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1. Introducció
L’annex fa l’avaluació de possibles alternatives de desenvolupament rural viables en el
municipi, per tal de millorar la situació econòmica futura.
L’objectiu principal en el plantejament d’aquestes mesures és la millora de la renda dels
agricultors a partir de canvis en el maneig dels cultius aportant una millora tecnològica,
activitats que suposin un apropament entre el productor i el destí de venda final del producte
transformat i vincular els productes al municipi per donar un valor afegit.

2. Reforma de l’estructura agrària
En vista de la situació actual del sector agrícola i ramader del municipi, una de les mesures que
resulten ser més clares de cara al futur dels agricultors és una reforma de l’estructura agrària
mitjançant efectes d’escala. Les dos vies per les quals es pot aconseguir efectes d’escala són:


Augment de la mida de les explotacions mitjançant una concentració parcel·lària.

D’aquesta manera s’aconseguiria una reducció dels costos deguts majoritàriament a la
reducció del temps en els desplaçaments.


Compartició de la maquinària, d’aquesta manera es reduiria el cost del manteniment

de la maquinària i de la nova adquisició.

2.1. Estudi dimensionament maquinària agrícola
Es vol estudiar si els tractors de cada explotació enquestada del municipi estan
sobredimensionats en relació amb les hectàrees i les hores dedicades en la gestió de cada
explotació.
Per obtenir aquest resultats no s’han tingut en compte els tractors que tenen més de 25 anys,
ja que es considera que ja estan amortitzats. A més, alguns dels agricultors enquestats han
explicat que no volen vendre els tractors més vells degut al baix preu que en rebrien a canvi.
Inicialment es presenta un gràfic on es mostren els valors obtinguts del càlcul del rati de les
hores mitjanes respecte les hectàrees mitjanes de cada explotació enquestada.
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Gràfic 1 –Rati de h/ha respecte les hectàrees de les explotacions dels pagesos enquestats

S’observa una tendència d’un menor rati h/ha a mesura que la mida de l’explotació augmenta,
tot i que en l’interval de 30 a 40 hectàrees s’observa un conjunt de punts que no segueixen cap
comportament o tendència. És a dir, que les explotacions de mida petita presenten una major
dispersió, i si comparem les explotacions de mida petita amb les més grans s’observa una gran
dispersió respecte els valors del rati calculat, fet que indica que en les explotacions petites es
dedica moltes hores.
Si elaborem el gràfic amb el rati CV mitjans respecte les hectàrees mitjanes de cada explotació,
obtenim la representació de punts següent:
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Gràfic 2 – Rati de CV/ha respecte les hectàrees gestionades de les explotacions dels pagesos enquestats
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S’observa un comportament del punts molt similar al gràfic anterior, és a dir, que a mesura
que augmenta la mida de l’explotació el rati CV/ha va disminuint. Si afegim una línea de
tendència en els punts s’obté un valor del R2 de 0.61, cridant l’atenció les tres observacions
encerclades, corresponents a les explotació més petites. Es decideix realitzar de nou el gràfic
eliminant els punts encerclats.
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Gràfic 3 – Rati de CV/ha respecte les hectàrees gestionades de les explotacions dels pagesos enquestats

Amb l’eliminació dels tres punts s’ha augmentat el valor de la R2, ja que inicialment era de 0,61
i amb el nou gràfic és de 0,69.
Les petites explotacions fan servir més potència per ha, la qual cosa implica costos mitjans més
elevats, el que indica que hi ha un efecte d’escala. És a dir, que el cost mitja de l’explotació
disminueix a mesura que augmenta la mida de l’explotació.
Al haver molta dispersió entre explotacions grans i petites indica que el sobredimensionament
es troba en les explotacions petites.

2.2. Compartició maquinària
Amb l’objectiu de no sobredimensionar la maquinària agrícola i de crear un associacionisme
entre els agricultors del poble, es planteja una alternativa respecte l’adquisició de maquinària
agrícola nova, que és la compartició d’aquesta en diferents explotacions. D’aquesta manera es
vol que l’amortització de la maquinària sigui en un temps curt, amb l’extensió de la superfície
corresponent per a que es pugui dur a terme. Mitjançant aquesta alternativa el benefici del
titular de l’explotació sempre es veurà augmentat en un menor temps.
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Aquest fet comportaria el mutu acord entre les explotacions pertinents i la distribució de la
maquinària tenint en compte l’operació a realitzar, l’extensió de l’explotació, l’època de l’any i
el temps de durada de l’operació per hectàrea.

2.2.1. Recol·lectora de cereals
La compartició de maquinària és només habitual en les recol·lectores de cereals. En el municipi
es presenten tres tipus de propietats de les recol·lectores diferents, que són les següents:
-

Les que són compartides amb dos o tres titulars d’explotacions.

-

Les que només pertanyen a un titular de l’explotació, i que per tant, realitza treballs
per a tercers.

-

I les explotacions que lloguen la recol·lectora i el tractorista.

2.2.2. Tractors
Tal i com hem vist en l’apartat anterior, els tractors estan sobredimensionats respecte les
hectàrees gestionades. Segons les dades de les enquestes realitzades, el nombre de tractors
mitjà per a cada explotació és de 3, amb una mitjana de 90 CV.
Pel maneig dels cultius extensius són necessaris els tractors més grans, de més de 100 CV, en
canvi, per la resta de cultius tractors més petits, en que tractors de 70 a 80 CV serien
suficients.
Aquest fet és important sobretot en les explotacions petites, ja que els costos de desgast de la
maquinària i reparacions fa que el benefici es vegi reduït notablement.
Per tant, la possibilitat de compartir els tractors entre diferents explotacions, sobretot les que
tenen una extensió més petita, augmentaria el benefici.

2.2.3. Sembradora directa
Segons els resultats de l’avaluació econòmica realitzada en l’annex 5, i de la discussió sobre la
realització de sembra directa, avaluarem el benefici extra que suposa la realització de sembra
directa respecte la sembra convencional, i el nombre d’hectàrees mínimes per tal que la
inversió deguda a la compra d’una sembradora de nova adquisició surti a compte, és a dir, el
nombre d’hectàrees que justifiquen la inversió.
Donat que als valors obtinguts del marge brut no s’observa pràcticament cap diferència, es
compara els valors del benefici econòmic obtinguts en els dos tipus de sembra, calculats a
l’apartat 4.1. de l’annex 5, fent la seva resta, i obtenint els valors següents:
8
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Taula 1 – Benefici econòmic de la sembradora directa i la sembradora convencional

Sembra directa (BEsd)
Sembra convencional (BEsc)
Diferència

Benefici econòmic (€/ha)

150,96
69,99
80,98

Els paràmetres de la sembradora directa que es tindran en compte són els que es mostren en
la següent taula, en que el únic supòsit que es realitza és la vida útil.
Taula 2 – Valors paràmetres anàlisi sembradora directa

Vida útil (anys)
Valor adquisició (€)
Interès (%)

15
67.060
4i6

L’avaluació de la inversió amb els paràmetres anteriors segons els dos tipus d’interès, és:
Taules 3 i 4 – Avaluació inversió sembradora directa amb els interessos del 4 i 6 %

Interés 4 %
Vida útil

BEsd - BEsc

0
80,98
1
80,98
2
80,98
3
80,98
4
80,98
5
80,98
6
80,98
7
80,98
8
80,98
9
80,98
10
80,98
11
80,98
12
80,98
13
80,98
14
80,98
15
80,98
Suma valor actual

Interés 6 %
Valor actual

Vida útil

80,98
77,86
74,87
71,99
69,22
66,56
64,00
61,54
59,17
56,89
54,71
52,60
50,58
48,63
46,76
44,96
981,32

BEsd - BEsc

0
80,98
1
80,98
2
80,98
3
80,98
4
80,98
5
80,98
6
80,98
7
80,98
8
80,98
9
80,98
10
80,98
11
80,98
12
80,98
13
80,98
14
80,98
15
80,98
Suma valor actual

Valor actual
80,98
76,39
72,07
67,99
64,14
60,51
57,09
53,85
50,81
47,93
45,22
42,66
40,24
37,97
35,82
33,79
867,46

El valor actual representa el benefici extra en €/ha que suposa la realització de la sembra
directa enlloc de la sembra convencional. Es realitza el seu sumatori en l’any 15 de la vida útil
de la sembradora, ja que per calcular el nombre d’hectàrees que justifiquen l’adquisició d’una
sembradora directa, es realitza fent la divisió del valor d’adquisició d’aquesta amb el sumatori
del valor actual.
9
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Taula 5 – Hectàrees que justifiquen la inversió al 4 i 6 % de interès

Interès 4 %
Interès 6 %

Hectàrees que justifiquen inversió
68,3
77,3

El nombre d’hectàrees que justifiquen l’adquisició d’una sembradora directa nova és de 68 ha,
amb un interès del 4 %, i de 77 ha, amb un interès del 6 %.

2.3. Concentració parcel·lària
Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, l’estructura i gestió actual que presenta el maneig
del municipi fa pensar que una alternativa per millorar la situació actual és la concentració
parcel·lària. En el següent apartat a partir de l’anàlisi de diferents dades calculades es donarà
una visió sobre aquest aspecte.

2.3.1. Demanda hores treball
Inicialment es calcularà el nombre d’hores necessàries per la gestió de la superfície actual dels
cultius extensius i, posteriorment, el nombre d’hores de mà d’obra disponibles al municipi, per
tal de veure si hi ha un excedent o no de la mà d’obra.
Les hores necessàries per la gestió del total de 1358,6 hectàrees de cultius extensius del
municipi segons si es realitza agricultura de conservació, o bé convencional són les següents
(segons dades de la taula 19 de l’annex 1, i les taules 29 i 30 de l’annex 5):
Taula 6 - Hores totals municipi de la gestió de tota la superfície d’extensius

Hores totals gestió superfície cereal municipi
Tipus agricultura (h/ha)
Convencional Conservació
5,2
3,5
Superfície municipi de cultius extensius (ha)
1358,6
TOTAL hores municipi
7030,8
4805,3
El nombre d’hores totals del municipi de mà d’obra disponibles són les següents:


El nombre d’hores de treball és de 7,4 h/dia durant el hivern, i de 8,6 durant l’estiu,

segons les dades de la taula 4 de l’annex 2, considerarem la mitjana dels dos valors, que per
tant, serà de 8 h/dia. El nombre d’hores de mà d’obra corresponents a un pagès són les
següents:
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Per saber el nombre de pagesos que hi ha al municipi es realitza a partir del nombre

d’afiliats a la seguretat social que és 1 segons la taula 3 de l’annex 1, i 20 del nombre d’afiliats
pel règim especial de treballadors autònoms, segons la taula 4 de l’annex 1. Per tant, el total
de pagesos és de 21, però es realitza els càlculs considerant un nombre de 25 pagesos per fer
una estimació més aproximada.

-

Sabent que els cultius extensius representen el 68 % de la superfície total del municipi,

segons el gràfic 14 de l’annex 1, es considera que el nombre d’hores disponibles de mà d’obra
en el municipi per la gestió dels cultius extensius del municipi és:

S’observa que el nombre d’hores de mà d’obra disponibles al municipi excedeix el nombre
d’hores necessàries amb escreix tant per el conjunt d’operacions que comporta l’agricultura
convencional, que el nombre d’hores és major, com pel conjunt d’operacions de l’agricultura
de conservació. Per tant, hi ha un excés d’hores de treball, que significa que en les
explotacions més petites se’ls hi està destinant massa hores.

2.3.2. Nombre de parcel·les en el terme
Segons les dades exposades en la taula 1 de l’annex 1, el total de 2008,82 hectàrees que
consta el municipi es distribueixen de la següent forma:
Taula 7 - Aprofitament de terres (Base de dades INE cens agrari 2009)

SAU
Terres llaurades

Terres de pastures

Altres terres

Superfície (ha)
1719,53

121,95

167,34

El municipi consta de 6 polígons, i cada polígon consta del nombre de parcel·les següents:
Taula 8 - Nombre de parcel·les que consta cada polígon del municipi (Elaboració pròpia)

Polígon
1
2
3
4
5
6
TOTAL

11

Nombre de parcel·les
370
234
904
199
271
327
2305
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És a dir, que el total de 1719,53 hectàrees de terres llaurades es troben repartides en 2305
parcel·les que formen tot el municipi.

