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1 Introducció 

 
A dia d’avui el vi està de moda. Històricament, el cultiu vitícola ha estat arrelat a 

moltes cultures, especialment al Mediterrani, en què és considerat un dels components de 

la dieta mediterrània que no pot faltar a cap taula ja des d’època romana. Al llarg de la 

història, el vi ha esdevingut un símbol sagrat. Avui ho segueix essent, però en altres 

sentits.  

La demanda mundial dels darrers tres anys està a l’alça. Concretament, i així com informa 

la web del caib1, a Balears, els vins de qualitat han aconseguit un rècord de vendes, en 

50.136 hl l’any 2017, màxim històric, i un 3,3% més que l’any anterior.  

El principal consumidor és local, amb un 79% de les vendes; el segon és Alemanya, amb 

un 11% del total de comercialització i el tercer és Suïssa, amb un 18,5% més que l’any 

anterior i un 4,1% de les vendes. Tot plegat ha suposat un rècord en facturació, que ha 

estat de 34,4 milions d’euros. 

Per l’altra banda, contradictòriament, l’activitat agrícola a les Illes Balears està en 

descens. Cada any hi ha més camps que es deixen d’explotar per falta de rendibilitat, fet 

que causa un abandonament de parcel·les on hi havia activitat agrícola i que empitjora la 

salut de les finques de les Balears per una manca de gestió.  

Els principals problemes que podrien contribuir a aquesta marginació/descens de 

producció són, per exemple,  

• Descens de la població activa ocupada (4.5% el 2007).   

• Disminució de la contribució al PIB (2.9% el 2007).  

• Reducció de la participació agrària en el comerç exterior.   

• Disminució i envelliment de la població rural.   

• Escassa qualificació de la mà d’obra (difícil reconversió).   

• Manca de modernització i d’adaptació als canvis.   

• Necessitat de l’adaptació a la demanda: qualitat i diversificació.  

                                                
1 «Els vins de qualitat de les Illes Balears aconsegueixen rècord de vendes» [en línia]. GOIB. Conselleria 
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Nota informativa. 2 abril 2018. [consulta: 9 d’abril 2018] 
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Es pot afegir: 

• Alt cost de produir en una illa a causa del sobrecost de la insularitat, ja que moltes 

matèries són importades. 

• Competència amb grans productors estatals, europeus e internacionals. 

• Salaris baixos per als treballadors del sector agrícola. 

Per altra banda, el paisatge que oferim als visitants com a principal reclam turístic està 

modelat per l’activitat agrícola [Boada i Saurí (2002) dins Boada (2005)], per la qual 

cosa, un descens d’aquesta activitat por afectar negativament sobre l’oferta turística. Som 

i venem paisatge. 

 

 Si es vol reactivar l’activitat agrícola, cal analitzar els punts febles de les 

explotacions. D’aquesta manera, es podran dur a terme diferents propostes d’explotació 

que siguin rentables i que no tan sols vagin dirigides a la conservació de les explotacions 

agrícoles de les Illes, sinó també al manteniment o augment del valor paisatgístic a través 

de l’agricultura i, en conseqüència, a la creació de nous llocs de treball. 

Per aquest motiu, és necessari fusionar l’agricultura amb el turisme i recolzar-se un amb 

l’altre per poder millorar i diferenciar l’oferta. 

 

Assumides aquestes circumstàncies, l’objectiu del present Treball de Fi de Grau és 

presentar una proposta de transformació d’una oferta turística: d’una finca amb una 

activitat agrícola pràcticament nul·la a un enoturisme en què l’eix principal de l’oferta 

turística sigui el cultiu de la vinya i on es vengui un producte de qualitat i selecte. 

D’aquesta manera lligaríem el turisme a una experiència i una història que forma part del 

patrimoni de les Illes Balears. 

 

2 Anàlisis del sector agroalimentari a les Illes Balears 

 
A les Illes Balears hi ha un conjunt de factors que dificulten la producció i 

comercialització dels nostres productes. Els podem classificar en: 

• Naturalesa de les explotacions: 
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o Minifundisme i orografia dificulten la tecnificació i mecanització. 

o Mà d’obra no especialitzada i costosa. 

o Agricultors envellits i falta de relleu generacional. 

o Els salaris dels treballadors agrícoles són baixos i competeixen amb el 

sector del turístic. 

o En la majoria de sectors agroalimentairs no hi ha una producció tan gran 

de producte com per satisfer la necessitat i continuïtat de la demanda. 

 

• Globalització:  

o Excés d’oferta. 

o Els països subdesenvolupats produeixen a preus molt baixos perquè la mà 

d’obra és molt barata. 

o Homogeneïtzació i estandardització del producte que anul·len el factor 

local. 

o Tendència d’alça de grans superfícies i desaparició de botigues de poble o 

barri. 

 

• Insularitat 

o Mercat finalista, invasió massiva de productes forans. 

o Inputs més cars, augments de costs de producció. 

 

• Turisme 

o Demanda de producte de baixa preu per part del sector turístic hoteler i de 

restauració de gamma mitjana-baixa. 

o Consum puntual en massa degut a l’estacionalitat. 

 

Per altra banda, la nostra situació ofereix certes factors de possibilitats: 

• El consumidor local aprecia el producte local. 

• Els productes de producció propera, que no hagin sofert tractaments per 

augmentar la seva peribilitat. 

• Existeixen varietats i races locals en potència de generar o que ja generen 

productes de qualitat diferenciada, molt apreciats pel consumidor. 
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• Actualment els centres comercials comencen a apostar per una línia de producte 

local per un augment de la demanda. 

• Existeix una fracció de turisme selecte emergent, que aprecia el producte local i 

de qualitat diferenciada. 

• Un sector del mercat valora els productes sostenibles o que presenten un impacte 

menys negatiu cap a l’ecosistema.   

 

3 Anàlisi de l’estructura de negoci tradicional turístic així com la seva oferta  

 
L’estructura de negoci tradicional turístic/hoteler, a dia d’avui presenta una alta 

rendibilitat front a altres sectors. Aquesta rendibilitat es calcula comparant la facturació 

de la temporada hotelera anual amb la de l’any anterior. D’aquesta manera es mesura 

l’increment de rendibilitat.  

 

La fórmula de la rendibilitat és:  

 

[  

 

El marge fa referència a l’increment del preu de l’oferta i la rotació fa referència a 

l’increment de volum de l’oferta. Aquests dos factors formen un conjuntural alt que fa 

obtenir elevats beneficis als hotelers.  

 

Dit això, es poden donar dos resultats. Que l’empresari es decanti per una estratègia 

d’increment en rotació amb un augment del volum de l’oferta, ja que de forma tradicional 

és el que li ha anat bé. D’aquesta manera s’opta per un model de creixement acumulatiu 

que té data de caducitat per un límit físic, límit de recursos i per la llei de rati decreixent, 

a la qual cosa se suma una depreciació externa per les externalitats negatives com podrien 

ser la massificació de l’oferta, desaparició de recursos, etc. Així doncs, s’acumula la 

rendibilitat estacional a causa de un (de)creixement del valor. 

L’altra opció seria la d’incrementar el marge, que seria augmentar el preu de l’oferta 

hotelera a través d’un increment de valor. Aquest valor es pot crear a través de reformes 

estructurals i d’inversions. Dit d’una altre manera, per incrementar el valor necessitem 
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adherir factors que ens aportin aquests valors extres a la nostra oferta. Un d’aquests valors 

afegits podria ser tecnologia, coneixements, pedra, paisatge, etc.  

 

 

 

Gràfic 1.1. Increment en marge. Extret de l’entrevista amb Toni Riera 

 
 

El conjunt d’aquests valors afegits generen un increment d’experiència que alhora 

generen un increment de valor i, per tant, un increment en el preu de l’oferta que a 

diferencia del negoci tradicional turístic hoteler, es fixa en la rendibilitat potencial i 

analitza l’increment de rendibilitat que es podria assolir. D’aquesta manera s’optimitzen 

els recursos per obtenir el màxim benefici possible. 

 

En el cas de l’Hotel Rural finca Ca n’Aí, es tracta d’una empresa familiar amb un model 

de negoci tradicional turístic hoteler en què la rendibilitat anual es calcula comparant amb 

la facturació de l’any anterior.  

La seva tendència ha estat optar per una estratègia d’invertir en la rotació, és a dir, en 

l’augment del nombre d’habitacions i, així, obtenir un major volum de l’oferta. Per tant, 

es té rendibilitat a curt termini però que es devalua a llarg termini, ja que no es diferencia 

de la resta de l’oferta hotelera.  

 

Per aquest motiu, aquest treball de fi de grau vol presentar una proposta d’encaminar 

l’hotel rural a un model més eficient a llarg termini i que es diferenciï de la resta de 

l’oferta turística. L’objectiu és que l’activitat turística giri al voltant d’un eix principal 

Increment del 
valor

Pedra

Territori

Coneixements

Paisatge 
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que és el cultiu i, a partir d’aquest eix, es vengui un producte, una història, una filosofia i 

una experiència. 

 

Dit això, també cal esmentar que cert percentatge de visitants de les Balears accepten una 

impost diari de 1€ a 6€ a canvi d’aconseguir una sèrie d’atribut com és ara crear entorns 

verds (A. Bujosa et al. 2018).  

Un altre factor que també afecta directament la nostra proposta és la d’enfortir el producte 

turístic a favor d’activitats menys dependents del clima, com podrien ser tasts de vi. 

D’aquesta manera podem extrapolar que la transformació de turisme a enoturisme tindria 

acceptació.  

El projecte també dona un atribut a la millora de l’oferta cultural de l’illa. Per la qual cosa 

es podrien realitzar jornades culturals lligades al cultiu de la vinya i de la presència del 

cultiu a la finca i a Sóller.  

Finalment, el darrer atribut que estarien dispostos a pagar són tres accions respectuoses 

amb el medi ambient per reduir la petjada de carboni, el reciclatge i reutilització i plans 

d’eficiència energètica. Així doncs, en reduir la distància entre la zona de producció i de 

distribució del nostre producte reduïm la petjada del carboni. També es vol optimitzar els 

recursos i reutilitzar-los. És per això que la filosofia de la proposta coincideix amb atributs 

que els visitants estan disposts a pagar. 

 

4 Finca ca n’Aí. Antecedents 

 
L’Hotel Rural Finca Ca n’Aí és una finca familiar construïda el 1723 i situada al 

terme municipal de Sóller (Mallorca). Pel que fa la història agronòmica de la finca, a les 

parts més altes hi havia marjades amb cultius extensius d’oliveres (Olea europaea, var. 

Empeltre) en secà i garriga, seguits d’un monocultiu intensiu de vinya (Vitis vinifera) en 

regadiu a les parcel·les més planes de la finca, donat que són les terres més fèrtils, fàcils 

de treballar i, el més important, que disposen d’aigua a pocs metres de profunditat. Prova 

d’això, dins la finca podem trobar-hi una sínia i dos pous. 

Aquets tres factors condicionaven el tipus d’intensitat agrícola.  

Per datar més o menys el cultiu de vinya a Sóller, l’estudi de (Pérez, P. 2014) en situa 

l’arribada cap el 1247. Tot i que aquest cultiu ha estat progressivament substituït,  la 



 
DOCUMENT 1. MEMÒRIA 

TRANSFORMACIÓ D’UN HOTEL RURAL A ENOTURISME 
 

 

14 
 

toponímia no urbana del municipi en dona un sincer testimoniatge. Així, trobam diferents 

zones de la localitat amb topònims referents a aquest cultiu (Umbert, M. 2017), com per 

exemple: Vinya de Can Catí, Vinya de Can Pati, Vinya de Can Pericó, Vinya de Can 

Raia, Vinya de sa Bleda, ses Vinyetes, sa Vinyeta i sa Vinyassa, entre altres. 

A la finca de Ca n’Aí en trobam també una prova en l’existència d’una pica de pedra 

utilitzada en el procés d’elaboració del vi. 

 

Il·lustració 1.1. Estat actual de pica de pedra a l’hotel 
 

Amb el pas del temps, el cultiu de l’olivera es manté i el cultiu de vinya es va substituir 

per el cultiu de cítrics, principalment la taronja (Citrus sinensis) i de fruiters de llavor 

com la perera (Pyrus communis) i pomera (Malus domestica), tots ells en regadiu.  

La implantació d’aquets cultius coincideix amb el període d’exportació, en què els 

productors de Sóller enviaven productes com la taronja o l’oli cap a França.  

En aquell moment, l’activitat agrícola de Sóller i de la finca de Ca n’Aí es trobava en el 

seu moment òptim en termes de viabilitat econòmica.  

Va ser en els anys 80 en què els costos de producció varen augmentar per diferents motius. 

Un argument important era la necessitat d’utilitzar plaguicides, com a conseqüència de 

tenir quasi un monocultiu a la Vall de Sóller, cítrics i oliveres. Un altre factor determinant 

va ser la globalització. Sóller no era l’únic productor que podia exportar a França els seus 

productes ni al mateix preu. Els productors sollerics tenien un factor en contra: el 

sobrecost de la insularitat. Tot el material i maquinària necessària per l’activitat agrícola 

s’havia d’importar, cosa que feia augmentar el seu preu de cost.  

