4/12 
(689’79)*4/12 

(195€)*2 
(198’2€)*2 

(202’878€)*2 
(206’94€)*2 

1.906,66€ 
1943,4€ 
1983,96€ 
2023’79€ 

 Font: elaboració pròpia 
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ANNEX 14: TAULA AMORTITZACIONS. 

 
 

ELEMENTS 

 
VALOR 

D’ADQUISICIÓ 

 
ANYS DE 

VIDA 

 
VALOR 

RESIDUAL 

QUOTA 
D’AMORTITZACIÓ 

ANUAL 

Utillatge 17.395€ 8 0 2.174’38€ 

Instal·lacions tècniques 75.526€ 10 0 7.552’6€ 

Equips per processos 
informàtics 

750€ 5 0 150€ 

Despeses de Constitució 1.000€ 5 0 200€ 

TOTAL DE QUOTA D’AMORTITZACIÓ ANUAL                                                           10.076’98 

Font: elaboración pròpia 
 



ANNEX 15: PREVISIÓ DE LES DESPESES DELS PRIMERS 4 ANYS 
PREVISIÓ DESPESES ANY 1 ANY 2 ANY 3 ANY 4 

Servei extern 0 0 0 1’5*48000=72000 

Subministrament d’aigua 60 61’2 62’42 63’67 

Submin. elèctric 100kW* 0.388713*12=466’46 100KW*0.39648726*12=475’78 100KW*0.404417005*12=485’30 100KW*0’41250534*12=495’01 

Telèfon 480 489’6 499’39 509’38 

Despeses combustible 0.65*180*12= 1404 0.663*180*12=1432’08 0.67626*180*12=1460’72 0’6897852*180*12=1489’94 

Primes d’assegurances 800 816 832,32 849,97 

Publicitat i màrqueting 0 0 3350 3500 

Seguretat Social 5400 5505’2 5617’68 5730’54 

Sous i salaris 32320’21 32966’64 33625’9 34298’46 

Am. Immobilitzat 10076’98 10076’98 10076’98 10076’98 

Arrendament Local 250 255 260’1 265’30 

Arrendament Terreny 904’2 922'28 940’73 959’54 

Arrendament maquinària 840’16 856’96 874’10 891’58 

Despeses financeres 499’22 499’22 499’22 499’22 

DESPESES TOTALS 53.501’23 54.356’94 58.584’86 131.629’59 



 