2.3.3. Conclusions
Tenint en compte aquestes dades i l’exposa’t en l’annex 2 en l’apartat 3.3. en que s’ha vist que
la distribució de les parcel·les dels titulars de les explotacions es troba majoritàriament
repartida en més de dos o tres polígons del terme, es fa paler el fet de que es necessita una
concentració parcel·lària de les explotacions, per tal de reduir els costos deguts als
desplaçaments per tot el terme, i que les explotacions tinguin una extensió més gran per
reduir el cost de les diferents operacions dels cultius.
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3. Producció vi ecològic
3.1. Experiència i anàlisi estat de vendes vi ecològic
Per tal de determinar quina producció de vi ecològic es podria elaborar al municipi, es contacta
amb un productor amb experiència de vi ecològic que va iniciar les seves vendes l’any 1990,
que és el Celler situat al municipi de l’Ametlla de Segarra. D’aquesta manera es vol tenir una
idea de quina és la situació actual de vendes d’aquest tipus de productes amb informació més
directa.
Es tracta d’una empresa familiar que compta amb 12 hectàrees de vinya de la varietat
Cabernet Sauvignon que elaboren vins negres i rosats propis amb la Denominació d’Origen
Costers del Segre, i amb la qualificació de vins ecològics del Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica. El raïm per l’elaboració procedeix d’una explotació pròpia que es troba a una
altitud de 715 metres.
En la venda de productes ecològics es necessita d’una promoció no només a nivell local, sinó
que s’ha de promocionar el més extensament possible. L’experiència d’aquest productor
s’inicia en uns anys en que l’elaboració tant de vins com altres productes ecològics era poc
coneguda, i per tant, era molt important el donar-se a conèixer a nivell nacional i inclús a nivell
internacional a través de fires.
Una de les fonts més utilitzades per promocionar els productes es via Internet, oferint venda
directa del productes tant a nivell particular com pel sector HORECA. I una altra de les vies de
promoció és el d’oferir visites a les plantacions i instal·lacions on es duu a terme l’elaboració
del vi ecològic.
Una de les principals dificultats per la venda de vi és la competència amb altres productors de
vi de preus mitjans, tot i que hi ha pocs productors de vi ecològic. Ja que la venda de vi es
troba segmentada en tres tipus de sectors de consumidors, els de vi de molta qualitat i cars,
els de baixa qualitat i econòmics, i els de mitjana qualitat i un preu assequible, que aquest és el
en el qual haurem de realitzar les vendes.
Donada la tendència de la situació econòmica dels últims anys, la venda de vi ecològic ha
disminuït, tant a nivell nacional com internacional, i actualment té molta de la maquinària
utilitzada sobredimensionada.
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Es decideix fer la comparació de l’avaluació de producció de 20000 amb 40000 litres anuals de
vi ecològic, per tal de determinar si la inversió necessària per un dimensionament de
l’elaboració de 40000 litres anuals és viable econòmicament.

3.2. Condicions d’elaboració de vi ecològic
Inicialment s’explicarà quines són les condicions d’elaboració de vi ecològic segons el
Reglamento 203/2012 del 8 de març.

3.2.1. Instal·lacions bodega
Les instal·lacions de la bodega han de garantir la separació de les veremes procedents
d’agricultura ecològica durant l’elaboració i emmagatzemament del vi de la resta, en que els
contenidors de verema i vi han d’estar identificats per ser reconeguts fàcilment.
Els materials i els sistemes de conducció de productes sòlids i líquids han de ser d’ús alimentari
i s’han de mantenir amb una correcta neteja i asèpsia, utilitzant els següents productes:
-

Hidròxid sòdic

-

Àcid cítric

-

Sabó tou

-

Amoníac quaternari

-

Àcid peracètic

-

Metabisulfit potàssic

-

Peròxid d’hidrogen

-

Solucions

d’etanol

en

aigua.

Si s’utilitzen botes de roure en que el seu primer ús ha estat la producció de vi amb agricultura
convencional, hauran de passar per un període de reconversió incorporant vi ecològic en el seu
interior d’una campanya, però no podrà ser comercialitzat com a vi ecològic.

3.2.2. Verema
El transport del raïm a la bodega s’ha de fer el mateix dia i de forma que s’eviti la compactació
i alteració, pel que preferentment s’utilitzaran caixes de fàcil neteja o bé remolcs poc profunds
i recoberts, per a què el raïm no estigui en contacte amb el material, tret de que sigui d’acer
inoxidable.
No es poden utilitzar espremedores, desrapadores i centrifugadores d’eix vertical, ni les
premses de sistema continu de cargol.

3.2.3. Correcció acidesa
Per la correcció de l’acidesa es pot utilitzar àcid tartàric cristal·litzat d’origen natural amb dosis
màximes de 2 g/l durant tota la fase d’elaboració.
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3.2.4. Encubat, fermentació i maceració
La fermentació alcohòlica s’ha de realitzar amb llevats presents de forma natural en el most. Es
pot autoritzar la utilització de llevats seleccionats que no siguin modificats genèticament, fent
la justificació prèvia de la bodega.
En les fermentacions alcohòliques que presenten falta de nitrogen es pot addicionar sulfat
amònic només durant el procés de fermentació fins arribar al nivell màxim de 100 mg/l de
nitrogen total.
Durant aquestes fases també es podrà addicionar enzims pectnolítics .
Per ajudar a finalitzar la fermentació es pot afegir crosta de llevat provinent de llevats de
vinificació, amb un límit màxim de 40 g/l.

3.2.5. Fermentació malolàctica
Es pot addicionar vi procedent d’un dipòsit en fermentació o de restes de lies d’un dipòsit en el
que s’hagi realitzat fermentació malolàctica, en que els dos casos han de ser procedents
d’agricultura ecològica, en el cas que no s’inici la fermentació malolàctica espontàniament. I
també es podran afegit bacteris seleccionats que no siguin modificats genèticament.

3.2.6. Emmagatzemament
L’emmagatzemament dels vins es realitzarà en els següents tipus de dipòsits:
-

Acer inoxidable

-

Fang cuit

-

Fusta

-

Altres material autoritzats per ús

-

Formigó revestit

alimentari

I es poden utilitzar gasos inerts i anhídrid carbònic durant l’emmagatzemament.

3.2.7. Clarificació, filtració i estabilització
Només s’autoritzen els següents clarificants d’origen natural:
-

Ovoalbúmina i/o lactoalbúmina

-

Cua de peix

-

Gelatina no hidrolitzada

-

Caolí

-

Caseïna d’origen làctic

-

Bentonita

La filtració es pot realitzar amb els medis adequats, sempre i quan els elements filtrants no
transmetin al vi ni olors ni sabors estranys.
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Es poden utilitzar tècniques de fred pel condicionament tèrmic de la verema, el control de la
temperatura de fermentació, la conservació, l’estabilització frigorífica dels vins i en la
paralització de la fermentació en l’elaboració de vins dolços.
Com estabilitzants es poden utilitzar la goma aràbiga i l’àcid cítric, com a màxim 1 g/l. També
es poden utilitzar tanins naturals extrets de la pell i/o de les llavors dels grans del raïm.

3.2.8. Envasat
Es pot fer en botelles de vidre o bé mitjançant altres tipus d’envasos sempre i quan estiguin
autoritzats per a ús alimentari i no alterin les característiques del vi.
En el cas de botelles retornables, serà obligatòria la neteja amb aigua calenta.
Els taps han de ser de suro natural sencer, també es poden utilitzar taps mixtos de suro natural
i aglomerat de suro, sempre que el tap estigui en contacte amb el líquid.
Si s’utilitzen càpsules de sobretaponat, seran dels materials següents:
-

Alumini

-

Poliestirè

-

Polietilè

-

Estany

3.2.9. Addició de sulfurós
Per addicions de sulfurós en les diferents fases d’elaboració i conservació s’han d’utilitzar els
següents mètodes tradicionals :
-

Combustió de metxes ensofrades sobre suport de cel·lulosa

-

Solucions de anhídrid sulfurós, del 5 al 8 % en SO2

-

Pastilles de sofre amb sistemes que no permetin el degoteig

-

Bases líquids a pressió

La quantitat de SO2 total (mg/l) dels vins que es comercialitzen han de ser les més baixes
possible, no podent excedir els següents límits:
Taula 9 - Quantitat màxima de SO2 total en vins comercialitzables

Tipus de vi
Negre jove
Negre envasat amb més d’un any
Blancs i rosats secs (< 5 g/l sucre)
Blancs i rosats dolços, semidolços i semisecs
(> 5 g/l sucre)
Generosos i de licor
Espumosos

SO2 total (mg/l)
100
120
120
160
120
120
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3.3. Enginyeria del procés
3.3.1. Programa productiu
Sabent que:
-

El rendiment mitjà de producció de les varietats negres produïdes en el municipi és de

7500 kg/ha per la varietat Ull de llebre, i 6500 kg/ha per Cabernet Sauvignon, es considera un
rendiment mitjà de 7000 kg/ha.
-

El rendiment del most és del 70 %.

Amb 4 i 8 hectàrees es calcula els litres de vi que obtindrem:

Per tant, amb 4 ha produirem 19600 l de vi, en que aquesta producció ho anomenarem cas A,
i amb 8 ha 39200 l que ho anomenarem cas B.
Un cop determinades les produccions, es descriu el programa productiu:
Verema: Es realitzarà a mitjans del mes de setembre.
Duració: La recol·lecció es realitza manualment, ja que no hi ha cap agricultor que disposi
d’una recol·lectora pròpia, i a més, al ser una producció destinada a producció ecològica, s’han
de tenir en compte les condicions d’higiene i neteja de la maquinària utilitzada si es
comparteix en ambdós tipus de producció, és a dir, la ecològica i la convencional.
Si amb la recol·lecció manual es tarda 11,2 h/ha, conseqüentment es tardarà 44,8 ≈ 45 hores
per veremar 4 ha, i 89,6 ≈ 90 hores per recol·lectar 8 ha.
Mà d’obra: Si es considera una jornada de treball de 8 hores/dia, i que hi ha dos operaris, es
tardarà 2,8 dies ≈ 3 dies per veremar 4 ha, i 5,6 ≈ 6 dies per veremar 8 ha.
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Distribució entrades: La distribució del temps que es tardarà en les entrades de la verema és la
següent:




Producció de 28000 kg


30 % primer dia



40 % segon dia



30 % tercer dia

Producció de 56000 kg


30 % el primer i segon dia



40 % el tercer i quart dia



30 % el cinquè, i sisè dia

Rendiments producció: Els % de subproductes obtinguts en l’elaboració del vi ecològic és:






6 % Rapa


1680 kg de rapa en 28000 kg de raïm



3360 kg de rapa en 56000 kg de raïm

21 % Sansa


5880 kg en 28000 kg de raïm



11760 kg en 56000 kg de raïm

3 % Fangs, lies i pèrdues


840 kg en 28000 kg de raïm



1680 kg en 56000 kg de raïm

Entrada màxima diària de verema
Producció de 28000 kg, el 40 % en segon dia.