Altres element en contra van ser la manca de diferenciació en el mercat i la falta de 

mecanització i de tecnificació de les explotacions. Les explotacions de la Vall de Sóller 

patien de rendibilitat. 
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És per això que l’any 1986 la finca de Ca n’Aí decideix obrir les seves portes al públic 

com a restaurant, per treure rendibilitat a l’explotació.  

A causa del seu èxit, l’any 1990 es va decidir fer el pas i esdevenir un dels primers hotels 

rurals de Mallorca.  

L’activitat agrícola va passar a un segon pla. Es conservava la plantació de cítrics, però 

no s’invertia ni es reposaven els arbres morts.  

Finalment, es varen arrabassar tres parcel·les grans per manca de rendibilitat. 

 

4.1 Situació actual 

 
A dia d’avui l’Hotel Rural Finca Ca n’Aí comprèn un total de 11 ha de superfície 

formades per una zona de garriga amb un alt desnivell i una zona amb marjades on hi ha 

oliveres en secà, sense cap tipus de gestió ni aprofitament.  Trobam també tres parcel·les 

en què se sembren farratges d’hivern per un veïnat de la finca i a l’estiu goret2, que 

s’elimina la flora arvense de manera mecànica passant els cultivadors.  

En definitiva,  només queden tres parcel·les amb cítrics en regadiu que subministren 

taronges per fer suc a l’hotel i una parcel·la de fruiters en secà amb una funció purament 

ornamental. 

 

La maquinària existent està destina a tasques de preparació del sòl i a tractaments amb 

productes fitosanitaris. 

 

4.2 Diagnòstic de la parcel·la 

4.2.1 Situació 

 
L’Hotel Rural Finca Ca n’Aí es troba situada al terme municipal de Sóller a 

Mallorca, Illes Balears. 

Direcció: Camí de Son Sales, 50 , C.P.: 07100  

Referència cadastral: 07061A001001090000KI 

Polígon: 1 

Parcel·la: 87, 88, 109, 111, 264 i 391. 

                                                
2 Goret: Deixar el sòl sense cultivar perquè la terra descansi o es regeneri. 
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4.2.2 Superfícies i usos 

 
Parcel·la 87 

 

Usos 

Superfície (ha) 

Total Admissible en 

pastos 

 Fruiters 2,3  

Improductiu 0,8  

 3,1  

 

 
Taula 1.1. Parcel·la 87. Dades extretes del SIGPAC i Cadastre  

 

 
Parcel·la 88 

 

Usos 

Superfície (ha) 

Total Admissible en 

pastos 

 Fruiters 0,3  

 
Taula 1.2. Parcel·la 88. Dades extretes del SIGPAC i Cadastre  

 

 
Parcel·la 109 

 

Usos 

Superfície (ha) 

Total Admissible en 

pastos 

 Fruiters 0,7  

Improductiu  0,9   

Terra llaurable 0,2  

 1,8  

 

Taula 1.3. Parcel·la 109. Dades extretes del SIGPAC i Cadastre  
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Parcel·la 111 

 

Usos 

Superfície (ha) 

Total Admissible en 

pastos 

 Fruiters 0,5  

Improductiu 0,2  

 0,7  

 
Taula 1.4. Parcel·la 111. Dades extretes del SIGPAC i Cadastre  

 

 
Parcel·la 264 

 

Usos 

Superfície (ha) 

Total Admissible en 

pastos 

 Fruiters 0,2  

Terra llaurable 1,3  

 1,5  

 
Taula 1.5. Parcel·la 264. Dades extretes del SIGPAC i Cadastre  

 

 
Parcel·la 391 

 

Usos 

Superfície (ha) 

Total Admissible en 

pastos 

Associat olivar-

fruiters 

1,7  

Improductiu 0,2  

Pastura 

arbustiva 

1,6  

Terra llaurable 0,1  

 3,6  

 

 

Taula 1.6. Parcel·la 391. Dades extretes del SIGPAC i Cadastre  
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4.2.3 Característiques físico-químiques del sòl 

4.2.3.1 Elements gruixats i terra fina 

 
Capa (cm) % (2-25 mm) % (25-75 

mm) 
% elements 

gruixats 
(>2mm) 

% terra fina 
(>2 mm) 

0-20 14,5 3,6 18,1 81,9 
20-45 9,7 0,0 9,7 90,3 
45-95 9,0 11,7 20,7 79,3 

 
Taula 1.7. Elements gruixats 

 
 
4.2.3.2 Arenes 

 
Capa (cm) % arena gruixuda 

(2-0,5 mm) 
% arena fina 
(0,5-0,1 mm) 

% a. molt fina 
(0,1-0,05 mm) 

0-20 7,9 9,7 15,8 
20-45 8,9 12,2 15,8 
45-95 8,8 12,6 17,0 

 
Taula 1.8. Arenes 

 
4.2.3.3 Textura 

 
Capa (cm) % arenes (2-

0,05 mm) 
% llims (0,05-

0,002 mm) 
%argiles 

(<0,002 mm) 
Textura 
USDA 

0-20 33,4 43,1 23,5 Franca 
20-45 36,9 40,9 22,2 Franca 
45-95 38,3 39,0 22,7 Franca 

 
Taula 1.9. Textures 

 
 
4.2.3.4 pHs, C.E., carbonats i calcària activa 

 
Capa (cm) pH H2O 

1:2,5 
pH KCl 
1:2,5 

CE 25ºC 
(mS cm-1) 

% 
Carbonats 

totals 

% 
Calcària 

activa 
0-20 7,9 7,2 0,11 11,0 1,4 
20-45 8,1 7,3 0,08 11,9 1,6 
45-95 8,3 7,5 0,09 14,0 1,8 

 
Taula 1.10. pHs, C.E., carbonats i calcària activa 
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4.2.3.5 Matèria orgànica, nitrogen i fòsfor assimilable 

 
Capa (cm) % C.O. % m.o. % N C/N Fòsfor 

assimilable 
(mg P kg-1) 

0-20 3,57 6,15 0,305 11,68 113,2 
20-45 1,71 2,95 0,153 11,22 71,8 
45-95 1,17 2,01 0,088 13,21 49,0 

 
Taula 1.11. Matèria orgànica, nitrogen i fòsfor assimilable 

 
4.2.3.6 CIC, Mg, NA i K 

 
Capa (cm) CIC (meq 

100 g-1) 
Mg (meq 
100 g-1) 

Na (meq 
100 g-1) 

K (meq 
100 g-1) 

K/Mg 

0-20 26,0 4,41 0,24 1,11 0,25 
20-45 21,1 4,01 0,15 0,25 0,06 
45-95 16,9 3,34 0,14 0,22 0,06 

 
Taula 1.12. CIC, Mg, NA i K 

 
 
4.2.3.7 Humitat a -15 bar 

 
Capa (cm) % Hm-15 bar 

0-20 13,97 
20-45 13,18 
45-95 12,10 

 
Taula 1.13. Humitat a -15 bar 

 
 

 
4.2.3.8 Valoració del sòl 

 
Es tracta d’una textura molt equilibrada amb una baixa presència de carbonats. El 

fet de tenir una bona estructura, facilita la percolació de l’aigua. En alguns indrets de les 

parts altes de la finca la fondària pot ser un factor limitant, però en la major part és 

important. Pel que fa el contingut de potassi, aquest és baix. En conseqüència, aportarem 

matèria orgànica rica en potassi.  

Per altra banda, el nivell de magnesi és molt elevat. 

El nivell de matèria orgànica és elevat així com el contingut de fòsfor assimilable. 
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Pel que respecta a sistemes de drenatge, no seran necessaris perquè l’increment 

d’elements gruixats augmenta així com augmenta la fondària i ens felicitarà el drenatge 

de l’aigua. 

 

4.2.4 Dades climàtiques 

 
Les condicions climàtiques són les típiques d’un clima mediterrani. Presenta 

pluges estacionals a l’hivern i estius amb dèficit hídric.  

Les precipitacions mitjanes anuals són de 722,3 mm. El seu màxim arriba el mes de 

desembre amb unes precipitacions mitjanes de 184,1 mm.  

La temperatura mitjana és de 17ºC. Les màximes es donen durant els mesos d’estiu, 

arribant a 25,9ºC el mes de juliol. Les temperatures mínimes es donen durant l’hivern, 

que arriben a un valor de 9,1ºC el mes de gener. Pel que respecta a la humitat, en estar 

dins una illa tenim valors elevats, amb una mitjana anual d’un 72%.  

 

 

Mes Temp. 

Mitjana 

(ºC) 

Hum. 

Mitjana 

(%) 

Precipitación 

(mm) 

1 9,1 81,1 71,4 

2 9,9 76,1 35,6 

3 11,8 70,6 37,5 

4 15 70,2 63,6 

5 18,9 66,2 54,3 

6 22,8 63,9 13,6 

7 25,9 64,4 0,8 

8 25,5 63,2 26,4 

9 21,8 71,8 71,6 

10 18,2 78 89,3 

11 13,7 77,1 74,1 

12 10,1 80,9 184,1 
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Mitjana 16,9 72 722,3 

 

Taula 1.14. Dades Climàtiques extretes del SIAR  
 
 

 
 
4.2.5 Disponibilitat de recursos 

4.2.5.1 Aigua 

 
Pel que fa als recursos hídrics, la finca compta amb dos pous, un d’ells actiu, del 

qual es bombeja tota l’aigua de reg. També compta amb una sínia que no s’utilitza a dia 

d’avui.  

La finca té connexió a la xarxa municipal d’aigua potable i es troba a menys de 100m 

lineals de la depuradora municipal.  

Finalment, cal destacar la presència d’un depòsit d’aigua d’uns 50 m3 de capacitat.  

No hi ha limitacions d’aigua. 

 

4.2.5.2 Energia 

 
L’hotel compta amb el subministrament elèctric de la xarxa municipal, 

proporcionat pel grup El Gas S.A.. 

 
4.2.5.3 Maquinària agrícola 

 
• Un tractor Same de 70 c.v.. 

• Un cultivador de set braços. 

• Una desbrossadora de cadena. 

• Una fresadora. 

• Un depòsit de 500 litres amb una bomba de pistó enganxada a la toma de força 

del tractor. 

Cal dir que la finca també conta d’una excavadora mixta que es pot utilitzar en les tasques 

que siguin necessàries. 
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4.2.6 Infraestructura 

 
L’Hotel Rural Finca Ca n’Aí està format per cinc cases d’arquitectura rústica 

mallorquina, que es varen restaurar i habilitar per formar part de la finca. El conjunt fa un 

total de 2.027m2. També consta de un magatzem agrícola d’uns 100 m2. 

 
4.2.7 Vies d’accés 

 
L’hotel disposa de dues vies d’accés, una des-de el Camí de Son Sales i l’altre 

des-de la carretera del Sóller-Port de Sóller Ma-11, 7.  

A més, també consta d’una aturada del tramvia de Sóller a davant la mateixa entrada de 

la finca per la carretera del Port. 

 

5 Objectius de la proposta 

 
La finalitat d’aquesta proposta és modernitzar i renovar una finca tradicional 

mallorquina situada a la Serra de Tramuntana, per obtenir una rendibilitat d’aquesta a 

partir de la transformació a un concepte d’explotació agroalimentària que fusiona el 

turisme amb el cultiu de la vinya. 

 

6 Anàlisi D.A.F.O. 

 
6.1 Deficiències 

• Una part de la superfície de la finca és garriga o improductiva, amb molt mal 

accés. 

• Característiques orogràfiques d’una part de la superfície no aptes per desnivell 

pronunciat, recintes petits, dificultat de mecanització. 

• Elevats costos de producció. 

 
6.2 Amenaces 

• Perill d’abandó de la finca per part del propietari, ja que la falta de rendibilitat del 

cultiu existent a hores d’ara genera un balanç econòmic negatiu. 
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• Pèrdua de terrenys agrícoles en potències de ser productius. 

• Vulnerabilitat de perill d’incendi per manca de gestió. 

• Pèrdua de paisatge. 

• Pèrdues de futurs visitants. 

• Pèrdua de llocs de feina. 

 
6.3 Fortaleses 

• Situació excepcional de la finca i disponibilitat de recursos. 

• Construccions existents on es permeten activitats restringides en cas que aquestes 

construccions no hi fossin (segons PTM)3.  

• Gran superfície en comparació a les finques veïnades i diferents usos històrics, 

antropització del paisatge al llarg de la història de la finca que actualment 

afavoreix un maneig concret.  

• La finca està recolzada per l’activitat turística. 

• Gran ventall de vies de comercialització. 

• Treballs indirecte de màrqueting perquè les habitacions es troben dins la mateixa 

finca. 

• El perfil del client aprecia els productes locals i de qualitat. 

• El mercat del vi mallorquí està a l’alça. 

• La situació de la finca presta a una bona comunicació en quan al factor logístic.  

 
6.4 Oportunitats 

• Vàries possibilitats d’aprofitament de la parcel·la.  