Producció de 56000 kg, el 40 % el tercer i quart dia:

S’elaborarà dos tipus de vi diferents. Un vi jove amb un repòs de 3 mesos, i un vi de criança de
24 mesos de repòs, que com a mínim 6 mesos s’han de realitzar en botes de fusta.
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3.3.2. Procés productiu
3.3.2.1. Diagrama de flux vi jove

Verema

Recepció
Desrapat i trepitjat

Addició SO2

Rapa i fulles

Maceració i fermentació
alcohòlica
Premsat del barret

Addició SO2

Fermentació malolàctica,
sedimentació i clarificació
Filtració

Emmagatzemament

Embotellat i etiquetat

Embotellat i etiquetat
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3.3.2.2. Diagrama de flux vi criança

Verema

Recepció
Desrapat i trepitjat

Addició SO2

Rapa i fulles

Maceració i fermentació
alcohòlica
Premsat del barret

Addició SO2

Addició SO2

Fermentació malolàctica,
sedimentació i clarificació
Emmagatzemament botes
de roure (12 mesos)
Ensamblatge
Filtració

Botelles, taps, càpsules,
addició SO2

Embotellat
Embelliment (12 mesos)

Etiquetes

Etiquetat

Expedició
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3.3.2.3. Descripció de les etapes del procés
Recepció
El transport de la verema s’ha de realitzar amb la major rapidesa possible portant la verema el
mateix dia que és recol·lectada, per tal d’evitar que el raïm s’aixafi, ja que comportaria una
pèrdua de most, i també s’ha d’evitar el seu escalfament.
En la recepció s’ha de realitzat el pesat de la verema, i els controls de qualitat dels paràmetres
que es creguin necessaris.
Desrapat i trepitjat
La verema serà desrapada, per tal de treure les raspes a l’exterior, i trepitjada per tal que el
raïm alliberi el most i es posi en contacte amb la pell per adquirir la coloració rogenca.
Un cop el raïm es troba trepitjat i extret les raspes i restes vegetals, es porta als dipòsits de
fermentació d’acer inoxidable a través d’una bomba.
Els processos de desrapar i trepitjar es realitzaran en una mateixa màquina.
Maceració i fermentació alcohòlica
El most es diposita en dipòsits per tal que el most agafi la coloració pertinent degut a les pells
del raïm. El control de la maceració i la finalització de la fermentació alcohòlica es realitza
mesurant la densitat.
Per l’elaboració de vi jove, la densitat ha de ser ρ > 1000 g/l (temperatura de referència 20°C) ,
ja que la fermentació no es finalitza en els fermentadors, sinó un cop es transvasa en un altre
dipòsit fermentador, i es controlar que ρ < 1000 per a què la fermentació hagi finalitzat.
En el control de la finalització de la fermentació del vi de criança es mesura quan la densitat és
ρ < 1000 g/l (temperatura de referència 20°C).
Aquesta maceració serà aproximadament 6 dies per vins més joves, i de 6 a 10 dies de vi de
criança de forma aproximada, ja que aquest procés s’ha de controlar i varia en funció de cada
campanya.
El procés es durà a terme en dipòsits fermentadors, que s’han de controlar diàriament fent
recircular el vi del fons del dipòsit a la part superior, i s’ha de trencar el barret, que és el
conjunt de pells i llavors que queda en la part superior del dipòsit.
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Premsat del barret
Quan s’extreu el barret dels fermentadors, es passa per una premsa, per tal d’extreure el vi
que hi pugui restar, ja que es pot recuperar un 20 % de vi, que tot i que pot tenir unes
característiques organolèptiques més fortes, es barreja amb la resta del vi.
Fermentació malolàctica, sedimentació i clarificació
Per a que es realitzi la fermentació malolàctica es treu el barret del dipòsit i es transvasa en un
altre fermentador, que en aquest cas realitzarà la funció de dipòsit, i es neteja el fermentador
que ha estat buidat per repetir la mateix acció amb la resta de fermentadors.
Es deixa el vi entre 15 i 20 dies per a què sedimentin les lies, i amb la fermentació malolàctica
que es produeix ajuda a suavitzar el vi, i també hi ha una clarificació.
En ambdós tipus de produccions es considera que la meitat de la producció es destinarà a
l’elaboració de vi jove, i la meitat restant a vi de criança.
Transvasament botes de roure
L’elaboració del vi de criança es realitzarà en botes de roure americanes amb capacitat de 225
litres, en que es realitzarà una rotació cada 5 anys, ja que en les botes noves s’obté més gust
de fusta, en canvi en les més velles no. I el vi està en aquestes botes pràcticament durant un
any.
La temperatura de l’emplaçament on estaran disposades les botes de roure ha de mantenir-se
entre 12 i 18 °C, havent d’evitar temperatures elevades de 20 a 25 °C i les fluctuacions grans de
temperatura, ja que acceleren el procés d’envelliment, fent augmentar les evaporacions i
pèrdues de vi, ocasionant oxidacions ràpides. El grau d’humitat més convenient és de 70 al 80
% (Rodríguez, 2002).
Ensamblatge i filtració
Un cop finalitzat el període d’emmagatzemament en les botes de roure, es tasta el vi de cada
bota, per controlar que el vi estigui bé, i s’homogeneïtza el vi de les diferents botes disposantt’ho en dipòsits fermentadors, i a continuació es filtra el vi.
Tractament preembotellat
Per tal que el vi tingui una major conservació, es realitza un tractament preembotellat de SO2
amb una quantitat màxima de 100 mg/l en el vi jove, i de 120 mg/l pel vi de criança total en tot
el procés d’elaboració.
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Embotellat i etiquetat
El vi que s’embotellarà es traurà per la part superior del dipòsit, ja que no es filtrarà i d’aquesta
manera no s’introduiran en les botelles les restes sòlides que hi puguin haver. Un cop
embotellat el vi, i incorporat el tap de suro i la càpsula, es procedirà a l’etiquetatge de les
botelles.
Emmagatzemament
L’emmagatzemament de les botelles serà en un lloc fresc, i ben condicionat per tal que la
qualitat del vi no es vegi alterada.

3.3.2.4. Estudi d’enginyeria del procés
A continuació es mostra la maquinària i l’equipament seleccionat per l’elaboració de vi, amb
una descripció de les característiques principals que presenten.
Tremuja de recepció


Descripció: Tremuja de recepció d’acer, amb un sens fi de diàmetre 300 x 300 sense
suport, amb motorreductor, amb un accessori de variador de velocitat, amb una tapa
de tancament també d’acer inoxidable



Marca: In VIA



Model: Aisi 304



Potència: 3 HP TF 380



Característiques: Mesures 1000 x 2000 x 3000 x 1600 h

Imatge 1 – Tremuja recepció Aisi 304 (Catàleg In VIA 2013)

Trepitjadora i desrapadora


Descripció: El desrapat es farà amb una desrapadora d’acer inoxidable, amb un grup
de rodets de goma, tremuja de recollida d’acer inoxidable.



Marca: In VIA



Model: ARS
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Producció: 3500 – 4000 kg/h



Potència: 1,85 Kw



Característiques: Dimensions del cistell 250 x 1000 mm, dimensions de la màquina
1300 x 700 x 1150 mm i necessita d’una bomba per la impulsió de la pasta.

Imatge 2 – Trepitjadora i desrapadora ARS (catàleg In VIA 2013)

Dipòsits de fermentació


Descripció: El procés de maceració es realitza en dipòsits de fermentació amb fons
cònic d’acer inoxidable,



Marca: Magusa



Model: SDGA



Prestacions:

-

Porta superior rodona centrada

-

Tub de remuntat

-

Vàlvula de desaire de plàstic

-

Difusor rotatiu regulable en altura

-

Recolzament per l’escala

-

Camisa de refrigeració estàndard

-

Orelles per la càrrega i descàrrega

-

Termòmetre analògic inoxidable Φ

-

Regleta nivell inoxidable amb tarat

100 mm amb beina

volumètric

-

Reixa de sagnat desmuntable

-

Aixeta nivell ½ ” d’inoxidable

-

Porta rectangular obertura exterior

-

Aixeta per la presa de mostres ½ ”

-

Beina posterior per sonda de

d’inoxidable
-

Vàlvula de sortida de clars

-

Vàlvula de sortida total

temperatura
-

24

Placa de característiques

Desenvolupament rural i agronòmic del municipi de Guimerà
Annex 6 – Estudi d’alternatives pel desenvolupament rural

Imatge 3 – Dipòsit de fermentació SDGA (Catàleg Magusa 2013-2014)

Els dipòsits fermentadors que utilitzarem són els següents:


Cas A
o

Quantitat raïm a vinificar: 28000 kg

o

Dies verema: 3 dies

o

Distribució entrades


30 % primer dia



40 % segon dia



30 % tercer dia

Es considera que el volum ocupar del raïm després de ser desrapat i trepitjat segueix la relació:
100 kg raïm ↔ 94 kg raïm desrapat ↔ 85 litres
S’obté els següents volums per dia (Rangel, 2010):
Taula 10 - Volum de raïm segons les entrades del cas A

Dies
1

% entrada
30

kg raïm/dia

kg raïm desrapat/dia

L de pasta/dia

8400

7896

7140

2

40

11200

10528

9520

3

30

8400

7896

7140

Tenint en compte la quantitat de raïm que s’entra cada dia, es considera que es necessita 2
dipòsits de 10000 L més un altre per tal de transvasar el vi en l’etapa de fermentació posterior,
per tant, 3 dipòsits de 10000 L.
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Cas B
o

Quantitat raïm a vinificar: 56000 kg

o

Dies verema: 6 dies

o

Distribució entrades


30 % el primer i segon dia



40 % el tercer i quart dia



30 % el cinquè, i sisè dia

Fent el mateix càlcul que en el cas anterior, obtenim els següent volums:
Taula 11 - Volum de raïm segons les entrades del cas B

Dies

% entrada

kg raïm/dia

kg raïm desrapat/dia

L de pasta/2 dies L de pasta/dia

1i2

30

16800

15792

14280

7140

3i4

40

22400

21056

19040

9520

5i6

30

16800

15792

14280

7140

Tenint en compte la quantitat de raïm que s’entra cada dia, es considera que es necessita 2
dipòsits de 20000 l més un altre per tal de transvasar el vi en l’etapa de fermentació posterior,
per tant, 3 dipòsits de 20000 l.


Taula de mesures dels dipòsits de fermentació:
Taula 12 - Mesures dipòsits de fermentació

Capacitat

DT

HC

HT

HF

HD

600

HJ

DP

POTES

EB

REIXA

SORTIDES

PORTES

10000 l

2000 3000 4000

200 500 Φ150

4

400

318x500

NW-50

420x530

20000 l

2600 4500 6100 1000 200 500 Φ200

5

500 318x1000

NW-50

420x530
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Imatge 4 – Mesures del dipòsit de fermentació SDGA (Catàleg Magusa 2013-2014)

Premsa manual


Descripció: Per extreure el vi que resta en el barret es realitza a través d’una premsa
manual de fusta



Marca: In VIA



Model: 60



Capacitat: 210 kg



Característiques: Diàmetre 600 mm, altura 750 mm

Imatge 5 – Premsa manual 60 (catàleg In VIA 2013)

Botes de roure
La fermentació del vi jove es durà a terme en els dipòsits sempre plens d’acer inoxidable, però
els vi de criança en botes de roure americà de 225 L. En ambdós tipus de producció es
considera que s’elabora la meitat de vi jove, i la meitat restant de vi de criança.
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Cas A

Per produir 9800 L de vi de criança es necessitaran les botes següents:



Cas B

Per produir 19600 l de vi de criança es necessitaran les botes següents:

Filtre de plaques 20 x 20


Descripció: La filtració es realitza amb un filtre de plaques 20 X 20 d’estructura d’inox
amb bomba incorporada, muntat sobre rodes, i inclou manòmetre i plata de recollida.



Marca: In VIA



Model: INOX 20



Producció: 700 – 1200 l/h



Potència: 0,5 hp



Característiques: Superfície filtrant 0,8 m2

Imatge 6 – Filtre de plaques INOX 20 (Catàleg In VIA 2013)

Embotelladora


Descripció: Es realitzarà l’ompliment de les botelles a través d’una omplidora
semiautomàtica construïda totalment amb acer inoxidable, amb l’omplert per
gravetat, amb broquets articulats per afavorir la introducció i extracció de les botelles.
Pels dos tipus de volums de producció s’utilitzaran models diferents.

Cas A:


Marca: In VIA



Model: 2 BAJA



Producció: 240 l/h



Característiques: Capacitat recipient 0,5 – 2 litres, diàmetre canella 14 mm i 4 número
de canelles.
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Cas B:


Marca: In VIA



Model: 4BAJA



Producció: 480 l/h



Característiques: Capacitat recipient 0,5 – 2 litres, diàmetre canella 14 mm i 4 número
de canelles.

Imatge 7 – Embotelladora de 4 sortides (Catàleg In VIA 2013)

Taponadora manual


Descripció: La incorporació del tap de suro a la botella es realitzarà a través d’una
tapadora manual amb mordassa de bronze, molt robusta, apta per la majoria de les
botelles.