• Potencial de producció de productes de qualitat diferenciada. 

• Possibilitat d’activitats complementàries a la bodega i vinculades relacionades 

amb el turisme de qualitat. 

• Venta directe del producte a través del mateix hotel. 

 

                                                
3 PTM: Pla Territorial de Mallorca. 
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7 Índexs climàtics de la vinya 

 

Els índex climàtics tenen com a finalitat relacionar un o més variants climàtiques 

per avaluar les aptituds vinícoles des de diferents punts de vista com la capacitat 

productiva; possibilitats de maduració; riscos de plagues; etc. 

 

7.1 Duració del període (N) 

 

El nostre període actiu vegetatiu s’agafarà des de març fins a desembre. 

 

7.2 Integral tèrmica activa (Ita) 

 

Marcilla estableix que són necessàries sumes de temperatures mitjanes diàries 

compreses entre 2.800 i 4.000 ºC per a la maduresa fisiològica dels fruits. 

 

Per altra banda, Branas, Bernon i Lavadoux estimen valors necessaris entre els 2.726 i 

3.837ºC. 

 

Ribereau - Gayón i Peyneaud consideren que són fonamentals sumes de temperatures 

mitjanes diàries superiors a 3.100 ºC per obtenir una bona producció. 

 

Segons els diferents autors no hi ha problemes per a cultivar vinya en la nostra zona. A 

més, segons l’escala de Pulliat i Anget és possible cultivar totes les varietats de les 

diferents èpoques. 

7.3 Integral tèrmica efectiva de Winkler i Amerine 

 
Segons la classificació que estableix Winkler i Amerine ens trobem a la zona V 

(>2.204º). On els vins de taula blancs i negres comuns poden fer-se amb varietats 

d'acidesa alta.  

Cal dir que és tracta d’una zona, generalment, de reg. 
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7.4 Índex heliotèrmic de Branas 

 

Segons l’índex de Branas, en la nostra zona és possible cultivar vinya de varietats 

de 1ª època amb maduració d’uns 5 dies més que  Chasselas Dorada. El que correspon a 

una maduració de 146-155 dies. 

 
7.5 Índex de possibilitats heliotèrmiques de Huglin 

 
En les nostres condicions ens trobem molt per damunt de IH = 1.500 que és el 

mínim per obtenir unes condicions òptimes per el cultiu vinícola. 

 

7.6 Índex hidrotèrmic de Branas, Bernon i Levadoux. 

 
En les nostres condicions obtenim P = 2.984,27 , que es situa sobre de 1.500 amb 

per la qual cosa tenim possibilitat d'atac de míldiu, per lo que s’haurà de tenir en compte 

a l’hora de fer els tractaments fitosanitaris.  

 

7.7 Índex bioclimàtic de Hidalgo 

 

El nostre valor és de 4,25 que es troba una mica per davall del rang òptim de 5 y 25. 

Per això aconsellarem aplicar una dosis de reg els diferents estadis de desenvolupament 

del nostre cultiu. 

 

8 Estudi de mercat 

 
Si analitzam el mercat vitícola, podem afirmar que el valor del mercat de vi ecològic 

està a l’alça i que, per tant, és un bon sector per posicionar el nostre vi.  

També, el fet de cultivar un major percentatge de varietats blanques front de varietats 

negres, és una bona estratègia per maximitzar el nombre de ventes. Alhora, seria una 

manera de poder treure beneficis d’una manera més ràpida, ja que no necessita criança.  

Un factor important és la necessitat de diferenciar-se del mercat global. I tant el lloc de 

cultiu com les varietats locals que proposam són una manera de potenciar el nostre 
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patrimoni. De fet, es pot observar que el valor de vins amb distintius I.G.P4. i D.O.5 està 

en augment. 

Per altra banda, el perfil del visitants estrangers de les Balears és d’origen europeu i 

d’entre 25 i 44 anys d’edat. Tal cosa coincideix amb els països que més vi ecològic 

consumeixen, com es ara França i Alemanya, i amb l’edat que més vi ecològic consumeix.  

A més, val a dir que un alt percentatge de consumidors prefereix comprar-lo directament 

a la bodega.  

Finalment, els visitants estrangers de les Illes venen per oci i vacances. Per tant, aquestes 

inclinacions poden avenir-se amb la tria d’una estança de qualitat a hotels de tres i quatre 

estrelles i a la compra de begudes alcohòliques. Així, el mercat s’avindria amb el perfil 

de l’Hotel Rural Finca Ca n’Aí a Sóller, Mallorca. 

 

9 Proposta 

 
9.1 El producte 

 

A partir de l’estudi de mercat, hem analitzat que hi ha una gran demanda de 

productes vitícoles. Dins el gran ventall d’ofertes trobem diferents línies de vins. D’una 

banda, trobam vins que destaquen per tenir un preu baix, donat que s’ha abaratit el cost 

de producció a través de la mecanització o de l’ús de noves tecnologies. D’aquesta manera 

es pot produir un producte vitícola més accessibles a nivell econòmic.  

A l’altre extrem, tenim vins d’autor, un tipus de produccions petites amb processos 

d’elaboració més artesanals en què es té en compte el mínim detall. D’aquesta manera es 

dona lloc a vins més especials i exclusius amb un valor econòmic major.  

Aquest tipus de producte està dirigit cap a un sector de consumidors amb major nivell 

adquisitiu i que, per tant, pot destinar més recursos en béns de luxe.  

Un clar exemple de petits cellers és la bodega Ribas S.A.T. situada a Consell; la bodega 

de Can Majoral S.A.T. situada a Algaida; Vins Miquel Gelabert situat a Manacor, entre 

moltes altres. 

                                                
4 I.G.P.: Identificació geográfica protegida. 
5 D.O.: Denominació d’origen. 
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Sabem que a Mallorca no hi ha explotacions de grans dimensions on es rentable invertir 

en la mecanització de certes tasques perquè l’amortització no és viable. Això, juntament 

amb la insularitat, encareix el cost mitjà de producció. 

De manera que produir a Balears té un cost econòmic major i, per conseqüent, el preu 

final de venta és major. 

 

Un cop extretes les conclusions a l’estudi de mercat i tenint en compte els factors que 

limiten l’activitat agrícola a Mallorca, es vol apostar cap a la creació d’un producte de 

qualitat i de producció limitada. No tan sol volem vendre un producte, volem vendre una 

història lligada a un producte, cuidant el més mínim detall la gestió del cultiu i 

l’elaboració el vi. 

El perfil de client potencial és d’origen Europeu, principalment d’Alemanya i d‘entre 38 

a 50 anys d’edat [veure gràfic2.24]. Aquest tipus de client prefereix hotels de quatre 

estrelles [veure gràfic2.22]. 

 

Per tal d’augmentar el valor comercial del producte, hem volgut obtenir quatre valors 

afegits. El primer és produir un vi en ecològic, ja que l’estudi de mercat indica que està a 

l’alça [veure Taula2.23] i que el preu del producte final és major. 

 

 
Il·lustració 1.2. Etiqueta de producció ecològica a Balears            

 

 

El segon valor afegit que es vol assolir és obtenir el distintiu de Identificació Geogràfica 

Protegida Serra de Tramuntana-Costa Nord (I.G.P.), donat que la demanda d’aquest 

producte en el 2016 ha sofert un augment del 8,4% respecte del 2015, [veure Taula 2.10].  
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Il·lustració 1.3. Etiqueta de la IGP Serra de Tramuntana Costa Nord 
 

 

El tercer és l’exclusivitat, atès que es tracta d’una producció petita. També volem numerar 

les botelles per donar protagonisme a cada una d’elles.  

 

El quart valor afegit és la venda directa. El producte està dirigit principalment als clients 

de l’hotel. Per això el client podrà trobar-lo a la tenda de què disposa l’hotel així com al 

restaurant, el bar, la piscina i a les habitacions com indica el següent diagrama:  

 

 

 

Gràfic 1.2. Punts de venta del producte a l’hotel 

 

Per altra banda, el client veurà la plantació i els treballs que es duen a terme en el cultiu 

dins de les mateixes instal·lacions de l’hotel. D’aquesta manera i de forma indirecta es 

durà a terme un treball de màrqueting molt important.  

També hi ha la possibilitat de fer una tasca d’educació ambiental o organitzar visites a la 

finca i explicar les característiques i objectius de l’agricultura ecològica, així com el 

procés d’elaboració i descripció del producte. Aquestes visites es poden finalitzar amb un 
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tast dels nostres vins acompanyat d’una degustació de productes de la terra de les Illes 

Balears. Com per exemple coca de trempó, sobrassada, etc.  

 

Pel que respecta al vi, es volen crear dues gammes de productes. Un vi negre i un vi blanc, 

així podem oferir al consumidor dos tipus de producte.  

 

En els cas del vi negre es vol crear un monovarietal de la varietat autòctona callet. 

L’objectiu és utilitzar una varietat poc conreada a nivell global i, alhora, potenciar una 

varietat minoritària de les Illes Balears. Cal dir que essent una varietat local de les Illes 

Balears obtenim un valor afegit, perquè molts visitant de les Illes cerquen provar les 

varietats de la nostra terra.  

Un factor agronòmic important és la seva alta eficiència d’estomes, comportament i ús de 

l’aigua sota l’estrès hídric progressiu  com es demostra a l’article de Bota, J., Tomás, M., 

Flexas, J., Medrano, H. & Escalona, J.M. (2015).  

En climes semiàrids en que el factor limitant és manca d’aigua, és important cultivar 

varietats amb una certa tolerància a la sequera. 

També és important la variabilitat genètica per la fotosíntesi i l’ús de l’aigua en diferents 

cultius de vinya a les Balears. De manera que un cultiu amb una elevada variabilitat 

genètica respondrà millor en temes d’eficiència, ja sigui en l’ús d’aigua per estar més 

adaptada a les condicions climàtiques de la zona, com la incorporació de CO2, com 

demostra l’article Bota, J., Flexas, J. & Medrano, H. (2000).   

Un grup de varietats minoritàries presenten una major incorporació de micro mols de 

CO2 incorporats. En el grup amb els valors més alts, entre 14,5 i 17,5 mmol CO2m-2 s-

1, inclou Callet, Monastrell, Premsal Blanc i Sabater. 

 
Grup Rang de 

variació 
Varietats 

1 8-9,5 Aleluya, Argamusa, Boal, Calop Blanc, Fogoneu and Malvasia.  

2 9,5-14,5 Batista, Escursach, Esperó de Gall, Gargollasa, Giró, Grumiere, 
Mancín, Manto Negro, Mollar, Quigat, Chardonnay and Cabernet 

Sauvignon.  
3 14,5-17,5 Callet, Monastrell, Prensal Blanc and Sabater. 

 
Taula 1.15. Valors obtinguts de l’article Bota, J., Flexas, J. & Medrano, H. (2000) 
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Per tal d’obtenir un producte d’alta qualitat volem dur a terme la fermentació alcohòlica, 

seguida d’una fermentació malolàctica per convertir l’àcid màlic en àcid làctic, més 

agradable i suau al tast.  

Finalment volem sotmetre el vi a una criança de 12 mesos dins barrica de roure francès 

nou de 500 litres, amb un torrat M+. 

 

Pel que respecta a varietats blanques, es vol fer un cupatge d’un 86,3% de chardonnay i 

un 13,7% de premsal blanc.  

Decidim implantar aquestes dues varietats en observar una gran acceptació del mercat 

cap aquest coupage.  

Com a exemples d’aquest coupage tenim el Nounat de la bodega Binigrau a Biniali, que 

any rere any té una major demanda. També el Bocchoris de la bodega Tianna Negre a 

Binissalem i el Blanc de Blanc de la bodega Macià Batle a Santa Maria, entre d’altres. 

També val a dir que la varietat premsal blanc és una varietat local de les Illes Balears amb 

una elevada capacitat de incorporar micro mols de CO2 [veure Taula 1.15.].   

La varietat de chardonnay ens aportarà les característiques aromàtiques i de més qualitat, 

i el premsal blanc aportarà el nom de varietat local, important en el màrqueting per ser 

una varietat local. A més suavitzarà les notes més àcides que provenen de la varietat 

chardonnay. 

Per incrementar la qualitat del producte, es vol realitzar la fermentació malolàctica per 

part de la varietat chardonnay per potencia els aromes i sabors del vi. 

 

El fet de destinar la major part de l’explotació a varietats blanques ve determinat per 

l’estudi de la demanda. Ja que la demanda de vi produït de varietats blanques ha 

incrementat un 13,69% en el 2016 respecte el 2015 [veure Taula 2.7].  

 

9.1.1 Etiquetatge 

 

Es considera un producte ecològic quant el producte, els seus ingredients o matèries 

primeres compleixen amb les normes d’aplicació obligatòria en matèria ecològica. Per 

poder etiquetar el nostre producte com a ecològic europeu hem de complir una sèrie de 

normes com:  
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• Un 95% com a mínim dels ingredients han estat produïts sota procediments 

ecològics. 

• El producte compleix amb les normes del pla d'inspecció oficial. 

• L'article prové directament del productor o del transformador en un envàs segellat. 

• Identifica al productor, al transformador o al venedor i porta el nom o codi de 

l'organisme d'inspecció. 

 

La utilització del logotip comunitari ha d'incloure en el mateix camp visual la indicació 

del lloc en què s'hagin obtingut les matèries primeres agràries que es compon el producte. 

Es podrà optar per: 

• "Agricultura UE". Quan les matèries primeres agrícoles hagin estat obtingudes a 

la UE. 

• "Agricultura no UE". Quan les matèries primeres agràries siguin de tercers països. 

• "Agricultura UE / no UE". Quan una part de les matèries primeres agràries hagi 

estat obtinguda en la Comunitat i una altra part en tercers països. 

La utilització del logotip comunitari obliga la inclusió d'un codi numèric que identifica 

l'organisme de control del producte. Aquest codi serà atorgat per l'autoritat de l'Estat, 

membre encarregada de les inspeccions de control. 

 

9.2 Dimensions 

 
 La intenció seria implantar 5,29 ha de vinya, distribuïdes en 8 sub-parcel·les 

dins la mateixa finca. A l’hora de fer la plantació, se seguirà el plec de condicions de la 

IGP, d'acord amb el que estableix l'article 73 del Reglament (CE) 670/2011 i l’article 118 

vicis del Reglament (CE) 1234/2007 sobre els expedients tècnics a presentar per a les 

indicacions geogràfiques protegides existents de vi.  

 

Es vol plantar 1,5 ha de la varietat negra callet, cosa que representaria un 28,35% del total 

de la superfície destinada a la sembra de vinya. Com s’ha dit anteriorment, la selecció 

d'aquesta varietat té com a objectiu diferenciar el producte en el mercat, pel fet de ser una 

veritat autòctona i minoritària.  
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Pel que fa la plantació de varietats blanques, es vol plantar 3,4 ha de la varietat  

chardonnay, el que representaria el 89,7% del total de la superfície destinada a varietats 

blanques i el 64,27% del total de la superfície total destinada a plantar vinya.  

En el cas del premsal blanc, es vol plantar 0,39 ha, el que significa el 10,29 % del total 

de superfície destinat a vi blanc i el 7,37 % del total de superfície a plantar de vinya. 

 

Els següents gràfics il·lustren aquesta distribució: 

 

 

 

                   
Gràfic 1.3. Percentatge de les varietats        Gràfic 1.4. Percentatge de varietats blanques 

 
 
 
 
9.3 El celler  

 
Pel que fa al celler, no es pretén construir cap edificació, sinó que es vol conservar i 

millorar el patrimoni material de la finca, habilitant una de les edificacions on antigament 

els pagesos de la finca ho utilitzaven com a magatzem agrícola. D’aquesta manera es 

conserva part de la història de Ca n’Aí i que es veurà integrada dins el marc d’una nova 

explotació agrícola. 

La restauració es durà a terme per una empresa externa a l’hotel baix la supervisió del 

tècnic de l’explotació que tindrà el paper de promotor. 

L’edificació es troba situada a la part nord-est de la finca, enfront de la parcel·la més gran 

de l’explotació. Aquest fet és important en la verema, ja que el temps que passa des de la 

verema a la recepció del raïm a la bodega ha de ser el més curt possible. Així s’evita que 

el raïm es faci malbé i que apareguin fermentacions espontànies no desitjades.  
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L’edificació té una àrea de 100m.2 i consta de planta baixa i soterrani o botigues, el que 

fa un total de  200m.2.  

La planta baixa de 100m2,  tindrà 4,5m. d’alçada a la part més alta que serà la façana oest 

i 4m. a la part més baixa que serà la façana est, ja que la volem habilitar per elaborar el 

vi. Per això, volem incorporar la maquinària necessària per elaborar el valuós producte, 

com per exemple els depòsits d’acer inoxidable.  

També hi haurà un vestuari per els treballadors i tres sanitaris per possibles esdeveniments 

i visites al celler, un de dones, un de minusvàlids i un d’homes, tots ells compleixen la 

normativa.  

La planta baixa es connectarà amb les botigues a través d’una porta i unes escales, 

d’aquesta manera podrem bloquejar l’accés a les botigues i poder dur a terme activitats 

complementaries al celler sense que perjudiqui al nostre producte. Dit això, també 

disposarem d’un munta càrregues que facilitarà el treball en la bodega i per on es podrà 

pujar i baixar el material necessari per elaborar el nostre producte. 

Les botigues tenen una superfície de 100m.2, que es distribuiran en un magatzem, un 

laboratori per dur a terme els anàlisis anomenats anteriorment i la resta com a sala per la 

criança del vi dins botes de roure francès de 500l..  

La decisió d’habilitar les botigues cap a sala de criança ve donada per l’efecte 

termoregulador del sòl. Que facilita mantenir les temperatures homogènies durant tot 

l’any. Dit això, hi haurà un sistema de refrigeració industrial, per mantenir les 

instal·lacions a una temperatura òptima de 15ºC i un 80% d’humitat durant el temps 

necessari.  

El despatx es trobarà a les cases principals de l’hotel. 

Pel que respecta al paviment, ens decantarem cap a un paviment industrial multicapa de 

poliuretà, molt utilitzat en les construccions de bodegues.   

Les parets  exteriors aniran empedrades, ja que es tracta d’una característica 

arquitectònica de la zona. Entre la pedra i la rajola hi haurà bloc italià de 15cm. i entre el 

bloc italià i la pedra, una làmina d’aïllant tèrmic de llana de roca d’uns 5cm. de gruixa.  

 

En el cas de la teulada, utilitzarem les mateixes teules d’estil àrab per conservar el 

màxim possible, l’estil arquitectònic de la zona. 
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Al dur a terme treballs dins el celler, instal·larem focus leds d’estil industrial de 800lux6, 

així com marca la normativa en les zones industrials ordinàries, en les àrees de producció. 

 

Per netejar la maquinària utilitzada així com les superfícies, utilitzarem aigua potable de 

la xarxa municipal a pressió i productes desinfectants.  

 

També es vol fer una porxada de recepció. Que és on descarregarem el raïm després de 

la verema i es duran a terme  diferents tasques com la selecció del raïm i les feines de la 

desrapadora-trepitjadora, de la premsa i embotellat i etiquetat. Aquesta porxada tindrà 

uns 23m. d’allargada per 5m. d’amplada que fa un total de 115m2, 4,5m. d’alçada al punt 

més alt i 4m. al punt més baix.  

La porxada estarà situada al davant de l’edifici, de manera que també tindrà una utilitat 

en les celebracions. Ja que es podran distribuir les taules del banquet, dur a terme els tasts 

de vi, instal·lar un equip de so, etc. 

 

Com a darrera construcció, pavimentarem una àrea de 50m2, 10m. de llargada per 5m. 

d’amplada al costat de la cara est del celler per poder fer el compost i així evitar que 

s’infiltrin els lixiviats al sòl. 

 

 
Il·lustració 1.4. Foto aèria de la edificació a restaurar 

 

 

Com s’ha dit, es vol rendibilitzar al màxim la inversió del celler. Per això, cal analitzar 

els punts a favor que tenim a l’hotel i veure si l’activitat complementària és viable. Els 

punts a favor són; disposar de dues vies d’accés com l’aturada del tramvia de Sóller, 

situada a la cara nord de la finca i l’entrada principal. Un altre fet és que es troba dins un 

                                                
6 Lux: Potència lumínica (lúmens). 
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hotel, facilita que la gent pugui quedar a les habitacions del mateix hotel després de les 

celebracions.  També la senyalització que ja té la finca és un altre aspectes a favor. Les 

instal·lacions compten amb aigua de la xarxa urbana de Sóller i electricitat. Finalment al 

tenir ja les eines per dur a terme els esdeveniments com cuina, magatzem, lavabos, 

personal qualificat, tota la logística i coneixements tècnics per desenvolupar aquesta 

activitat.  

Tots aquets factors, permeten tenir una doble funcionalitat del la bodega, produir vi i 

utilitzar les instal·lacions per activitats complementàries.  

 

Cal dir que durant els darrers anys, gran quantitat d’estrangers elegeixen Mallorca com a 

lloc per celebrar esdeveniments com casaments. Per això, és creu que el fet de habilitar 

un celler per realitzar celebracions, tindrà gran acceptació per a potencials clients. També 

dir que a dia d’avui, l’hotel ja ofereix aquest servei. 

 

No obstant això, desenvolupant activitats dins el mateix celler i enfront del cultiu, es 

realitza indirectament un treball de màrqueting molt important i a cost cero que ens 

ajudarà a promocionar el nostre vi. 

 

9.3.1 Fitxa urbanística 

 
      Finalment, la classificació urbanística del celler és de sòl rústic AAPI. Que està regida 

per l’article 31 de la Llei 6/1999 de Directrius d'Ordenació Territorial (DOT), el Pla 

delimita les Àrees d'assentament en paisatge d'interès (AAPI) existents segons l'Art. 5 de 

la Llei 1/1991 d'Espais Naturals i de Règim Urbanístic de la àrees d'especial protecció de 

les Illes Balears. Que així mateix, estableix les condicions per al seu creixement per a 

usos residencial, turístic, industrial i de serveis.  

A diferència del règim de sòl rústic d’altres àrees, les especials característiques d’aquestes 

àrees (AAPI) requereixen excepcions en els usos autoritzables referent als usos industrials 

i d’equipament.  

Per aquest motiu, demanarem una autorització per interès general i així poder restaurar 

l’edificació existent, poder construir la porxada i la zona de compostatge.  

Per conseqüent, no es preveu cap tipus de restricció a l’hora de restaurar una edificació 

ja existent dins la fina de ca n’Aí. 
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9.4 Altres casos d’enoturisme 

 
       Dins el context d’oferta turística, trobem diferents indrets de tot el món que han 

decidit fusionar el cultiu de la vinya amb el turisme. L’enoturisme té el seu origen a Estat 

Units a finals del anys 80, concretament a Califòrnia. On s’ha arribat a construir hotels 

dins les mateixes parcel·les de cultiu. D’aquesta manera s’aconsegueix integrar el turisme 

amb l’agricultura, fent un estil de turisme envoltant de l’eix principal, el vi.  

Aquest tipus de turisme es caracteritza per donar a conèixer in situ la cultura del vi, així 

com visitar la plantació de ceps, la bodega i aprendre a tastar el vi a l’hora que es dona a 

conèixer els mètodes d’elaboració.  

Com a exemples d’aquest tipus de turisme tenim la comarca del Priorat a Catalunya, on 

potencien el sector econòmic agrícola com a font de cultura i estil de vida. El pilar cultural 

i econòmic principal és el cultiu de la vinya i de l’olivera. A ells s’hi han adherit diferents 

empreses com hotels, masies, cases rurals, etc. El Priorat compta amb dues 

Denominacions d’Origen de vi, la D.O.Q. Priorat i la D.O. Montsant. En el cas de l’oli 

D.O. Siurana. 

Un altre exemple seria la citat del vi de Marqués de Riscal a la Rioja, on  s’ha construït 

un hotel amb restaurant dintre de les parcel·les de cultiu. Els seus vins estan inscrits dins 

la D.O. Rioja. 

 
9.5 Conversió de la finca en agricultura ecològica 

 
La conversió de la producció convencional a ecològica exigeix un temps 

d’adaptació de tots els medis que s’utilitzaran. Aquest temps d’adaptació depèn de la 

producció agrícola anterior. 

Segons el Reglament (CE) 889/2008, article 36, 1, per que les plantes i productes vegetals 

es considerin ecològics en el cas de cultius perennes diferents als farratges, les normes de 

producció ecològica o les seves excepcions s’hauran d’haver aplicat normalment a les 

parcel·les durant un període d’almenys tres anys abans de la primera collita  dels 

productes ecològics. 

Les autoritats competents podran decidir si ampliar o reduir el període de temps de 

conversió en funció de diferents criteris, segons regula el mateix article del Reglament 
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889/2008, de la mateixa manera es podrà reconèixer un període determinat amb caràcter 

retroactiu com a part del període de conversió. 

 
9.6 Implantació de la vinya 

9.6.1 Preparació del sòl 

9.6.1.1 Desfonar 

 
Passarem una arada de vertadera o pala de gran dimensions per alterar l’estructura 

del perfil del sòl. D’aquesta manera es voltegen els diferents horitzons que constitueixen 

el sòl així com la seva fragmentació. 

Com a resultat, obtenim la ruptura de capes endurides, millora la penetració de les arrels 

i ajuda a la infiltració i evacuació de l’aigua.  

Un problema a tenir en compte és la possibilitat de mesclar capes superficials fèrtils amb 

horitzons profunds de menor fertilitat o la pujada de carbonats de calci a horitzons més 

superficials. 

 
9.6.1.2 Subsolat 

 
En cas de que qualque parcel·la tingui sòls poc profunds o horitzons petrocàlcic, 

ens decantarem per un subsolat. 