Marca: In VIA



Model: Reforzada



Característiques: Mesures botelles 25 – 40 cm, diàmetre tap 33 mm, compressió tap
de 33 a 14 mm.
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Imatge 8 – Tapadora manual (Catàleg In VIA 2013)

Capsuladora tèrmica


Descripció: La càpsula s’incorporarà a través d’una capsuladora tèrmica amb regulador
de temperatura de treball per a botelles de 0,5 a 2 litres, d’altura mínima de 180 mm i
màxima de 360 mm, amb un motor monofàsic de 220 V.

Imatge 9 – Capsuladora tèrmica (Catàleg In VIA 2013)

Etiquetador manual


Descripció: L’etiquetatge es durà a terme a partir d’un etiquetador manual adhesiu de
fàcil maneig, per botelles cilíndriques de qualsevol material, i especialment de vidre.



Prestacions: Les botelles a etiquetar poden tenir diàmetres compresos entre 55 i 200
mm, i d’una altura màxima de 170 mm., construït amb polietilè alimentari,
revestiment rodets de goma negra, cargols d’acer cromat, i mesures de 500x360x225
cm.
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Imatge 10 – Etiquetador manual
(http://www.jmcubillas.com/maquinariaenologica/etiquetadoras_manuales.html i catàleg In VIA 2013)

Equips auxiliars
Bomba peristàltica:


Descripció: Per tal de transvasar el vi en els diferents dipòsits i en les botes de roure,
es realitzarà a través d’una bomba peristàltica. Té un funcionament per mitjà de la
pressió exercida sobre un tub de goma, sense contacte del producte amb l’òrgan de
bombeig.



Marca: In VIA



Model: AS50



Cabal: 5 – 50 hl/h



Motor: 2 HP / 380 V



Característiques: Velocitat 7 – 65 rpm, diàmetre boca 40 mm, dimensions
0,93x1,15x0,65 h.



Prestacions: Adequada per transvasar raïm sencer, desrapat, trepitjat i raïm
fermentat, autoaspirant de profunditat, funcionament en sec, inversió del flux, i
equipada amb variador de velocitat i pressòstat automàtic.

Imatge 11 – Bomba peristàltica (Catàleg In VIA 2013)
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Sulfitòmetre i manòmetres:


Descripció: Per tal d’incorporar el SO2 en les diferents etapes de l’elaboració de vi es
disposa d’un sulfitòmetre manual de diòxid de sofre per la dispensació fàcil i segura. A
través del vidre serigrafiat es controla el volum de líquid entrant, es dosifica el SO2 en
fase líquida o bé en fase gasosa, també consta l’equip d’una vàlvula de purga d’aire i té
una pressió màxima d’entrada de 6 bar.



Marca: In VIA

Imatge 12 – Sulfitòmetre INOX (Catàleg In VIA 2013)

Pistola d’ompliment de botes:


Descripció: Per tal d’omplir les botes s’utilitzarà una pistola amb sistema automàtic
d’ompliment, amb longitud i compactació suficient per accedir amb facilitat a la
ubicació de les barriques.



Marca: In VIA

Imatge 13 – Pistola d’ompliment de botes (Catàleg In VIA 2013)

Equips de neteja
Hidronetejadora d’aigua freda:


Descripció: Per tal de dur la neteja de les instal·lacions, es realitzarà a través de la
hidronetejadora d’aigua freda.



Marca: In VIA



Model: TX 180



Cabal: 14 l/h
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Característiques: Pressió 180, RPM 2800, HP 5,5, pes 48 kg.

-

Prestacions: Bomba de pistons per alta pressió, amb culata de llautó, vàlvula de
regulació de pressió, manòmetre indicador de pressió, filtre d’entrada i endoll, mànega
d’alta pressió de 8 m.

Imatge 14 – Hidronetejadora d’aigua freda TX 180 (Catàleg In VIA 2013)

Netejador de botelles:


Descripció: Per la neteja interna i externa de les botelles s’utilitzarà un equip amb un
raspall interior pel rentat extern, i un raspall que s’introdueix dins la botella per la
neteja interna.



Potència: 60 W



Característiques: Dimensions 28x28x80 cm, pes 12 kg.

Imatge 15 – Netejador de botelles (Catàleg In VIA 2013)

Accessoris:
Taps silicona per botes: Taps silicona adaptable al forat de les botes, sense olor i sense sabor.
-

Model M1

-

Diàmetre superior 46 mm

-

Diàmetre inferior 30 mm

-

Altura 40 mm

Botelles de vidre
Taps de suro
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Càpsules d’estany i alumini: Càpsules utilitzades per la capsuladora amb unes mesures de
29,25 x 60 mm d’alt.

Imatge 16 – Càpsules d’estany i alumini (http://www.icespedes.com/catalog/cpsulas-complejo-p210.html)

Utensilis:
Trencador de barrets: Amb base d’acer inoxidable amb una altura estàndard de 2 metres,
dissenyat per realitzar de manera manual el procés de trencar el barret i procedir al remuntat
manual per la part superior del dipòsit.

Imatge 17 – Trencador de barrets (Catàleg In VIA 2013)

Dorments per botes: Suports de gran robustesa per tal d’apilar convenientment les botes de la
bodega, de la marca In VIA.
Es col·loca dos botes per a cada dorment, per tant necessitarem (44 botes/2=22) 22 dorments
en el cas A, i (88 botes /2 = 44) 44 dorments en el cas B.

Imatge 18 – Dorments per botes (Catàleg In VIA 2013)
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Contenidors per botelles de vi: Contenidors per l’emmagatzemament de les botelles de vi
d’acer inoxidable, de la marca Magusa, i model AISI 304, amb capacitat de 507 a 588 botelles.
Les botelles que s’emmagatzemaran són les de vi de criança, per tant, es necessitarà (13067
botelles/ 547 de capacitat = 23,87 ≈ 24) 24 contenidors en el cas A, i ( 26133 botelles/ 547 de
capacitat = 47,73 ≈ 48) 48contenidors en el cas B.

Imatge 19 – Contenidor per a botelles (Catàleg In VIA 2013)
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3.4. Estudi econòmic
Es calcula quina es la inversió necessària en maquinària per l’elaboració de les quantitats de vi
ecològic pertinents. Per tal diferenciar els dos tipus de producció seguirem el mateix criteri que
en el cas anterior i anomenarem:
Cas A  Producció 19600 l
Cas B  Producció 39200 l

3.4.1. Pressupost
3.4.1.1. Cas A
Taula 13 - Descripció pressupost maquinària, dipòsits, equips auxiliars i utensilis del cas A

Descripció

Tremuja de recepció
Trepitjadora - desrapadora

Maquinària

Dipòsits

Equips
Auxiliars

Utensilis

Premsa manual
Filtre de plaques
Embotelladora d'ompliment
semiautomàtic
Tapadora manual
Capsuladora tèrmica
Etiquetador manual
Botes roure americà
Dipòsits fermentadors
Bomba peristàltica
Sulfitòmetre
Manòmetre
Pistola d'ompliment de botes
Neteja botelles
Hidronetejadora aigua freda
Trencador de barrets
Dorments per botes

Preu
Unitats
Rendiment o
unitari
capacitat
1500
1
3500 - 4000
2900
1
kg/h
210 kg
677
1
700 - 1200 l/h 660
1

Contenidors de botelles
Taps silicona per botes
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Import €
1500
2900
677
660

240 l/h

880

1

880

225 l
10000 l
5 - 50 hl/h
14 l/h
588 - 507
botelles
-

60,25
625
615
250
7233
4000
385
8,5
532
295
890
155
53,55

1
1
1
44
3
2
1
2
1
1
1
1
22

60,25
625
615
11000
21699
8000
385
17
532
295
890
155
1178,1

178

24

4272

3,4

44
149,6
Total 56.489,95 €
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3.4.1.2. Cas B
Taula 14 - Descripció pressupost maquinària, dipòsits, equips auxiliars i utensilis del cas B

Descripció

Preu
unitari

Unitats

Import €

1500

1

1500

2900

1

2900

677
660

1
1

677
660

480 l/h

1005

1

1005

225 l
20000 l
5 - 50 hl/h
14 l/h
588 - 507
botelles
-

60,25
625
615
250
9693
4000
385
8,5
532
295
890
155
53,55

2
1
1
88
3
2
1
2
1
1
1
1
44

120,5
625
615
22000
29079
8000
385
17
532
295
890
155
2356,2

178

48

8544

3,4

88
299,2
Total 80.654,90 €

Rendiment o
capacitat
Tremuja de recepció
Trepitjadora - desrapadora

Maquinària

Dipòsits

Equips
Auxiliars

Utensilis

Premsa manual
Filtre de plaques
Embotelladora d'ompliment
semiautomàtic
Tapadora manual
Capsuladora tèrmica
Etiquetador manual
Botes roure americà
Dipòsits fermentadors
Bomba peristàltica
Sulfitòmetre
Manòmetre
Pistola d'ompliment de botes
Neteja botelles
Hidronetejadora aigua freda
Trencador de barrets
Dorments per botes

3500 - 4000
kg/h
210 kg
700 - 1200 l/h

Contenidors de botelles
Taps silicona per botes
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3.4.2. Inversió
La inversió que es considera és deguda únicament a l’adquisició de nova maquinària, de
dipòsits, equips auxiliars i utensilis, sent inversió el seu valor:
3.4.2.1. Cas A
Taula 15 - Pressupost maquinària, dipòsits, equips auxiliars i utensilis del cas A

Inversions
Maquinària
Dipòsits
Equips Auxiliars
Utensilis
Total
IVA 21 %
TOTAL

Euros
7917,25
32699
10119
5754,7
56.489,95 €
11.862,89 €
68.352,84 €

3.4.2.2. Cas B
Taula 16 - Pressupost maquinària, dipòsits, equips auxiliars i utensilis del cas B

Inversions
Maquinària
Dipòsits
Equips Auxiliars
Utensilis
Total
IVA 21 %
TOTAL

Euros
8102,5
51079
10119
11354,4
80.654,90 €
16.937,53 €
97.592,43 €

En els dos casos hi ha una reposició de les botes de roure cada 5 anys, que suposarà 11000 €
en el cas A, i 22000 € en el cas B.

3.4.3. Vida inversió
Es considera una vida útil de la inversió de 20 anys, amb el supòsit de que no es renova
maquinària, ni dipòsits. I dels equips auxiliars és fa una reposició de les bombes peristàltiques
als 10 anys, considerant un valor residual del 10 %.

38

Desenvolupament rural i agronòmic del municipi de Guimerà
Annex 6 – Estudi d’alternatives pel desenvolupament rural

3.4.4. Despeses ordinàries
3.4.4.1. Matèria prima
Es considera que el preu que es pagarà el raïm obtingut en producció ecològica serà de 0,47
€/kg, que és el valor utilitzat en els càlculs de l’annex 5.
Cas A:
Cas B:
3.4.4.2. Despeses comercials i de distribució
Tant en el cas A com en el cas B, es considera un 30 % de comercialització del producte
embotellat, i un 20 % de venda a granel en la venda de vi jove, i respecte el vi de criança es ven
tot embotellat que serà el 50 % restant, ja que la normativa no permet vendre vi de criança a
granel.
Taula 17 – Despesa ordinària de les despeses comercials

Cas A

Cas B

Despeses comercials
Article
€/unitat Unitats/any
Botelles vidre
0,15
17142,6
Caixes de 12 unitats
0,11
1428,55
Càpsules
0,031
17142,6
Etiquetes i contra etiquetes
0,04
17142,6
Taps de suro
0,08
17142,6

€/any
2571,39
157,1405
531,4206
685,704
1371,408

Botelles vidre
Caixes de 12 unitats
Càpsules
Etiquetes i contra etiquetes
Taps de suro

6272
383
1296,213
1672,533
3345,067

0,15
0,11
0,031
0,04
0,08

41813
3484
41813
41813
41813

TOTAL

6.484,55 €

12.969,10 €

3.4.4.3. Sous i salaris
Per estimar d’una forma aproximada els costos dels sous i salaris dels dos treballadors s’ha
consultat un projecte final de carrera d’enginyeria tècnica industrial de la Universitat
Politècnica de Catalunya (Rangel, 2010).
Com que el projecte consultat presenta dades del 2010 i l’avaluació econòmica es realitza amb
preus del 2012, es fa l’ajust del cost dels sous i salaris, i dels serveis industrials segons
l’evolució de la mitjana anual del IPC general a Catalunya (Base de dades INE):
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Taula 18 - Càlcul variació IPC any 2010 al any 2012

Any
IPC general

Variació

2010

2011

2012

%

96,848

100

102,883

6,23

Taula 19 – Despesa ordinària dels sous i salaris

Sous i salaris
Cas A
Cas B

2 peons

€/any
28.619,69 €
57.239,37 €

3.4.4.4. Serveis industrials
S’estima el cost de l’electricitat, aigua i dels productes enològics en funció de la producció
realitzada a partir del mateix projecte que en el cas anterior. Quant a les despeses de
conservació s’estima un 2 % en maquinària, un 0,5 % en assegurances, i un 1 % de despeses en
concepte d’impostos.
Taula 20 – Despesa ordinària dels serveis industrials

Cas A

Cas B

Serveis industrials
Electricitat
Aigua
Productes enològics
Despeses conservació
2 % maquinària
0,5 % assegurances
1 % impostos

€/any
6.383,00 €
638,30 €
1.066,67 €

Electricitat
Aigua
Productes enològics
Despeses conservació
2 % maquinària
0,5 % assegurances
1 % impostos

12.766,01 €
1.276,60 €
2.133,34 €
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270,81 €
541,62 €

1.477,69 €
369,42 €
738,84 €
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3.4.4.5. Resum despeses ordinàries
Taula 21 – Resum despeses ordinàries

Despeses ordinàries
Matèria prima
Despeses comercials
Sous i salaris
Serveis industrials

Cas A

TOTAL

€/any
13.085,80 €
6.484,55 €
28.619,69 €
9.983,66 €
58.173,69 €

TOTAL

26.171,60 €
12.969,10 €
57.239,37 €
18.761,91 €
115.141,98 €

Matèria prima
Despeses comercials
Sous i salaris
Serveis industrials

Cas B

3.4.5. Despeses extraordinàries
S’estima unes despeses extraordinàries degut a l’obsolescència i la reposició de les bombes
peristàltiques 10 anys.
Taula 22 – Despeses extraordinàries

€
8.000,00 €
8.000,00 €

Cas A
Cas B

3.4.6. Cobraments ordinaris
3.4.6.1. Cas A
Taula 23 – Cobraments ordinaris cas A

Concepte
Embotellat
A granel
Embotellat

Vi jove
Vi criança

Cobraments
€/botella Botelles €/l
l
€
6
7840
47040,00
4
3920
15680,00
8
13067
104533,33
TOTAL 167.253,33 €

3.4.6.2. Cas B
Taula 24 – Cobraments ordinaris cas B

Concepte
Vi jove
Vi criança

Embotellat
A granel
Embotellat

Cobraments
€/botella Botelles €/l
l
€
6
15680 94080
4 7840
31360
8
26133 209066,67
334.506,67
€
TOTAL
41
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3.4.7. Cobraments extraordinaris
S’estima com a cobrament extraordinari el valor residual de les bombes peristàltiques al cap
de 10 anys suposant el 10 % del seu valor original.
Taula 25 – Cobraments extraordinaris

€
800,00 €
800,00 €

Cas A
Cas B
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3.4.8. Flux de caixa
3.4.8.1. Cas A
Taula 26 – Flux de caixa cas A (maquinària, dipòsits, equips auxiliars i utensilis)

Any
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Inversió Cobraments Pagaments Flux de caixa Cobraments extra Pagaments extra Auxiliar de càlcul Valor actual Valor actual actualitzat
-68352,84
-68352,84
-68352,8395
-68352,8395
163333,33 57759,11
105574,22
105574,22
99598,32
31245,48
163333,33 58207,31
105126,02
105126,02
93561,78
124807,26
163333,33 57759,11
105574,22
105574,22
88642,15
213449,42
163333,33 58207,31
105126,02
105126,02
83269,65
296719,07
-11000
163333,33 68759,11
94574,22
94574,22
70671,36
356390,43
163333,33 58207,31
105126,02
105126,02
74109,70
430500,12
163333,33 57759,11
105574,22
105574,22
70212,89
500713,01
163333,33 58207,31
105126,02
105126,02
65957,37
566670,37
163333,33 57759,11
105574,22
105574,22
62489,22
629159,59
-11000
163333,33 69207,31
94126,02
800,00
8000,00
86926,02
52559,48
670719,07
163333,33 57759,11
105574,22
105574,22
55615,18
726334,25
163333,33 58207,31
105126,02
105126,02
52244,41
778578,66
163333,33 57759,11
105574,22
105574,22
49497,31
828075,98
163333,33 58207,31
105126,02
105126,02
46497,34
874573,32
-11000
163333,33 68759,11
94574,22
94574,22
39462,52
903035,84
163333,33 58207,31
105126,02
105126,02
41382,47
944418,30
163333,33 57759,11
105574,22
105574,22
39206,51
983624,81
163333,33 58207,31
105126,02
105126,02
36830,25
1020455,06
163333,33 57759,11
105574,22
105574,22
34893,65
1055348,71
163333,33 58207,31
105126,02
105126,02
32778,79
1088127,50
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3.4.8.2. Cas B
Taula 27 – Flux de caixa cas B (maquinària, dipòsits, equips auxiliars i utensilis)

Any Inversió Cobraments
0 -97592,429
1
326666,67
2
326666,67
3
326666,67
4
326666,67
5
-22000
326666,67
6
326666,67
7
326666,67
8
326666,67
9
326666,67
10
-22000
326666,67
11
326666,67
12
326666,67
13
326666,67
14
326666,67
15
-22000
326666,67
16
326666,67
17
326666,67
18
326666,67
19
326666,67
20
326666,6667

Pagaments Flux de caixa Cobraments extra Pagaments extra Auxiliar de càlcul
-97592,429
114322,11 212344,55
212344,55
114770,31 211896,35
211896,35
114322,11 212344,55
212344,55
114770,31 211896,35
211896,35
136322,11 190344,55
190344,55
114770,31 211896,35
211896,35
114322,11 212344,55
212344,55
114770,31 211896,35
211896,35
114322,11 212344,55
212344,55
136770,31 189896,35
800,00
8000,00
182696,35
114322,11 212344,55
212344,55
114770,31 211896,35
211896,35
114322,11 212344,55
212344,55
114770,31 211896,35
211896,35
136322,11 190344,55
190344,55
114770,31 211896,35
211896,35
114322,11 212344,55
212344,55
114770,31 211896,35
211896,35
114322,11 212344,55
212344,55
114770,31 211896,35
211896,35
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Valor actual Valor actual actualitzat
-97592,429
-97592,429
200325,05
102732,62
188587,00
291319,62
178288,58
469608,20
167841,76
637449,96
142236,52
779686,48
149378,57
929065,05
141221,25
1070286,30
132946,39
1203232,69
125686,41
1328919,11
106037,13
1434956,24
111860,46
1546816,70
105306,00
1652122,70
99555,41
1751678,11
93721,96
1845400,07
79424,13
1924824,20
83412,21
2008236,41
78857,21
2087093,62
74236,57
2161330,20
70182,64
2231512,83
66070,28
2297583,12
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3.4.9. Indicadors de la rendibilitat
Els indicadors de rendibilitat que es calculen per ambdós casos són el Valor Actualitzat Net
(VAN), la relació VAN / inversió, i el Pay back, que és el termini de recuperació de la inversió.
Tots aquest indicadors es calcularan pels tipus d’interès del 4 i el 6 %.
3.4.9.1. Cas A
Interès 4 %
1.340.869,07 €
19,62 €

VAN (4%)
Relació VAN/Inversió
Pay back

2 anys

Interès 6 %
1.121.127,50 €
16,40 €

VAN (6 %)
Relació VAN/Inversió
Pay back

2 anys

La representació del VAN per a diferents tipus d’interès pel cas A és el següent:
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Taula 28 – Dades gràfic VAN (i) cas A

Cas A
i
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,2

VAN (i)
1802869,32
1627148,87
1474305,98
1340869,07
1223947,61
1121127,50
1030386,52
950025,59
878612,95
814938,55
757976,73
706855,63
660832,03
619270,56
581626,53
547431,72
516282,52
487830,10
461772,15
437846,00

Cas A - Gràfic VAN (i)
1200000,000

1000000,000
800000,000
600000,000
400000,000
200000,000
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,2

,000

VAN (i)
Gràfic 4 – Gràfic VAN (i) pel cas A
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3.4.9.2. Cas B
Interès 4 %
2.740.092,83 €
28,08 €

VAN (4 %)
Relació VAN/Inversió
Pay back

2 anys

Interès 6 %
2.297.583,12 €
23,54 €

VAN (6 %)
Relació VAN/Inversió
Pay back

2 anys

Taula 29 – Dades gràfic VAN (i) cas B

Cas B
i
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,2

VAN (i)
3670460,30
3316597,22
3008805,12
2740092,83
2504639,34
2297583,12
2114851,75
1953023,66
1809215,53
1680990,56
1566283,28
1463337,96
1370657,87
1286963,52
1211158,03
1142298,48
1079572,12
1022276,45
969802,70
921621,88
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Cas B - Gràfic VAN (i)
2500000,000
2000000,000
1500000,000
1000000,000
500000,000

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,2

,000

VAN (i)
Gràfic 5 – Gràfic VAN (i) pel cas B

3.4.10. Anàlisi de sensibilitat
Els diferents casos que es plantejaran en l’anàlisi de sensibilitat es considerar la variació del %
de vendes de vi embotellat i vi a granel jove, i el % de venda de vi de criança.
3.4.10.1. Hipòtesi 1
En aquesta hipòtesi es considera que es ven el 50 % del vi de criança, 25 % del vi jove
embotellat, i el 25 % venda a granel.
Cas A
VAN (4 %)
Relació VAN/Inversió
Pay back

1.340.869,07 €
19,62 €

VAN (6 %)
Relació VAN/Inversió
Pay back

1.121.127,50 €
16,40 €

VAN (4 %)
Relació VAN/Inversió
Pay back

2.740.092,83 €
28,08 €

2 anys

2 anys

Cas B

2 anys
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2.297.583,12 €
23,54 €

VAN (6 %)
Relació VAN/Inversió
Pay back

2 anys

3.4.10.2. Hipòtesi 2– Optimista
En aquesta segona hipòtesi es planteja una situació optimista, en que es considera que es ven
el 50 % del vi de criança, 35 % del vi jove embotellat, i el restant 15 % venda a granel.
Cas A
VAN (4 %)
Relació VAN/Inversió
Pay back

1.436.401,34 €
21,01 €

VAN (6 %)
Relació VAN/Inversió
Pay back

1.201.754,52 €
17,58 €

VAN (4 %)
Relació VAN/Inversió
Pay back

2.931.157,36 €
30,03 €

VAN (6 %)
Relació VAN/Inversió
Pay back

2.458.837,16 €
25,19 €

2 anys

2 anys

Cas B

2 anys

2 anys

3.4.10.3. Hipòtesi 3 - Pessimista
Es planteja la situació de la disminució de la venda de vi embotellat i augment del vi a granel,
sent del 15 % del vi embotellat i el 35 % del vi jove. Respecte el vi de criança es considera una
disminució de les vendes, sent d’un 35 %.
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Cas A
VAN (4 %)
Relació VAN/Inversió
Pay back

835.668,02 €
12,23 €

VAN (6 %)
Relació VAN/Inversió
Pay back

694.749,49 €
10,16 €

VAN (4 %)
Relació VAN/Inversió
Pay back

1.729.690,72 €
17,72 €

VAN (6 %)
Relació VAN/Inversió
Pay back

1.444.827,10 €
14,80 €

2 anys

2 anys

Cas B

2 anys

2 anys
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3.5. Construcció nau
El valors en tots els casos plantejats del indicador VAN obtingut en l’anàlisi de sensibilitat són
elevats, ja que no es té en compte la inversió el cost que suposaria fer la part constructiva. A
continuació s’estima el cost que suposaria la construcció d’una nau per la realització de
l’activitat de producció de vi ecològic.
S’ha de tenir en compte que en l’actual POUM del municipi de Guimerà del setembre del 2011,
que està pendent d’aprovació, no hi ha disponible cap parcel·la amb sòl d’ús industrial, en que
l’únic emplaçament d’ús industrial és la zona en que es troba la cooperativa. Per tant, aquest
fet ens dificultaria trobar un emplaçament adequat per la construcció de la bodega.