 
9.6.1.3 Despedregat 

 
Es retiraran els elements grollers del sòl que dificulten la plantació del cultiu. Així 

s’aconsegueix un sòl més homogeni. 

El material retirat es pot utilitzar per la preparació de les línies de drenatge. 

 

9.6.1.4 Camins de servei 

 
Construirem camins perimetrals a les parcel·les amb tres funcions. La primera és 

per poder treballar de manera còmode. D’aquesta manera facilita el volteig de la 

maquinària. 

La segona és passar les canonades que transportaran el subministra d’aigua. 
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Finalment, la tercera funció és crear un itinerari que recorri tota l’explotació per les 

diferents parcel·les i així els visitants podran veure el cultiu. 

 
9.6.1.5 Abonat de fons 

 
Per millorar la fertilitat i l’estructura del sòl, es vol realitzar un abonat de fons 

amb fems boví, amb una dosis de 15 tones/ha.  

També dir que ajudarà a baixar una mica el pH i farà més assimilable els elements 

minerals del sòl per les plantes. 

 
9.6.2 Plantació 

 
9.6.2.1 Orientació de les files 

 
La orientació de les files de cultiu ve determinada per diferents factors. Un factor és 

la maximització de les hores de sol perquè hi hagi una correcte àrea solejada on els ceps 

tinguin la màxima superfície foliar inserida pels raigs del sol durant les màximes hores 

possibles. Que es tradueix en una major producció de foto-assimilats resultants de 

transformar l’energia solar en energia química, essencials per el desenvolupament del 

cultiu.  

Un altre factor és la orografia i  forma de la parcel·la també marquen l’orientació de les 

files també ho permeten. 

Els vents dominants també és un factor a tenir en compte, sobretot si el sistema de 

plantació és en espatllera, ja que les files de cultiu poden fer de pantalla contra el vent.  

En analitzar tots els factors, hem decidit que en la sub-parcel·la 1, les files de cultiu 

seguiran el sentit de l’orografia NE-SO.  

Pel que fa la resta de sub-parcel·les, les fileres aniran en sentit N-S per evitar l’efecte 

pantalla de les primeres línies de cultiu sobre el vent, ja que el principal problema del 

cultiu són els fongs. Per això volem afavorir l’entrada del vent i evitar així l’excés 

d’humitat en el cultiu. D’aquesta manera podem reduir, dins el possible, els atacs fúngics. 

Si podem reduir el número de tractaments fitosanitaris, podem abaratir els costos de 

producció. 
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Respecte a la inserció de llum solar, aquesta orientació és correcte, ja que no es necessita 

apurar la captació de la radiació solar. 

 

9.6.2.2 Marc de plantació 

 
El marc de plantació elegit és de 1 m entre ceps, perquè volem ceps amb poc 

número d’ulls, amb una producció mitjana de 1,5-2 kg de raïm per cep per obtenir un 

raïm de qualitat.  

Per altra banda, la distància entre línies de cultiu serà de 2,2 m, així serà més fàcil treballar 

amb maquinària estàndard i podem aprofitar els ormejos que tenim. 

 

9.6.2.3 Replanteig 

 
Es marcarà totes les posicions dels ceps, així serà més fàcil saber on va cada cep 

a l’hora de plantar.  

 
9.6.2.4 Sistema de plantació 

 
El mètode de plantació pot ser manual amb pistola d’aigua, barra, etc, o a màquina 

amb un tractor. 

 
9.6.3 Operacions post-plantació 

 
9.6.4 Reg post-plantació 

 
Després de la plantació es regaran els ceps, amb l’objectiu de germanitzar el 

contacte radicular amb el sòl i així afavorir del correcte desenvolupament de la planta. 

Així també reduïm els buits del sòl on es troba la planta que causen la mort del vegetal. 

 
9.6.4.1 Instal·lació del sistema de conducció 

 
Per assegurar una correcta gestió i facilitar les taques sobre el cultiu, així com diu 

(Clemente, González i Tena 1999, 6-16), volem instal·lar un sistema de conducció en 

espatllera. En el nostre cas, volem instal·lar pals galvanitzats perquè tenen una vida útil 

major.  
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Els pals de capçalera i els entremitjos tindran una longitud de 2,2 m. Tots dos ancorats 50 

cm. en formigó en un angle de 90º i tindran la funció de suport per als fils galvanitzats 

d’uns 3 mm de diàmetre. Per naturalitzar una mica l’estructura, acoblarem un pal de fusta 

als pals galvanitzats de les capçaleres. Hi haurà tres fils amb un tensor per fil, separats 40 

cm un de l’altre tal com indica la [veure figura 1.5]. Els fils galvanitzats desenvolupen la 

funció de guia i subjecció dels ceps. En el cas dels pals extrems o de capçalera, i cada 

cinc pals dels entremitjos, estaran apuntalat per un segon o tercer pal per evitar que es 

deformin per un excés de tensió. D’aquesta manera es facilita el maniobrar de la 

maquinària. 

 

 
Il·lustració 1.5. Extret de Viña en espatllera, Govern de Canàries 

 

 

En resum, les avantatges d’aquest tipus d’instal·lació són: 

• Augmenta la rendibilitat de l’explotació vitícola en més d’un 25%. 

• Estalvi de mà d’obra de fins un 42% respecte altres sistemes de conducció. 

• Duplica la superfície que pot treballar un persona respecte els sistemes 

tradicionals. 

• Facilita els tractaments fitosanitaris. 

• Disminueix el risc de malalties fúngiques per mala aeració. 

• Els fils galvanitzats constitueixen un bon suport. 

• Facilita les tasques del cultiu i poda d’hivern. 

• Se intensifica la funció clorofíl·lica. 

• Major aprofitament del sòl respecte els sistemes tradicionals. 

• Major resistència al vent. 

• Millor maduració del raïm al rebre directament els raigs de sol. Així obtenim fruits 

més sans i solejats. 
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• Permet la mecanització. 

 
9.6.4.2 “Entutorat” 

 
Utilitzarem un pal de fusta d’uns 50 cm de longitud que servirà per suportar i guiar 

els ceps fins que tinguin l’alçada suficient per poder subjectar-se a la primera línia de fil 

galvanitzat. Que s’espera sigui el segon any. 

També col·locarem un protector de P.E.7 per protegir els ceps d’atacs, com per exemple 

de rosegadors. També servirà de protecció en el cas de desbrossar les línies de cultiu. 

 
9.6.4.3 Conducció i poda 

 
Cal diferenciar dos grups de podes: la poda de formació i la poda de producció. 

La poda de formació té com a finalitat realitzar una sèrie d’intervencions per formar la 

planta i conduir-la en funció al sistema de conducció elegit.  

En el nostre cas, la poda de formació està enfocada al sistema conductor en espatlleres. 

Així doncs, els dos primers anys modificarem l’estructura del cep per obtenir una 

estructura en forma de T. 

 

En el cas de la poda de producció o conservació, aquesta està dirigida a formar els òrgans 

de la planta que produeixen raïm la següent campanya.  

 

Finalment,  farem un aclareix, conegut també com a poda en verd o poda d’estiu. Aquesta 

poda té la finalitat de reduir la massa vegetal del cep per facilitar l’airejat de les plantes i 

així controlar millor les plagues i malalties que puguin afectar negativament sobre el 

nostre cultiu. També té com a objectiu regular la producció del cep. D’aquesta manera, 

reduïm la producció de raïm per cep per aconseguir un raïm de major qualitat. 

  

9.6.4.4 Relació producció-qualitat 

 
Les diferents operacions que es fan a la vinya com la poda, abonat, reg, etc., tenen 

un efecte en la producció i qualitat del raïm.  

                                                
7 P.E.: Polietilè. 
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Per aquest motiu, la poda de conservació i de producció cerca regular el vigor vegetatiu i 

la seva producció de raïm s’ha de fer amb uns principis bàsics com: 

• L’excés de producció ve determinat per el vigor del cep i de la seva edat. 

• Els ceps amb vigor reduït, proporcionen collites reduïdes. 

• Que els ceps excessivament vigorosos generalment formen òrgans vegetatius. 

Que té un efecte negatiu sobre la formació de raïms i flors i mal quallat. 

• Ceps amb vigor moderat presenten un equilibri entre òrgans vegetatius i 

producció. Per tant, proporcionen collites bones i raïms d’excel·lent  qualitat. 

 
9.6.4.5 Veremada 

 
9.6.4.5.1 Maduració del raïm 

 
La maduració del raïm dura 45 dies aproximadament.  En la maduració es 

produeixen diferents canvis en el raïm: 

• Augment del pes. 

• Augment del contingut de sucres a prop o superiors de 200 g./l.. 

• Disminució en el contingut d’àcids. 

• Viratge de color, passa de color ver a tons grocs en les varietats blanques i en tons 

morats i vermells en les varietats de raïm negres. 

• Formació de substàncies aromàtiques i gustatives. 

El mostreig del raïm és molt important per saber l’estat de maduresa del nostre raïm. Per 

això s’agafaran mostres de les diferents varietats i parcel·les. 

La maduració s’inicia a mitjans d’estiu i finalitza a l’inici de la tardor en les latituds del 

sud d’Europa, que és el moment en que començarem la veremada.  

Cal tenir especial cura amb la varietat chardonay, que es comença a veremar a principis 

d’agost. 

El moment de la veremada ve determinat per un seguit de factors com: 

• La varietat. 

• Zona de producció. 

• El tipus de vi a elaborar. 

• El sistema de veremada, manual o mecanitzada. 

• La capacitat de admissió de la bodega. 
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La maduresa òptima ve determinada per el nivell total d’acidesa i el nivell de sòlits soluts 

desitjats per evitar que l’acidesa caigui massa, concretament si el clima és molt càlid 

durant el procés de maduració. Per establir el moment de recol·lecció utilitzarem com a 

guia el nivell d’acidesa total. Així, ens assegurem la qualitat màxima del vi. 

 

9.6.4.5.2 Recol·lecció i manipulació 

 
La veremada es durà a terme a primeres hores del matí per aprofitar les baixes 

temperatures ambientals i així evitar fermentacions no desitjades. Es farà un primer 

control de qualitat rebutjant els brots de raïm en mal estat o danyats per evitar l’efecte 

negatiu que poden originar a l’hora d’elaborar un vi de qualitat. Els brots de raïm es 

recol·lectaran manualment i es col·locaran dins caixes perforades de plàstic de 15 kg, que 

després es col·locaran al remolc del tractor per transportar-los al celler. Un factor a favor 

important, és la proximitat que hi ha des del cultiu a la bodega. 

Cal mencionar que en temps de veremada, les caixes de plàstic de 15 kg estaran ben 

netejades i desinfectades amb lleixiu alimentari. 

 
9.6.4.6 Nutrició 

 
Cal dir que les necessitats nutricionals depenen principalment de tres factors. El 

primer factor és el nivell de producció de la finca, ja que si tenim elevades produccions 

tindrem elevades extraccions i a l’inrevés.  

Un altre factor important és l’edat dels ceps. El consum de nutrients va incrementant amb 

la seva edat fins que el seu vigor vegetatiu s’estabilitza. 

Finalment, les necessitats nutricionals varien al llarg del seu cicle. Per exemple, la planta 

no tindrà les mateixes necessitats de nitrogen en la fase de creixement vegetatiu que en la 

fase de fructificació. 

 

Un altre aspecte important sobre la fertilitat del sòl és el seu maneig, tant per la nutrició 

del cultiu com per ser una protecció de les plantes front plagues i malalties. Per això, 

volem alterar el mínim possible l’estructura del sòl i així mantenir el nivell d’activitat 

biològica del sòl. 
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Per aportar els element minerals consumits per la vinya i d’acord amb el Reglament (CE) 

834/2007, en l’article 12, que regula les normes de producció vegetal, aportarem matèria 

orgànica en forma de fems compostat. Així aportarem macronutrients i micronutrients. 

Per això, aplicarem cada 10 anys 15 tones de fems boví/ha. Durant els anys entremitjos, 

sembrarem una coberta vegetal. El primer any sembrarem mostassa (Sinapis alba) i 

civada (Avena sativa), el segon any de rotació sembrarem faveres (Vicia faba), entre les 

línies de cultiu.  

Aquesta coberta vegetal serà desbrossada i incorporada al sòl. La vegetació espontània 

que surti devora el peu del cep serà eliminada mecànicament amb intercepas. 

 

A part de les aportacions de fems, incorporarem al terra les restes de poda triturades.  

D’aquesta manera optimitzarem recursos nutritius. 

Finalment, realitzarem un compost mixt amb la pasta del most i la molinada8.  

La molinada és un subproducte del procés d’elaborar l’oli ric amb potassi i a Sóller 

disposam de dues tafones. 

Per altra banda, l’orujo és un altre subproducte del procés d’elaborar el vi.  

Cal dir que es duran a terme diferents anàlisis foliars durant la campanya per saber l’estat 

nutricional del cultiu i fer aportacions de qualque element nutricional en cas de que el seu 

nivell sigui deficitari. 

 

Com a conclusió, volem abaratir els costos de producció aprofitant al màxim tots els 

recursos disponibles. També dir que al incrementar el contingut de matèria orgànica del 

sòl, incrementarem el contingut d’humus. Que segons (García i Mudarra 2005) aporta 

diversos beneficis com: 

• Augmenta la capacitat de canvi catiònic del sòl. 

• Augmenta l’efecte tampó del sòl, regulant el pH del sòl i reduint la salinitat i 

l’acidesa. 

• Proporciona substàncies com fenols, que contribueixen a la respiració de la planta, 

major absorció de fòsfor i controla els patògens presents al sòl. 

• Absorbeix i reten minerals el sòl, evitant la seva pèrdua. 

• Pot reaccionar amb el fòsfor insoluble i alliberant àcid fosfòric. 

                                                
8 Molinada: Pasta resultant de moldre i premsar l’oliva, la molinada. 
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• Solubilitza mineres del sòl, augmentant la producció del cultiu i afavoreix el 

desenvolupament de la vida del sòl. 

• Augmenta la retenció de l’aigua del sòl. 

• Absorbeix compostos tòxics que arriben al sòl. 

• Té capacitats per estimular el desenvolupament vegetal. 

 

En cas de necessitat de corregir qualque carència amb qualque producte fertilitzant, 

complirà el Reglament (CE) 889/2008, en l’article 3, regula que quan les necessitats 

nutricionals no poden satisfer-se mitjançant els mètodes contemplades en el Regl. 

(CE) 834/2007, només es podran utilitzar en la producció ecològica els fertilitzants i 

acondicionants del sòl mencionats a l’Annex I. 

 

9.6.4.7 Bones pràctiques ecològiques  

 
• Mínim laboreig: Redueix l’erosió del sòl i permet conservar la seva estructura. 

• Aportacions de matèria orgànica: Ja sigui fems, compost o restes de poda, a més 

de restituir la fertilitat del sòl, millor la seva estructura i la biodiversitat. 

• Triturat i incorporació de restes de poda: Retorna part dels nutrients que el cultiu 

ha extret. 

• Ús de cobertes vegetals: Redueix l’erosió, millora l’estructura del sòl i serveix 

com a reservori d’enemics naturals de les plagues.  

 
9.6.4.8 Reg 

9.6.4.8.1 Sistema de reg 

 
La plantació constarà d’un sistema de reg per degoteig amb emissor integrats.  

Tenint en compte que la finca se situa prop de la depuradora municipal, volem utilitzar 

l’aigua de la depuradora per regar el nostre cultiu. 

Les característiques del sistema de reg són les següents: 

 

Marc de Plantació  1m. x 2,20 m. 

Sistema de reg Degoteig  

Tolerància salinitat  1,5 ds/m 
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Salinitat aigua 1,45 ds/m 

Factor de Concentració 1,03=0.2% 

Ea 85,00 % 

Localitat Sóller 

Superfícia  10.000 m2 

Cultiu  vinya 

Caudal nominal, qa 4 l/h 

Pressió nominal, Ha 10 m.c.a. 

Exponent de descàrrega, x 0,5 

Diàmetre de pas del degotejador 1,25 mm. 

 
Taula 1.16. Característiques del sistema de reg 

 

 

La finca s’ha dividit en vuit sectors de reg, agrupant les sub-parcel·les per facilitar el 

manteniment i el control del seu funcionament. 

La xarxa principal de reg va enterrada a una profunditat de 50 cm. Totes les canonades 

són de P.E. de baixa densitat de 6 atm per tal de suportar les possibles depressions que es 

puguin formar a dins de les canonades. S’utilitzen diàmetres de 50 mm a la canonada 

principal, de 40 mm a la secundària, de 32 mm a les terciàries i de 16 mm als laterals del 

sistema de reg.  

Els tres sectors de reg  s’abasteixen de 8 arquetes on estaran instal·lades les 

electrovàlvules amb els seus programadors que funcionaran amb piles i els reguladors de 

pressió.  

Al capsal de reg hi ha instal·lat dos filtres d’arena en paral·lel i dos filtres de malla que 

seran sotmesos a un seguiment i neteja en els moments necessaris per evitar pèrdues de 

pressió. 

9.6.4.8.2 Estratègia de reg 

 
Un cop analitzades les dades del S.I.A.R., podem observar que les major necessitats 

d’aportacions hídriques es concentren durant el maig, juny, juliol i agost [veure taula 

1.17], que coincideix amb els mesos on les temperatures mitjanes són més altes i el volum 



 
DOCUMENT 1. MEMÒRIA 

TRANSFORMACIÓ D’UN HOTEL RURAL A ENOTURISME 
 

 

47 
 

de precipitacions és més baix. 

 

Cultiu de vinya (Sóller) 10.000m2 

 

 Eto Kc ET Mitjana 

pluja 

Nm Nb 

Gener 20,76 0 0,00 71,40 -71,40 -67,20 

Febrer 30,81 0 0,00 35,60 -35,60 -33,51 

Març 59,13 0 0,00 37,50 -37,50 -35,29 

Abril 82,43 0,45 37,09 63,60 -26,51 -24,95 

Maig 116,20 0,46 69,72 54,30 -0,85 -0,80 

Juny 136,60 0,5 95,62 13,60 54,70 51,48 

Juliol 142,59 0,56 99,81 0,80 79,05 74,40 

Agost 124,27 0,57 86,99 26,40 44,43 41,82 

Setembre 80,98 0,6 52,64 71,60 -23,01 -21,66 

Octubre 48,02 0,5 24,01 89,30 -65,29 -61,45 

Novembre 24,40 0,3 7,32 74,10 -66,78 -62,85 

Desembre 20,69 0 0,00 184,10 -184,10 -173,27 

 
Taula 1.17. Necessitats de reg per hectàrea 

 

Dit això, es vol sotmetre el cultiu de vinya a un reg deficitari controlat. D’aquesta manera, 

sotmetem el cultiu a un estrès abiòtic perquè la planta estimuli la biosíntesis dels 

metabòlits secundaris com els fenols. Imprescindible per obtenir un vi de qualitat. 

 

Per altra banda, l’aigua és un recurs limitat a la nostre illa que, a més, sofreix una elevada 

demanda d’aigua els mesos de menys precipitacions, que correspon als mesos que 

necessitem regar, que un dels principals factor de la demanda és l’activitat turística-
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hotelera. Si a això hi sumem la mala gestió en l’ús de l’aigua per part de l’administració 

pública, fa que no siguem una illa eficient en temes hídrics.  

Els agricultors es gasten diners en bombejar l’aigua subterrània per regar els cultius. Una 

aigua que, en la majoria dels casos, és potable.  

Per l’altre costat, les depuradores gasten diners dels contribuents en depurar l’aigua de la 

xarxa d’aigües brutes, que és apta per al reg de parcs, jardins i certs cultius agrícoles, per 

acabar bombejant-la al mar.  

Finalment cabem gastant mils i mils d’euros dels ciutadans en dessalar aigua marina per 

satisfer la demanda d’aigua.  

Irònic però cert. 

 

Així doncs, regarem amb aigua de depuradora per col·laborar en l’estalvi de l’aigua i 

farem un ús més eficient d’ella. 

 

Gràcies al simulador IES9 hem pogut quantificar l’eficiència en l’ús de l’aigua amb la 

nostra estratègia de reg. 

 

 

Estratègia de reg Producció 

potencial (Kg/ha) 

Consum d’aigua 

(mm) 

Productivitat de 

l’aigua (kg/m3) 

Terme mig 10.000 371,29 2,69 

Estalvi d’aigua 

(reg deficitari 

controlat) 

10.000 293,57 3,41 

  
 Taula 1.18. Informació obtinguda del Simulador IES 

 

 

El fet de calcular el pla de reg en la fase productiva, desvirtua les necessitats reals del 

cultiu en les primeres fases juvenils. Per això, el primer any de plantació s’aportarà un 

                                                
9 IES: Simulador de reg expert, que compta amb el suport de la Unió Europea per formar agricultors, 
tècnics i estudiants. 
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50% d’aquestes necessitats de reg, al segon any se l’hi aplicarà el 60% d’aquestes i al 

tercer i quart any es regarà al 100% de les necessitats.  

Cal dir que això són dades orientatives i que, naturalment, podran variar segons la 

pluviometria i les condicions climàtiques de l’any. 

 
9.6.4.9 Control de males herbes 

 
Per eliminar la flora no desitjada utilitzarem mètodes mecànics com la trituradora 

del tractor o l’ormeig intercepas. El control de les males herbes es durà a terme des de 

finals de febrer o principis de març fins el setembre, un cop acabada la veremada, que és 

el moment en què comença a brotar la vinya fins a arribar a la veremada i no volem que 

la coberta vegetal pugui competir amb el nostre cultiu pels recursos hídrics i nutritius. 

 

Cal tenir especial cura amb les herbes que considerem problemàtiques, que les 

controlarem especialment en el moment previ de la floració perquè no produeixin llavors. 

Com diu (García i Mudarra 2005):  «Mantener el suelo totalment limpio durante el otoño 

y el invierno cuesta dinero, erosiona el suelo y no beneficia al viñedo». 

 
9.6.4.10 Principals plagues i malalties 

 
En la següent taula podem observar els diferents tractaments per les principals 

plagues i malalties que s’ajusten a la llista restringida a l’Annex II del Reglament (CE) 

889/2008. 

 
 
Plaga o 
malaltia 

 
Mètodes 
preventius 

 
Producte 

 
Dosis 

 
Cost 

Nº 
tracta
ments 

Moment 
del 
tractament 

 Míldiu 
(Plasmopora 
viticola) 

Varietats 
resistents, 
preparats de 
plantes i 
extractes de 
compost. 

Cuprocol 
(Oxiclorur 
de coure 
(70%)) 

 
2l/Ha 

 
15.95€/l 

 
 
6 

 
De maig a 
agost. 
 

“Caldo 
bordeles” 

5kg/Ha 3.50€/kg 

Thiovit 5kg/ha 1.67€/kg  
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 Oïdi 
(Uncinula 
necator) 

Varietats 
resistents, 
preparats de 
plantes i 
extractes de 
compost. 

(Sofre 
80%) 

6 De maig a 
agost. 
 Sofre 40kg/Ha 0.5€/kg 

Botritis 
(Botrytis 
cinerea) 

Ventilació de 
raïms, 
reducció del 
vigor y 
control el oïdi 
i pugó. 

Seipasil 
(Silici 
98%) 

 
15kg/Ha 

 
4€/kg 

 
 
2 

En el cuejat 

Quan tanca 
el raïm 

“Yesca”. Se eliminaran aquells ceps afectats. 
“Eutipiosis”
. 
Mosquit 
verd 
(Empoasca 
lybica) 

 
 
 

 
 
Azadiractin
a 

 
75-150 
cm3/100l 

 
 
80€/l 

 
 
1 

Se realitzarà 
tractament 
quan se 
observin 
poblacions 

AFil·loxera Ús de portaempelts resistents. 
 

 
 

 
Taula 1.19. Resum de tractaments 

 

 
9.7 Volum de matèries primeres 

 
                    A l’hora de dimensionar un celler cal tenir en compte el volum màxim de 

matèries primeres que es mouran dins les instal·lacions. 

Llavors, sabem que segons el plec de condicions de la IGP Vi de la Terra, la màxima 

densitat de plantació autoritzada és de 5.500 ceps/ha. En el nostre cas tindrem un marc de 

plantació de 1x2,2 amb una densitat de 4.545 ceps/ha. Així doncs, no superem el llindar 

màxim establert.  

Segons l’estadística de la IGP Serra de Tramuntana-Costa Nord la producció màxima per 

hectàrea és de 9.000 kg de raïm/ha i de 63 hL de vi/ha amb una densitat de plantació de 

5.500 ceps/ha. 

Tenint en compte que nosaltres disposam de 5,29 ha de cultiu amb una densitat de 

plantació de 4.545 ceps/ha, la producció màxima esperada és de 7.438 kg de 
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raïm/hectàrea, formant un total de 39.347 kg de raïm aproximadament, 28.190 kg dels 

quals seran de raïm blanc i 11.157 kg, de raïm negre.  

Pel que fa el volum màxim de vi, s’esperen 275,42 hL aproximadament, 19.733 litres de 

vi blanc i 7.810 litres de vi negre. D’aquesta manera, la producció total en nombre de 

botelles pot arribar a 36.724 botelles aproximadament.  

Cal dir que el nombre de botelles serà menor segurament, ja que durant la criança en bota 

perd un percentatge de vi per evaporació i per errors humans.  

 

9.8 Principals equips necessaris per la elaboració de vins  

 
Per obtenir informació real del cost dels equips necessaris per l’elaboració de vi a 

Mallorca, hem contactat amb una empresa anomenada Tenim tot per al vi, situada a Santa 

Maria del Camí. 

 

Aquestes serà la maquinària que comprarem per elaborar el vi:  

 

• Taula de selecció: És tracta d’una estructura d’acer inoxidable dissenyada per dur 

a terme la selecció manual dels grans de raïm. Amb aquest procés s’elimina els 

grans que per falta de maduresa, per sobre maduresa o per trobar-se en mal estat 

sanitari, poden perjudicar la qualitat del vi. Com a avantatges principals 

destaquem la facilitat del treball de selecció manual, la elevada confortabilitat del 

treball i que és totalment desmuntable i fàcil de netejar. 