3.5.1. Característiques constructives nau
Es realitza una estimació del cost de construcció d’una nau de 15 m de llum, 20 m de llargada
de dos plantes, de les quals una es soterrada, amb una altura màxima de 5 m en ambdós
casos, una distància entre pilars de 5, i una coberta a dos aigües amb pendent del 8 %.
Al ser la distància entre pilars de 5 m, es construiran 14 sabates, i per tant 14 pilars. El croquis
de la nau seria el següent:
20 m

15 m
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3.5.2. Pressupost
Per fer l’estimació del pressupost es parteix de les dades de Rangel, 2010. Per realitzar els
càlculs s’ha extrapolat les dades d’aquest projecte amb les de la construcció que es vol fer.
Per la correcció dels preus, com que el projecte és de l’any 2010, es realitza la mateixa
correcció adequant els preus unitaris segons el increment del PIB, calculat en l’apartat anterior
(6,23 %).
El pressupost és el següent:
Moviment de terres
2

m desbrossament I neteja del terreny
m3 d’excavació en terreny amb mitjans
mecànics, incloent-hi el transport
posterior.

Dimensions
300

Preu unitari
2,97

Import (€)
892,33

1500

8,50

12747,60

TOTAL 13.639,93 €

Fonaments
Dimensions

Preu unitari

Import (€)

m3 de formigó massa HM-10 amb àrid de
20mm de diàmetre per a neteja de la
fonamentació, inclòs transport i posada en
obra.

60

42,49

2549,52

m3 de formigó per armar HA-25 per a
omplir sabates i rases de fonamentació,
inclosos el transport, et vessat i el vibrat a
l’obra.

14 sabates 50x60x50

95,61

1338,50

m3 de solera de formigó HA-25 de 10 cm
d’espessor col·locada a l’obra.

477

9,56

4293,00

TOTAL 8.181,02 €
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Prefabricats
Preu unitari

Unitats

Import (€)

Murs de formigó d’1,2 metres d’alçada,espessor 30 centímetres Classe general
d’exposició 2a.
Formigó HA-25/B/20/IIa. Prefabricat a la
planta amb additiu hidròfug.

75,47

Preu oficial de 1ª i peó

13,69

138

12,41
Medis auxiliars i costos indirectes.
Total
14.010,20 €
Pilar prefabricat de formigó de 40x40 cm de secció massissa.
129,60
14
Total
1.814,41 €
TOTAL 15.824,61 €

Acabats de construcció

m2 de paviment continu antilliscant
resistent al fregament, netejable, antiàcid.
m2 de fals sostre de pladur, i elements de
fixació.

Dimensions

Preu unitari

Import (€)

300

15,19

4557,27

300

11,90

3569,33

TOTAL

8.126,60 €

Tancaments
Dimensions

Preu unitari

Import (€)

300,8

29,64

8915,16

300,8

12,75
3834,48
TOTAL 12.749,64 €

2

m de coberta de panell prefabricat tipus
sandwitch format per dues lamines d’acer
galvanitzat i lacat. Aïllant interior de poliuretà,
amb espessor de 10 cm. Muntatge inclòs.
m2 de ornamental metàl·lica tipus teula.

Fusteria i serralleria
Dimensions

Preu unitari

Import (€)

Portes de fusta interiors de 1x2,1 metres.

4,5

74,36

334,62

m2 de vidre tipus laminat per a vidriera.

45

127,48

5688,62

TOTAL
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El cost total de les edificacions és el següent:
Taula 30 – Total edificacions

Total edificacions
Moviment de terres
Fonaments
Prefabricats
Acabats de construcció
Tancaments
Fusteria i serralleria
TOTAL

13.639,93 €
8.181,02 €
15.824,61 €
8.126,60 €
12.749,64 €
6.023,24 €
64.545,04 €

Per el càlcul de la resta d’inversions, en el cas de les instal·lacions elèctriques s’ha estimat en
un 2 % de la inversió de les edificacions, els honoraris del projecte, permisos i llicències, en un
3,35 %. I en el cas del valor del terreny s’ha fet un càlcul estimatiu.
Taula 31 – Pressupost inversions

Inversions
Total edificacions
Valor del terreny
Instal·lacions elèctriques
Honoraris projecte, permisos, llicències
Total
IVA 21 %
TOTAL

€
64.545,04 €
158.793,46 €
1.290,90 €
2.155,80 €
226.785,21 €
47.624,89 €
274.410,10 €

3.5.3. Anàlisi indicadors de rendibilitat
Si calculem els índex de rendibilitat tant pel cas A, com pel cas B, tenint en compte la inversió
de la maquinària, com la inversió estimada del pressupost de la construcció, en la situació
pessimista, que és en la que s’estima unes vendes de vi jove del 15 % embotellat, 35 % a
granel, i un 35 % del vi de criança, i pels tipus d’interès del 4 i 6 %, s’obté els següents valors:
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Cas A
VAN (4 %)
Relació VAN/Inversió
TIR
Pay back

561.257,92 €
1,64 €
19%

VAN (6 %)
Relació VAN/Inversió
TIR
Pay back

420.339,40 €
1,23 €
19%

VAN (4 %)
Relació VAN/Inversió
TIR
Pay back

1.455.280,63 €
3,91 €
36%

VAN (6 %)
Relació VAN/Inversió
TIR
Pay back

1.170.417,00 €
3,15 €
36%

7 anys

7 anys

Cas B

3 anys

4 anys

3.5.4. Flux de caixa
Els flux de caixa corresponent pels dos escenaris anteriors, per un tipus d’interès en ambdós
casos del 6 %, és el que es mostra a continuació:
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Taula 32 – Flux de caixa cas A (maquinària, dipòsits, equips auxiliars i utensilis i inversió estimada pressupost nova construcció)

Any
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Inversió Cobraments Pagaments
-342762,94
124133,33
55732,69
124133,33
56180,89
124133,33
55732,69
124133,33
56180,89
-11000
124133,33
66732,69
124133,33
56180,89
124133,33
55732,69
124133,33
56180,89
124133,33
55732,69
-11000
124133,33
67180,89
124133,33
55732,69
124133,33
56180,89
124133,33
55732,69
124133,33
56180,89
-11000
124133,33
66732,69
124133,33
56180,89
124133,33
55732,69
124133,33
56180,89
124133,33
55732,69
124133,33
56180,89

Flux de caixa Cobraments extra Pagaments extra Auxiliar de càlcul Valor actual Valor actual actualitzat
-342762,94
-342762,938
-342762,9378
68400,64
68400,64
64528,91
-278234,03
67952,44
67952,44
60477,43
-217756,60
68400,64
68400,64
57430,50
-160326,10
67952,44
67952,44
53824,70
-106501,40
57400,64
57400,64
42893,10
-74608,30
67952,44
67952,44
47903,79
-26704,51
68400,64
68400,64
45490,33
18785,82
67952,44
67952,44
42634,20
61420,02
68400,64
68400,64
40486,23
101906,26
56952,44
800,00
8000,00
49752,44
31801,95
122708,20
68400,64
68400,64
36032,60
158740,81
67952,44
67952,44
33770,28
192511,09
68400,64
68400,64
32068,89
224579,98
67952,44
67952,44
30055,43
254635,41
57400,64
57400,64
23951,28
267586,69
67952,44
67952,44
26749,23
294335,92
68400,64
68400,64
25401,56
319737,49
67952,44
67952,44
23806,72
343544,20
68400,64
68400,64
22607,30
366151,50
67952,44
67952,44
21187,89
387339,40
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Taula 33 – Flux de caixa cas B (maquinària, dipòsits, equips auxiliars i utensilis i inversió estimada pressupost nova construcció)

Any

Inversió

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

-372.002,53

-22000

-22000

-22000

Cobraments Pagaments
248266,67
248266,67
248266,67
248266,67
248266,67
248266,67
248266,67
248266,67
248266,67
248266,67
248266,67
248266,67
248266,67
248266,67
248266,67
248266,67
248266,67
248266,67
248266,67
248266,6667

110269,27
110717,47
110269,27
110717,47
132269,27
110717,47
110269,27
110717,47
110269,27
132717,47
110269,27
110717,47
110269,27
110717,47
132269,27
110717,47
110269,27
110717,47
110269,27
110717,47

Flux de caixa
137997,40
137549,20
137997,40
137549,20
115997,40
137549,20
137997,40
137549,20
137997,40
115549,20
137997,40
137549,20
137997,40
137549,20
115997,40
137549,20
137997,40
137549,20
137997,40
137549,20

Cobraments extra

800,00
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Pagaments
extra

Auxiliar de càlcul

Valor actual

8000,00

-372002,5273
137997,40
137549,20
137997,40
137549,20
115997,40
137549,20
137997,40
137549,20
137997,40
108349,20
137997,40
137549,20
137997,40
137549,20
115997,40
137549,20
137997,40
137549,20
137997,40
137549,20

-372002,5273
130186,22
122418,30
115865,28
108951,85
86680,00
96966,76
91776,15
86300,07
81680,45
64522,07
72695,31
68357,74
64698,56
60838,14
48401,66
54145,73
51247,32
48189,51
45609,94
42888,49

Valor actual
actualitzat
-372002,5273
-241816,30
-119398,01
-3532,73
105419,11
192099,12
289065,87
380842,02
467142,09
548822,54
613344,61
686039,91
754397,65
819096,21
879934,36
928336,02
982481,75
1033729,07
1081918,58
1127528,51
1170417,00
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3.6. Comercialització i estratègies de marketing
La comercialització del producte té dos possibles canals de comercialització:
-

Punt de venda fix, que seria la cooperativa actual del poble.

-

Venda on-line a través d’una pàgina web.

Per tal de donar a conèixer el producte d’una forma més fàcil és associar el vi ecològic amb el
Mercat Medieval de Guimerà que es realitza cada any en el mes d’agost. Aquesta és una bona
via per fer publicitat del producte i de diferenciar el producte respecte els vins de preus
mitjans.
Per tal de diferenciar el producte, i donar-li un valor afegit, s’ha de vendre el producte donant
la sensació al client que és un producte totalment natural, ja que bé de la producció ecològica,
amb un tipus d’elaboració molt similar al que es feia a la època medieval, per tant, el disseny
de l’etiqueta hauria de tenir atributs medievals, és a dir, que recordin l’època. És a dir, es
tracta de vendre un producte amb una història per a que el client es vegi atret.
Taula 34 – Matriu DAFO de producció de vi ecològic

MATRIU DAFO - Producció vi ecològic
Forces internes
Debilitats
Falta experiència
tant en la
producció de vinya
ecològica com
d’elaboració de vi
ecològic
Col·lectiu
d’agricultors
d’edat envellida

Forces externes

Fortaleses
Experiència
d’agricultors del
municipi en l’elaboració
de vi

Amenaces

Associació producte
ecològic a un preu més
alt

Zona poc humida que
facilita el no
desenvolupament de
malalties de la vinya

Dificultat
comercialització, i
cerca del mercat
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Oportunitats
Valor afegit a la
matèria prima
produïda al terme
Creixement
mentalitat per la
preservació del
mediambient de la
societat
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4. Producció d’una cervesa artesana amb marca pròpia del
municipi
4.1. Introducció
Inicialment, s’explicarà breument quines són les tècniques necessàries per obtenir un ordi
cerveser i el procés d’elaboració del malt i la cervesa.
Un cop sabem les premisses necessàries en els dos processos productius plantejarem una sèrie
d’alternatives per tal d’estudiar la possibilitat i la viabilitat de producció de cervesa artesana
obtinguda amb ordi del municipi.