Característiques: 

• Cinta de selecció de raïm en acer inoxidable AISI 304 (cinta en PVC). 

• Tremuja de recollida de most. 

• Tremuja descàrrega producte. 

• Rascador. 

• Variador de velocitat mecànic. 

• Cavallet regulable en alçada amb rodes. 

• Quadre elèctric. 
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Il·lustració 1.6. Taula de selecció de raïm d’acer inoxidable model “NC” 

 

 

• Desrapadora-trepitjadora:  Màquina que serveix per extreu el teixit llenyós del 

brot de raïm. Que no el volem en el procés d’elaboració del vi perquè transmet 

astringència i gustos herbacis al vi. Pel que respecta al trepitjat del vi, es tracta de 

rompre la  part externa del raïm per facilitar la sortida del most que conté sucres i 

nutrients. Així, es dispersen els llevats naturals presents en la pell, s’airegen i es 

comencen a activar. Aquest procés facilita la maceració perquè s’augmenta la 

superfície de contacte entre el most i la pell dels grans. També facilita el transport 

de la pasta mitjançant la bomba y afavoreix la formació de la crosta en el procés 

de maceració. 

Característiques: 

• Desrapadora - trepitjadora INOX a motor model 50 AR amb variador de velocitat. 

• El batedor que munta de sèrie és extraïble amb paletes fixes revestides de goma. 

• Sens fi amb recobriment de goma. 

• Cistell de desrapat tipus antilaceració, mesures 300 x 1000mm. 

• Unitat trepitjadora amb rodets de goma de 100 cm perfil arrodonit i regulables per 

rebregats suaus. Fàcilment desmuntables per al seu rentat. 

• Tremuja de recollida proveïda de sortida inferior amb enllaç per mànega. 

• Compatible amb bombes de rodet, pistó, peristàltica etc, aquest model necessita 

de bomba per a la impulsió de la pasta. 

• Velocitat variable 400-600 rpm 

• Producció aprox. 4000 - 6000 kg / h 

• Potència del motor: 3 CV 
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Il·lustració 1.7. Desrapadora-trepitjadora model 50 AR 
 

 

• Premsa: Màquina d’acer inoxidable que consisteix un cilindre gran tancat a banda 

i banda. Dins el cilindre els posa el most, seguidament un globus intern 

s’expandeix i empeny els grans de raïm per treure el suc. El suc flueix cap a 

l’exterior per les petites obertures del cilindre. Cal destacar que el cilindre gira 

durant el procés de premsat per homogeneïtzar la pressió que s’aplica sobre el 

most.  

 

Característiques: 

• Àmplia porta corredissa de càrrega. 

• Dispositiu d'enfonsament en el cilindre. 

• Construïda completament en acer inox AISI 304. 

• Certificacions TÜV i CE segons normatives. 

• Teclat de programació amb pantalla 6 ". 

• Possibilitat d'operar manualment en cas d'emergència. 

• Autòmat programable i pantalla de 6 ". 

• Vàlvula axial manual. 

• Quadre de control bomba axial i descàrrega. 

• Bomba de buit integrada. 

• Compressor centrífug integrat. 

• Cuba de recollida de most. 

• Xassís amb rodes. 

• Ordres electromecànics d'emergència. 
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Il·lustració 1.8. Premsa pneumàtica enoveneta tancada PPC12 

 

 

• Bomba de verema amb tremuja d’alimentació i cargol infinitat: És tracta d’una 

bomba és apta per al trasllat de raïm sencer, rebregada10, desrapada o fermentada, 

mitjançant un rotor helicoïdal. Aquest tipus bomba assegura una pressió de 

funcionament molt elevada (6 Bar) que permet treballar en condicions extremes. 

 

Característiques: 

• Producció horària 10-12 t / h. 

• 200 rpm. 

• Potència del motor 3 kW. 

• Mesures 1600 x 900 x 950. 

• Amb variador de velocitat. 

 

 

  
Il·lustració 1.9. Bomba Monho model T608  

 

 

                                                
10 Rebregar: Prémer el raïm. 
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• Bomba de trasbals inox de rodet flexible: Bomba que la utilitzarem per moure el 

vi d’un depòsit a l’altre. 

Característiques: 

• Doble sentit de transvasament. 

• Cos totalment en acer inoxidable. 

• Baixes velocitats de rotació. 

• Motor monofàsic (models M) o trifàsic (models T). 

• Cistella incorporat. 

• Acoblaments de sortida tipus DIN estàndard. 

• Els models Volum 60 incorporen by pass per al control de cabal. 

• R.P.M.: 370. 

• Potència: 2,5 Cv. 

• Caudal l/h: 9.000. 

• Pes: 49 kg.  

 
Il·lustració 1.10. Bomba volum 50 i 60 inox  

 

• Filtradora:  Es tracta d’un sistema de filtratge on una bomba de verema crea una 

succió perquè el líquid travessi unes plaques de cartró, amb la finalitat de retenir 

les partícules de major mida. D’aquesta manera s’aconsegueix aclarir el vi. 

L’estructura del filtre permet realitzar una filtració clarificant del vi o una filtració 

esterilitzant en funció del tipus de placa seleccionada. L’estructura està construïda 

en acer inoxidable i materials alimentaris.  

 

Característiques: 

• Número de plaques: 40. 

• Superfície de filtrat: 6,2 m2. 

• Rendiment: 6.200 l/h. 



 
DOCUMENT 1. MEMÒRIA 

TRANSFORMACIÓ D’UN HOTEL RURAL A ENOTURISME 
 

 

56 
 

• Pes: 270 kg.  

    
Il·lustració 1.11. Filtre de plaques d’acer inoxidable 

 

 

• Depòsit sempre plens amb boca lateral: Aquest tipus de depòsit són ideals per la 

fermentació i emmagatzematge del vi perquè permet utilitzar-lo sense la 

necessitat que estigui ple. De tal manera que si tenim un 1.500 litres de vi, es pot 

dur a terme els diferents processos dins un depòsit de 3.000 litres. On baixarem la 

tapa a l’alçada necessària per deixar només un 20% d’aire . Aquest tipus de 

depòsit seran molt útils durant el primers anys on la producció no serà molt gran 

per omplir els depòsits.  

Hi trobem diferents mides, des de 250 a 3.000 litres.  

En el nostre cas tindrem 9 depòsits de 3.000 lts. per emmagatzemar vi i elabora-

los durant els primers anys de plantació. 

 

Característiques: 

• Dipòsit d'acer inoxidable 304, sempre ple, fons pla inclinat 5% amb camisa de 

fred. 

• Tapa sempre plena amb accessoris, grua, politja. 

• Boca inferior rectangular. 

• Potes inox. regulables en alçada. 

• Vàlvula de seguretat. 

• Visor obert de nivell. 

• Dues vàlvules inox. sobre la base de cilindre, Aixeta presa de mostres inox. 

• Amb camisa de FRED. Termòmetre i acoblament per sonda. 

• Reixeta interior de descubament. 

• Diàmetre: 1,6 m. 
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• Alçada: 2,646 m. 

 
Il·lustració 1.12. Depòsit sempre ple 

 

 

• Sistema refrigerador: Es tracta d’un sistema que gràcies a la refrigeració de l’aigua 

i fent-la travessar un circuit refreda el líquid que es troba en contacte amb el 

circuit. També es pot utilitzar plaques que s’introdueixen dins els depòsits per 

refrigerar el líquid que es troba a l’interior. Molt útil per controlar els processos 

de fermentació. 

 

  
Il·lustració 1.13. Sistema de refrigeració industrial  

 

 

• Embotelladora: Sabem que l’embotelladora és una de les màquines més cares dins 

un celler. Al tractar-se d’un celler de petites dimensions, es vol optar per 

externalitzar la compra de l’embotelladora i abaratint els costos d’inversió. Així 

doncs, optarem per contractar una embotelladora mòbil que proporcionarà 

l’empresa Tot per al vi S.L., situada a Santa Maria del Camí, Mallorca. 
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• Cinta elevadora: És tracta d’una estructura que transporta el raïm sencer o 

fermentat. Fabricada en acer inoxidable amb 4 rodes dues d'elles giratòries per 

facilitar la mobilitat.  

 

Característiques:  

• Cinta de transport de PVC de qualitat alimentària. 

• Tremuja de recollida. 

• Equipada amb moto-reductor. 

• Cinta 52 x 250cm. 

• Alçada d'elevació 210 cm. 

 
Il·lustració 1.14. Cinta elevadora 2.500 mm 

 

 

• Mànegues: Mànegues industrial d’aspiració de PVC11 fabricada per usos 

industrials agroalimentaris, especialment per vi. L’interior de la mànega és llis i 

suporta unes temperatures de -10ºC a +60ºC. Es tracta d’un element necessari per 

el transport del vi. 

 

                                                
11 PVC o clorur de polivinil: És una resina sintètica que s’origina per polimerització del clorur de vinil.  
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Il·lustració 1.15. Mànega de PVC 

 

 

• Botes de criança: La bota de vi és l’element més utilitzat per envellir el vi i 

fusionar els sabors propis de la fruita amb els que aporta la fusta. La fusta més 

utilitzada és la de roure Quercus robur, on destaca el roure francès i el roure 

americà. A causa de l’alta demanda, han sorgit una gran gamma de botes, des de 

botes construïdes amb fusta de roure de diferents zones del món a fins a diferents 

torrats. Es tracta d’una tècnica molt habitual en la producció de vins  de qualitat. 

 
Il·lustració 1.16 Bota de roure de 500 litres 

 

 

• Netejador de botes: Instrument per netejar botes. Consisteix en passar una llança 

metàl·lica per el forat de la bota i projectar aigua calenta a altes pressions a 

l’interior de la bota. Aquest netejador de botes és manual, que es tracta d’un petit 

celler i es mourà un petit volum de botes. Construïda en acer inoxidable per evitar 

l’oxidació. 
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Il·lustració 1.17. Netejador de botes manual 

 

 

• Hidro-netejadora:  Màquina fonamental per la neteja del celler, així com els 

depòsits i la maquinària mitjançant aigua calenta a alta pressió.. La hidro-

netejadora agafa l’aigua, l’encalenteix i la projecta a altes pressions.  

 
Il·lustració 1.18. Hidro-netejadora d’aigua calenta professional  

 

 

• Laboratori: Conèixer la composició fisicoquímica del vi és fonamental. Hi ha 

diferents paràmetres que defineixen la qualitat com el grau d’alcohol provable; 

l’acidesa total; el pH12; l’àcid tartàric; l’àcid màlic i glucònic; el potassi. En el cas 

del color, ve marcat per els antocians13; la ITP14 i la intensitat del color.  

Un altre paràmetre important és el processos de fermentació, que generalment es 

segueix la densitat; sucres l’acidesa volàtil i total; el pH i el contingut de llevats i 

bacteris. També tenim altres factors a seguir com la evolució del color i el nivell 

                                                
12 pH: És una mesura quantitativa de l’acidesa o alcalinitat d'una dissolució que es calcula per l’activitat 
del cations H3O+ en dissolució. 
 
13 Antocians: Compost responsable de les coloracions de les antocianines. 
 
14 ITP: Índex de polifenols totals. 
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de sulfurós. D’aquesta manera tenim un seguiment de qualsevol problemàtica que 

es presenti. També, conèixer l’estat propi del vi un cop s’ha elaborat. 

Principalment la densitat; el grau alcohòlic; l’acidesa volàtil i total; pH, la 

quantitat de sucres; SO2 lliure i total i malolàctica. Menys freqüents però 

importants tenim el color i el anàlisis de residus de qualsevol tractament que 

s’hagi realitzat, 

Finalment, per una correcta conservació del vi, necessitem saber la seva 

composició. Per exemple els conservants; àcids orgànics; components volàtils; 

color; pH; sucres; etc. 

Aquest seguit d’anàlisis ens ajudaran a dur a terme una correcte estabilització del 

vi així com una correcte evolució. Ja que la informació que ens dona el anàlisis 

del vi ens marcarà els tractaments enològics a fer, com correccions o comprovar 

si està activa la fermentació malolàctica, etc. 

 

La normativa que regula els mètodes d’anàlisis és el “Reglamento (CEE) no 2676/90 de 

la Comisión, de 17 de septiembre de 1990, por el que se determinan los métodos de 

análisis comunitarios aplicables en el sector del vino Publicación D.O. L272 de 3.10.1990 

Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 761/1999 de 

la Comisión de 12.4.1999”.  

En el nostre cas i d’acord amb la normativa vigent, a l’hora de realitzar els anàlisis 

anomenats, utilitzarem: en el cas de l’acidesa volàtil, la durem a analitzar a un laboratori 

perquè la màquina i el kit té un cost elevat que no és justifica en un celler petit.  

 

  

Equips del laboratori 

Aparell Funció 

Refractòmetre digital  0-28 BAUMË 

MA883 

Mesura el contingut en sucres del raïm i 

del vi i del most en els procés 

d’elaboració. 