4.2. Tècniques de cultiu d’ordi cerveser
L’ordi és la principal matèria primera necessària per a la producció del malt, que és el principal
ingredient de la producció de cervesa. Les característiques específiques per l’obtenció d’un
malt de qualitat estan condicionades per la varietat i les tècniques de cultiu utilitzades en la
producció de l’ordi (Gil, et al., 2006).

4.2.1. Elecció varietat
En l’elecció de la varietat no només s’ha de tenir en compte la qualitat intrínseca en l’obtenció
del malt, sinó que també ha de ser viable agronòmicament i competitiu econòmicament
respecte d’altres tipus d’ordi.
Els factors a tenir en compte alhora d’elegir la varietat són el clima, ja que té una gran
influència el règim de gelades i la pluviometria, les característiques del sòl, sensibilitat a
plagues i malalties, resposta que presenten als adobs i als tractaments fitosanitaris. Per tant,
haurem d’elegir varietats d’ordi cerveser adequats a la nostra zona i a les seves condicions.
Un altre dels paràmetres importants és la sembra de varietats catalogades com a cerveseres. El
sobrecost que suposarà sembrar aquest tipus de llavor es veurà compensat en la valoració de
la collita, ja que el preu de venda d’un ordi cerveser de qualitat pot ser un 10 % major al de
l’ordi destinat a la producció de pinsos (Gil, et al., 2006).

4.2.2. Sembra
En funció de la data de sembra tenim varietats cerveseres de primavera o bé d’hivern. Les
varietats de primavera són les més adequades per les zones molt fredes, en que la sembra es
realitza entre els mesos de febrer i març, i les d’hivern es sembren des de l’octubre fins al
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desembre. No obstant, és freqüent sembrar a la tardor varietats de primavera, ja que
d’aquesta manera s’aconsegueix majors rendiments, i el risc de patir gelades es menor (Gil, et
al., 2006).

4.2.3. Adobat
L’adobat nitrogenat és important en la producció de l’ordi, ja que respon amb increments de
producció significatius. Tot hi que el seu excés pot tenir un efecte negatiu sobre la qualitat
maltera/cervesera del gra. Tenint en compte la fertilitat del sòl i la disponibilitat d’aigua en la
primavera, no s’haurien de superar els 130 UF/ha fraccionades el 50 % en la sembra, i l’altre 50
% en cobertora.
L’aplicació d’adobat nitrogenat en cobertora no s’ha de fer massa tard i no s’aconsella la
utilització de urea. En quan al fòsfor i el potassi milloren la qualitat del gra, i les dosis de
sembra poden estar entre 50 i 90 UF/ha tant de P2O5 com de K2O (Gil, et al., 2006).

4.2.4. Tractaments fitosanitaris
El cultiu de l’ordi cerveser no es requereix de cap tracte especial. Per tant, el tractaments tant
de plagues com de malalties han de ser els mateixos que els que es realitzen habitualment en
la zona de conreu (Gil, et al., 2006).

4.2.5. Recol·lecció
El gra no s’ha de recol·lectar si té més del 12 % d’humitat, i s’ha de regular correctament la
separació dels cilindres desgranadors de la màquina recol·lectora, per tal d’evitar el
trencament o pelat de l’embrió dels grans. Ja que no podrien germinar i perdrien la seva
capacitat de produir malt (Gil, et al., 2006).

4.2.6. Emmagatzematge i comercialització
Les condicions d’emmagatzemament han de permetre que l’ordi mantingui la puresa varietal i
que conservi la seva capacitat de germinació durant tot el temps d’emmagatzemament. Les
característiques de conservació del gra és en sec, net i en instal·lacions que evitin la seva
barreja amb d’altres tipus de gra.
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4.3. Procés fabricació cervesa
4.3.1. Procés de maltatge
El maltatge és un procés en el qual l’ordi es transforma en un producte ric en enzims per tal de
convertir-lo en un substrat assimilable pels llevats, que és el malt. Les operacions per la seva
obtenció són les següents (Gil, et al., 2006):
o Remull  La primera operació del maltatge consisteix en transferir al gra la humitat
mínima per a que germini i s’iniciï la respiració, en que es desprèn diòxid de carboni i calor.
Durant la respiració s’han d’evitar els processos fermentatius, extraient el diòxid de carboni i
aportant l’oxigen necessari per a la respiració. Respecte el desenvolupament de
microorganismes, s’ha d’ajustar la temperatura i permetre una absorció d’aigua adequada.
o Germinació  Es transporta l’ordi en les caixes de germinació amb condicions
adequades d’oxigen i temperatura pel correcte desenvolupament de les modificacions
morfològiques, biològiques i químiques que donaran lloc al malt. Aquest procés
aproximadament té una durada de 120 hores en que l’ordi es va removent, ja que durant la
germinació apareixen arrels que s’entrellacen i endureixen el llit del gra.
o Assecat  Quan el malt obté el grau de germinació adequat, es realitza l’assecat de
l’ordi germinat o malt verd per fricció amb equips rotatoris.
o Torrat  Un cop assecat es torra a una temperatura suau de 80 °C, fent circular aire
calent a través de l’ordi germinat fins a reduir la humitat al 4,5 %, juntament amb
modificacions de color, sabor i aroma.

4.3.2. Procés de fabricació de cervesa
Un cop obtingut el malt es passa a la fabricació de la cervesa mitjançant les següents
operacions (Gil, et al., 2006):
o Brassatge  Es tritura el gra del malt reduint la seva grandària. Es pot realitzar tant
per via seca com per via humida. Es remulla o s’aplica vapor al gra per tal que la pellofa es faci
més resistent, i per una millor filtració posterior, obtenint com a resultat unes farinetes.
o Maceració  Les farinetes es porten fins al macerador, en que es dissolent les
substàncies del triturat solubles en aigua que aproximadament són el 15 % per l’acció
enzimàtica dels substrats del triturat que són atacables pels enzims del malt. Aquesta operació
necessita un empastament de la farina amb l’aigua, per tal de mantenir la barreja a una
temperatura òptima i aconseguir un most cerveser.
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o Filtració  Es filtra el most cerveser per separar el bagàs, que està compost per
pellofes, restes de gra no triturat i midó ni modificat. S’utilitzen filtres de premsa o equips
específics per a la indústria cervesera com podria ser el “filtre cubà” o el “strainmaster”.
o Ebullició  Es realitza l’ebullició del most amb el llúpol durant un temps de 1,5 a 2
hores, per tal d’aconseguir l’esterilització del most, l’extracció de les substàncies amargues del
llúpol que donaran el sabor característic de la cervesa, l’evaporació de part de l’aigua amb un
augment de la densitat, i la coagulació de les proteïnes no estables a la calor.
o Clarificació  L’operació següent és la clarificació mitjançant tancs Whirpool.
o Refredament  Es realitza el refredament del most fins a la temperatura de 20 °C per
a fermentacions altes, i entre 7 i 12 °C per a fermentacions baixes.
o Enriquiment en oxigen  S’enriqueix el most amb oxigen per la correcta fermentació,
ja que els llevats necessiten entre 4 i 14 ml d’oxigen segons la soca i el contingut de lípids
insaturats.
o Fermentació  Es disposa el most, que ha estat prèviament refrigerat i airejat, amb
llevats en un tanc d’inici, en el qual si ha d’estar poc temps.
Posteriorment es transvasa en un altre dipòsit en que els sucres seran fermentats pels llevats.
Després d’aquest procés s’obté el gas diòxid de carboni i un producte líquid anomenat cervesa
verda.
o Maduració o guarda La cervesa verda es sotmet a una sèrie de modificacions en la
composició que són la clarificació, filtrat i estabilització, obtenint així la cervesa acabada.
Aquesta etapa pot durar aproximadament 6 mesos segons el tipus de cervesa que es fabriqui.
o Filtració  Durant l’etapa anterior la cervesa sofreix una autoclarificació, però no és
suficient per la seva comercialització, ja que per raons d’acceptació del producte per part del
consumidor i per normes legislatives, al productor se li imposa la producció d’una cervesa
estàndard que suposa l’eliminació de tèrbols, i també de les substàncies que puguin produir
terbolesa durant la conservació i distribució. I aquesta claredat només s’aconsegueix
mitjançant tècniques específiques de filtració. La filtració final s’ha de realitzar mitjans filtrants
absorbents, en que en destaca la utilització de gel de sílice.
o Pasteurització  S’ha d’escalfar la cervesa durant uns minuts a 60 °C per tal d’evitar
alteracions dels microorganismes. Es pot realitzar la pasteurització del producte ja envasat a
través de túnels, o bé pasteuritzar la cervesa sense envasar a través d’intercanviadors de
plaques.
o Embotellament  L’etapa final es l’embotellament, en que qualsevol error en aquesta
etapa pot ser crític pel producte, ja que no es podrà solucionar. Els riscos més importants són
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la contaminació i la incorporació d’aire, i per conseqüent oxigen a la cervesa. Per aquest motiu
les cerveseres incorporen antioxidants com a additiu al producte.
Els envasos més utilitzats són les ampolles, pots i barrils. En que cada envàs presenta les seves
pròpies característiques en quan a conservació, materials, i procés de l’etapa
d’embotellament.
La línia d’envasar consta de les etapes de despaletitzat de l’envàs, rentat de les ampolles,
omplert, tapat, pasteurització, etiquetatge i embalatge.

4.4. Estudi alternatives producció cervesa
4.4.1. Matèria primera
Per tal d’elaborar una cervesa amb marca pròpia, el més important és fer que el producte
estigui lligat al territori per tal de donar-li un valor afegit i un atractiu per a què al consumidor
vulgui comprar el producte.
Per tant, hem de lligar alguna matèria prima al terme. En l’elaboració de la cervesa, les dos
matèries primes més importants són l’aigua i l’ordi. Una de les premisses més importants en
l’elaboració de qualsevol producte perquè sigui de qualitat és que la matèria prima que
s’utilitza sigui de qualitat.
4.4.1.1. Aigua
Una de les alternatives seria comprar el malt d’algun proveïdor, i donar-li a la cervesa un
distintiu amb aigua d’algun aqüífer proper al municipi de la qual se’n pogués obtenir la
quantitat suficient i amb qualitats organolèptiques adequades.
En l’elaboració de cervesa l’aigua és el ingredient majoritari de la seva composició, ja que
suposa més del 95 % del pes de la cervesa. A més, la presència de sals dissoltes, com els
carbonats, sulfats, clorurs de calci, magnesi etc., influeixen en el procés d’elaboració i les
característiques finals de la beguda com l’espuma, transparència o sabor (Tintó, 2004).
Hi ha dos balnearis propers al municipi, que són el balneari que Vallfogona de riu Corb i el de
Rocallaura, que extreuen aigua de pous que tenen una composició característica que els hi
dona un tret diferencial de la resta. Però aquesta alternativa es descarta donat que aquestes
aigües tenen característiques curatives i estan totalment destinades al consum de les activitats
dels balnearis.
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Hi havia una empresa envasadora d’aigua que era Aigües minerals i begudes refrescants
Rocafort S.L. que es situa al municipi de Rocafort de Vallbona

que s’encarregava de

l’explotació d’aqüífers d’aigua per l’elaboració, preparació i posterior embotellat d’aigües
minerals naturals, gasificades o carbòniques.
La cota de surgència del brollador, és a dir, d’on surt l’aigua, es situa a 2,05 m per sota de la
superfície del terreny. Les aigües d’aquest aqüífer són sulfatades càlciques i es troben molt
mineralitzades amb conductivitats superiors als 2500 uS/cm, amb concentracions de sulfats de
l’ordre dels 1000 ppm degut a la presència de guixos al subsòl i d’una duresa superior als 1200
ppm de CaCO3 (Casas , 2002).
L’anàlisi químic de l’aigua mineral que indicava l’etiqueta era la següent:
Taula 35 – Anàlisi químic de l’aigua mineral natural de Rocafort
(http://perso.wanadoo.es/apavellaneda/rocafort.htm)

Element
HCO3
SO4
Cl 2
NO3
Ca
Mg
Na
K
Sr

mg/l
384,4
1089,6
11,7
35,9
353,1
127,8
162,4
6,4
9,54

Donades les característiques d’aquesta aigua observem que hi ha presents algunes sals amb
continguts elevats. Però si ho comparem amb la taula següent en que s’exposa la composició
salina de l’aigua de localitats famoses per la seva cervesa:
Taula 36 – Composició salina de l’aigua de localitats famoses per la seca cervesa (Tintó, 2004)

Localitat
Plzen
Burton-on-Tren
Dublín
Dortmund
Munich
Londres

+2

Ca
7
324
117
255
77
90

+2

Mg
5
35
4
24
20
4

Composició salina (mg/l)
Na+
ClSO4-2
2
5
5
55
21
772
12
19
55
69
103
282
10
2
8
24
18
58
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HCO326
310
260
550
266
319

Duresa
30
850
300
750
250
380
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Observem que la cervesa elaborada a la localitat de Burton-on-Tren l’aigua utilitzada té una
composició de les sals semblant que la de Rocafort tret del contingut de sodi.
Per tant, la possibilitat de fer cervesa amb aquesta aigua seria viable sempre i quan s’ajusti la
composició de les sals de l’aigua amb l’estil de cervesa a elaborar (Tintó, 2004).
Però el problema principal és que les instal·lacions d’extracció i embotellament d’aigua del
manantial estan abandonades des de fa anys, i per tant, actualment tota la infraestructura està
danyada degut a que no s’ha realitzat cap manteniment.
Aquest factor dificulta molt la possibilitat d’obtenir aigua del manantial, ja que s’hauria de
realitzar una inversió considerable per tal d’habilitar totes les instal·lacions per poder obtenir
l’aigua per produir cervesa.
4.4.1.2. Ordi
Tal hi com s’ha vist en l’apartat 4.2. Tècniques de cultiu de l’ordi cerveser, el maneig que
requereix aquest tipus d’ordi no difereix amb el maneig que s’està realitzant actualment al
municipi. A més, algunes de les varietats que s’estan cultivant actualment són d’aptitud
cervesera com seria la varietat Pewter cultivada en la última campanya, que es una de les
varietat més apreciades pel sector malter (Gil, et al., 2006).

4.4.2. Procés del maltatge
En aquest cas l’objectiu seria l’obtenció del malt a partir de l’ordi produït al municipi, i utilitzar
l’aigua potable del poble per l’elaboració de la cervesa. Les alternatives per seguir aquest
procés són:
4.4.2.1. Producció de malt en el municipi
Per aconseguir aquest procediment hi ha dos opcions que s’exposen a continuació:
-

Construcció d’una malteria a petita escala, en que els dos condicionants més
importants són:
o

Adequació d’un espai realitzant tots els canvis, construccions, i instal·lació
d’equips necessaris

o

Consum alt d’aigua

El problema principal d’aquesta alternativa és la disponibilitat d’aigua de la qual disposa el
municipi, ja que l’abastiment d’aigua no seria suficient per realitza el procés de maltatge, el
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qual requereix grans quantitats d’aigua. I el fet de realitzar l’adequació d’un espai amb les
instal·lacions necessàries suposa una inversió considerable.
-

Obtenció malt d’una malteria, la idea seria que una malteria s’encarregués de la

producció de malt a partir d’ordi del municipi.
La malteria més propera al municipi és Moravia que es situa el terme municipal de Bell-lloc,
prop de Lleida. Però és una empresa que compra gran quantitats d’ordi, ja que poden ser
partides fins a 500 tones, amb unes característiques determinades, i a més és deficitària en
malt. Per tant, la possibilitat d’arribar a un acord seria difícil.
I altres malteries que venen el seu producte a d’altres fàbriques són Intermalta, que es troba a
Navarra, i Cargil¸que està a Madrid.

4.5. Valoració i conclusió sobre les alternatives
Un cop analitzades totes les possibilitats i les alternatives per tal d’analitzar la seva viabilitat
per tirar endavant la producció de cervesa artesana del municipi, es realitza un resum de
l’explica’t a través d’una matriu DAFO per veure de forma resumida, les debilitats i fortaleses
internes, i les amenaces i oportunitats externes.
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Taula 37 – Matriu DAFO de l’alternativa de producció de cervesa artesana del municipi

MATRIU DAFO - Producció cervesa artesana amb marca pròpia del municipi
Matèria
primera

Alternatives

Forces internes
Debilitats

Fortaleses

Amenaces

Oportunitats

Dificultat de
venda una
malteria per
falta de volum
de producció

Augment del
preu percebut
pel pagès de la
producció

Cost inicial de
les instal·lacions

Valor afegit a
l’ordi del
municipi

Característiques
ordi
possiblement
aptes per la
venda a la
malteria

No hi ha
possibilitat
d’arribar a un
acord

Valor afegit a
l’ordi del
municipi

Condicions
climàtiques i
edafològiques
adequades
Pocs canvis en
les tècniques de
cultiu i maneig

Producció ordi
malter

Forces externes

Conreu actual de
varietats
malteres

ORDI
Construcció
malteria petita
escala

Falta d’aigua
suficient pel
procés de
maltatge

Obtenció malt
d’una malteria

Producció baixa
d’ordi

Aigua municipi

Quantitat
d’aigua que pot
ser extreta
Característiques
mineralògiques
normals

Facilitat accés a
l’aigua

Falta de qualitat
i de
diferenciació
del producte
final

Dificultat accés
a l’aigua

Aigua amb
característiques
mineralògiques
interessants

Cost de
l’habilitació de
les instal·lacions
del manantial

AIGUA
Aigua
manantial
Rocafort

Obtenció de
cervesa
diferenciada i
de qualitat

En vista de la possibilitat de les alternatives proposades es veu inviable actualment aquesta
mesura de desenvolupament rural. Es podria realitzar cervesa a nivell artesanal comprant el
malt a empreses comercialitzadores, però tampoc sabríem la quantitat de litres que es podrien
produït, ja que s’hauria d’utilitzar aigua urbana. I a més, aquesta producció de cervesa
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implicaria la pèrdua de valor afegit dels productes del municipi, i no s’aconseguiria l’objectiu
principal.
Per tant, es conclou que la producció de cervesa podria ser una alternativa de futur, però que
actualment és inviable per la dificultat de produir el producte afegint valor als productes
produïts al municipi.
De les alternatives proposades per tal d’obtenir valor afegit al producte, la única que podria
ser viable en un futur més proper seria la venda d’ordi malter a la malteria Moleva sempre i
quan es produís l’ordi amb les característiques que demanen, i per tant, realitzant els canvis de
les tècniques de cultiu necessàries, que com ja s’ha dit, no resultaria ser un gran canvi pels
agricultors, sempre i quan la producció d’ordi arribés a 500 tones.
Actualment en la cooperativa es realitza sobre unes 300 tones de blat i ordi. Si aquest
agricultors els interesses la producció d’ordi malter, i si arribéssim amb un acord amb d’altres
cooperatives properes a Guimerà de municipis de la Vall del Corb que també tenen una
agricultura de secà per arribar a la quantitat de 500 tones d’ordi, segurament hi hauria la
possibilitat de vendre aquest ordi a la malteria de Bell-lloc Moleva que compra l’ordi segons el
preu determinat per Mercolleida.
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5. Productes al detall cooperativa
5.1. Comercialització i productes actualment
Els productes que es venen actualment a la cooperativa segons el lloc de transformació, origen
de la matèria prima i format de venda s’exposa en la taula següent:
Taula 38 – Productes que es venen actualment a la cooperativa de Guimerà

Producte
Vi blanc i negre
Vi de licor blanc i
negre
Vinagre
Oli d’oliva verge
extra amb D.O. Les
Garrigues
Pots d’olives

Origen matèria
prima
Cooperativa de Blancafort i Rocafort de
Queralt

Lloc transformació

Format venda
Granel

Tàrrega – C.A.R. Vinícoles Reunides S.A.

Botella plàstic de 2 L

Tàrrega – C.A.R. Vinícoles Reunides S.A.

Granel

Cervià de les
Garrigues

Cooperativa de
Guimerà

Botella de plàstic de 5
L i de vidre de 0,75 L

Cervià de les
Garrigues

Cooperativa de
Guimerà

Pots de vidre de 400
grams i 1200 grams

El vi que es ven no prové de vinyes del terme, ja que es compra a la cooperativa de Blancafort
que s’ha unit amb la del Santa Coloma de Queralt. La raó per la qual no es consumeix el vi
produït al terme es que el raïm que es porta a la cooperativa del municipi és transportat a
Vilafranca del Penedès, i s’hi s’hagués de consumir el propi raïm del municipi transformat
s’hauria d’afegir al preu de venda del vi a granel el cost del transport, fet que ocasionaria que
fos massa elevat. Respecte el vi de licor i el vinagre es compra directament a l’empresa C.A.R.
Vinícoles Reunides S.A. de Tàrrega i els únics productes transformats que estan produït al
terme de Guimerà són l’oli d’oliva verge i les olives.
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6. Potenciació del turisme al municipi
A part de l’agricultura, un altre dels sectors importants en l’economia del municipi és el dels
serveis, tal i com s’ha explicat en l’annex 1 en l’apartat 3.1.1. Fonts econòmiques en que els
serveis representen un 43 % igual que l’agricultura.
Una de les potencialitats del municipi urbà és el seu atractiu turístic degut al conjunt
d’elements arquitectònics medievals, un altre atractiu és el monestir en ruïnes de Santa Maria
de Vallsanta i l’ermita de la Bovera situada en un dels turons més alts de la comarca.
Una de les propostes és incentivar el turisme al municipi, i d’aquesta manera incentivar el
sector dels serveis amb la creació d’un pack turístic que inclogui la visita dels tres indrets del
municipi descrits, juntament amb la visita a d’altres municipis de la Vall del Corb que presentin
també trets turístics diferencials per completar una jornada completa. Com és el cas del
municipi de Verdú, que destaca per la seva ceràmica negra i el seu castell medieval.
El municipi de Verdú ja disposa d’aquest pack turístic, que inclou una visita pel poble, una
visita d’exposició de ceràmica, un tast de vins i un dinar medieval al castell que s’ofereix des de
l’oficina de turisme del Verdú.
Seguint aquest mateix exemple el pack turístic de Guimerà, que també es podria oferir en la
oficina de turisme actual del municipi, podria consta:


Visita guiada pel poble, que és un serveis que actualment ja s’està oferint.



Durant la mateixa visita del poble també fer la visita a les ruïnes recientment
restaurades del Monestir de Vall Santa amb el corresponent desplaçament.



Visita al museu “La cort del Batlle”, que es situa en la plaça major en l’antiga casa de la
vila del poble, en que hi ha una exposició de restes d’elements constructius del
Monestir de Santa Maria de Vallsanta en la planta baixa i en el primer pis, i en la
segona planta hi ha una sala d’exposicions.



Dinar medieval o bé en el restaurant del municipi, o bé en l’ermita de la Bovera.



Visita a l’ermita de la Bovera.



Possible cata de vins produïts al municipi amb DO i venda d’aquests.



Visita en d’altres pobles amb atractius turístics de la Vall del Corb com Verdú.

Per tal de fer un anàlisi més esquemàtic, es presenta un anàlisi DAFO amb les debilitats i
fortaleses internes, i les amenaces i oportunitats externes:
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Taula 39 – Matriu DAFO pack turístic

MATRIU DAFO - Pack turístic del municipi de Guimerà
Forces internes
Debilitats

 Falta d’horaris
d’obertura de l’oficina
de turisme

Forces externes

Fortaleses

Amenaces

 Municipi declarat
conjunt historicoartístic.
 Rèplica del
retaule de l’antic retaule
de l’església de Santa
Maria amb última
tecnologia
 Pintura mural en
fresc a l’ermita de la
Bovera de l’any 2008 pel
pintor Josep Minguell
 Adequació del
monestir en ruïnes de
Santa Maria de Vallsanta
 Pobles veïns amb
atractius turístics
 Fer publicitat del
pack a través de la pàgina
web www.guimera.info
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Oportunitats

 Sala d’exposicions
amb oportunitat d’exposar
artistes del municipi i de la
comarca.
 Incentivar també el
turisme d’altres municipis de
la Vall del Corb
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