Densímetre Per calcular la densitat relativa del vi. 

pH-metre portàtil MW102 Per mesurar l’acidesa total i el pH. 

Kit d’anàlisis del sulfurós (SO2)  Per mesurar el sulfurós lliure i total. 
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Kit per mesurar l’alcohol Per mesurar el nivell de sucres. 

Kit per mesurar la malolàctica Controlar la fermentació malolàctica. 

Taula 1.20. Equips del laboratori 
 

 

En el cas de l’acidesa volàtil la durem a analitzar a un laboratori perquè la màquina i el 

kit té un cost elevat.  

 

10 Normativa del vi 

 
10.1 Requisits per la plantació de la vinya 

 
• Estar inscrit al registre d’explotacions (R.I.A.)15. 

• Explotació rentable econòmicament. 

• Forma jurídica (S.A.T., S.L., Cooperativa, etc). 

• Han de ser terres cultivables, cultiu existent o canvi de cultiu (de garrovers a 

vinya). Aspecte agronòmic que demostra que es pot dur  terme el cultiu. 

• Autorització sectorial per fer el canvi de cultiu (Medi Ambient). 

• Autoritzacions de plantació ja que és un cultiu limitat per la Unió Europea. Els 

drets es poden aconseguir de la següent manera: 

o L’estat posa a disposició un nº de ha. (0,1-1% de la superfície total de 

vinya a Espanya) per tot Espanya. Demanes l’autorització (s’ha d’estar 

inscrit en el R.I.A.), normalment mai et donen el 100% de les ha 

sol·licitades, l’any 2017 només donaren el 30%. La gent pot renunciar si 

no arriben a donar-te el 50%, ja que les donen en funció a la demanda. Un 

cop te la donen tenim 3 anys per fer-la efectiva (plantar). 

o Si ja tenim una vinya sembrada (tenim drets de plantació) que la volem 

replantar de altres varietats. Es demana permís per arrabassar la vinya i 

obtenim  una certificació d’arrabassada que permet conservar-la durant 3 

anys i 3 anys més per plantar. 

                                                
15 R.I.A.: Registre Industrial Agroalimentari 
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o Arrendar terrenys  de la superfície equivalent a la que es vol plantar on hi 

hagi vinya (posant les terres en nom seu) i que la vulguin arrabassar (a la 

Rioja per exemple), tot això complint la normativa (inscrit en la R.I.A., 

canvi de titular de la parcel·la, canvi de titular en el registre vitícola). Com 

que és una normativa estatal, la puc arrabassar a València per exemple i 

plantar-la a Mallorca tenint 3 anys des de que s’ha arrabassat i 3 anys més 

per plantar. Té un cost més alt però més ràpid. 

• Seguir la normativa (varietats autoritzades, plec de condicions) del tipus de vi que 

es vol fer, I.G.P., D.O. etc.. 

 

 

 
 

 Il·lustració 1.19. Passes a seguir per poder plantar vinya 
 
 
10.2 Requisits per la elaboració del vi   

• S’ha d’estar inscrit a la I.G.P. o altres, plantat amb autoritzacions, inscrit en el 

Registre Vitícola de les Illes Balears competència de la C.A.I.B. 

• Tenim un raïm produït segons la normativa de la I.G.P./D.O. i seguint tots els 

tràmits administratius corresponents. Com elaborem: 

o Es pot dur el raïm a una bodega perquè ells el facin, ja que ells ja han 

realitzat tots el tràmits. El preparen, l’embotellen i etiqueten. Entrant un 

raïm legal i produït segons la normativa pertinent i obtenint un producte 

elaborat segons la normativa. 
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o Construir la nostre bodega. Que necessito: 

§ Projecte de la bodega. 

§ Ajustar-se a la normativa urbanística. 

§ Ajustar-se a la normativa agrària . 

§ Ajustar-se a la normativa de dimensionament, per exemple, jo tinc 

10 ha i puc elaborar 72 hL/ha, per tant dimensiona una bodega per 

aquest volum. 

§ Llicència d’obres o autorització de reestructuració si ja hi ha una 

edificació existent, implantant la bodega a una edificació existent. 

§ Inscriure a la I.G.P. 

§ Llibres de registres i de duanes. 

 

11 Ajudes 

 
• Si tenim un certificat d’arrabassada es poden demanar les ajudes dins la O.C.M.16 

de vinya anomenades ajudes de “reestructuració“, agafant una vinya vella poc 

productiva que està acabant la seva vida útil i es reestructura el cultiu amb nous 

ceps, noves tècniques de producció, etc: 

o Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les 

Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen les ajudes 2014-2018 

per a la reestructuració i reconversió de vinyes. BOIB Núm. 161 21 de 

noviembre de 2013  

 

• Si s’ha rebut drets de plantació per repartiment es demanen les ajudes de P.D.R.17, 

demanant l’ajuda per plantar, maquinària, instal·lació de reg, bodega,  etc. Poden 

donar entre 25-50% del total de la inversió. 

o “Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les 

Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 

2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries” BOIB 

                                                
16 O.C.M.: Organització Comú de Mercat. 
17 P.D.R.: Pla de Desenvolupament Rural. 
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Núm. 106 del 16 de Juliol del 2015 Sec. III. - Pàg. 34123   

12 Increment del valor paisatgístic 

 
Com bé indiquen molts autors, l’humà ha fet moltes intervencions sobre el medi natural 

(Colom, A. i Lladó, F. 2011) modelant i definint un tipus de paisatge, principalment el 

paisatge agrícola. Per exemple, molts indrets de la Serra de Tramuntana no serien el que 

son sense la presència humana. Com es el cas de les marjades que es construeixen a zones 

amb elevat pendent. Aquestes estan construïdes amb pedres per evitar l’erosió del sòl i 

per obtenir una superfície de cultiu plana. També podem veure entre altres coses, totes 

les oliveres (Olea europaea var empeltre) centenàries o mil·lenàries que hi ha a la Serra 

de Tramuntana, totes d’elles empeltades per l’acció de l’home sobre un ullastre (Olea 

europaea var slyvestris), que són testimoni de la importància econòmica que tenia el 

cultiu de l’olivera.  

En el nostre cas, la proposta que volem fer és de reemplaçar un cultiu que es troba en un 

estat quasi improductiu i que no aporta cap tipus de benefici econòmic a l’hotel per un 

altre tipus de cultiu amb una elevada rendibilitat. 

Dit això, no només volem realitzar una activitat agrícola, volem millorar el paisatge 

gràcies a l’activitat agrícola i no només vendre un producte, sinó vendre una història 

lligada a l’hotel rural i al cultiu, una experiència.  

El fet d’estar dins un marc paisatgístic important, la Serra de Tramuntana, Patrimoni 

Mundial i que el motor econòmic de les Illes Balears és el turisme, ens obliga a donar 

importància al valor paisatgístic. Per què, què venem si no és paisatge i qualitat de vida? 

Per fer-ho, seguirem una seria de pautes. Una de les pautes més importants és l’apropiació 

del paisatge a través de dos miradors que hi ha a la finca, on els visitant poden observar 

el paisatge de l’entorn i de la finca. A part d’aquets dos miradors, també crearem un camí 

perimetral ben habilitat al voltant de totes les parcel·les de cultiu. D’aquesta manera els 

visitants podran passejar al voltant del camí i a la vegada, servirà per poder passar amb la 

maquinària i facilitar les tasques sobre el cultiu.  
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A més, complementarem aquets camins amb bancs de fusta  o de pedra a llocs estratègics 

de la finca on hi hagi una bona visual del paisatge.  

Com que es tracta d’un cultiu caducifoli, la seva activitat vegetativa és durant els mesos 

on les temperatures mitjanes són més altes, que també coincideix amb els mesos on l’hotel 

rural té major nombre de visitants. Aquestes dates serien de finals de març a finals 

d’octubre aproximadament. Per això, sobre els bancs instal·larem una pèrgola de ferro, 

on sembrarem mongeteres (Phaseolus vulgaris) perquè vesteixin l’estructura i formi una 

zona d’ombra. 

Una altra pauta agrícola del jardí rústic de la Serra, que es repeteix i que personalitza el 

paisatge és la construcció de marjades. Per això, volem recuperar totes les marjades de 

garriga que hi ha a la part superior de la finca.  

També conservarem i plantarem arbres caducifolis com el lledoners (Celtis australis) a 

les entrades de les diferents cases que componen la finca. Cal dir que ja hi ha camins 

arbrats amb lledoners dintre de la finca i amèlies (Amelia azedarach) a banda i banda de 

la carretera que dona accés a la finca. Així com xiprers (Cupressus sempervirens) al costat 

del safareig, que remarquen els punts amb aigua de la finca (Ballester, M. 2013).  

Per altre banda, volem instal·lar emparrats al pati principal per crear un espai d’ombra 

que els visitants poden gaudir de les vistes de la finca i del cultiu, ja que el pati es troba a 

un punt elevat. També volem conservar les parres que cobreixen la façana de una part de 

la casa principal, així com l’emparrat sobre el safareig principal de la casa que manté 

l’aigua fresca i amb menys evaporació durant els mesos d’estiu.  

Finalment, conservarem la parra que cobreix el mirador d’una des les cases que forma la 

finca, concretament son Sales. Tots ells com elements bioclimàtics de la proposta. 

En definitiva, el jardí rural té com a essència bàsica donar a l’hora, amb la màxima 

eficiència, seleccionada durant segles, una alimentació física i emocional. A més, amb el 

conjunt de pautes vegetals volem aportar elegància i personalització paisatgística a l’hotel 

rural. 



 
DOCUMENT 1. MEMÒRIA 

TRANSFORMACIÓ D’UN HOTEL RURAL A ENOTURISME 
 

 

67 
 

13 Temporització 

 

Calendari de tasques de la vinya en espatllera en producció ecològica.                 

Marc de plantació 1 x 2,2 m: 

 

Operacions Oct. Nov. Des. Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ags. Sep. 

Sembra de 

la coberta 

vegetal 

             

Poda             
Triturat de 

restes de 

poda i 

coberta 

vegetal 

            

Fitosanitaris             
Poda en 

verd 
            

Fitosanitaris             
Laboreig             
Veremada              
Transport              
Abonat amb 

compost i 

fems 

            

Laboreig              
Fitosanitaris               

  

Taula 1.21. Extret del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí 
 
 
Cal dir que es tracta d’una orientació que es pot modificar en funció a l’estat o necessitats 

del cultiu. Per aquest motiu no hem assignat cada tasca a un dia en concret, sinó que s’ha 

assignat a un mes en que es pot dur a terme la tasca. 
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14 Elaboració del vi 

14.1 Diagrama de flux en vi blanc  

 

 

Gràfic 1.3. Diagrama de flux en vi blanc 
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14.2 Diagrama de flux en vi negre 

 

Gràfic 1.4. Diagrama de flux del vi negre 
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RESUM DE PRESSUPOST 
Implantació d'un cultiu de vinya i celler a ca n’Aí, Sóller 

 CAPITOL RESUM EUROS % 

15 Resum del pressupost estimatiu 

 
   
 
 
 

01. PLANTACIÓ 
........................................................................................................................................................................... 

54.372,14 4,68 

02. INSTAL·LACIÓ DE REG 
....................................................................................................................................................... 

19.741,83 3,64 

03. OBRA CIVIL 
........................................................................................................................................................................... 

99.884,50 25,19 

04. MATERIALS I MAQUINÀRIA 
................................................................................................................................................ 

111.728,55 35,65 

   

 
285.727,02 

 
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 

 
13,00 % Despeses Generals ..................................... 37.144,51 
6,00 % Benefici industrial ..................................... 17.143,62 

 
 

SUMA DE G.G. y B.I.                       54.288,13  

21,00 % I.V.A                                    60.002,67 

 

       
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA                          400.017,82 

 
 

TOTAL PRESSUPOST GENERAL                               400.017,82 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS MIL DISSET EUROS amb VUITANTA-
DOS CÈNTIMS 

 
Palma, juliol de 2018. 

 

L'alumne 
 
 
 

Miquel Carreras Pizà 
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16 Estudi de viabilitat econòmica 

16.1 Inversió inicial 

 
 

Reformes i implantació del cultiu   
Rehabilitació del celler 99.885 € 
Plantació 54.372 € 
Sistema de reg 19.742 € 
Total + G.G. I B.I.+I.V.A 400.018 € 
Altres instruments 16.424,05 
Total 416.441,87 € 

 
Taula 1.22. Reformes i implantació del cultiu 

 
 
 
16.2 VAN i TIR  

 
 
 

 Gràfic 1.5. VAN i TIR 
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62 
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1.1  Nom del producte: 

“Serra de Tramuntana-Costa Nord” 

Indicació geogràfica protegida. 

 

1.2 Descripció del vi: 

2.a Característiques analítiques: 

Paràmetres Vi 

 
Blanc Rosat Negre 

Grau alcohòlic adquirit (% vol) > 12,0 > 12,5 > 12,5 

Grau alcohòlic total (% vol) > 12,0 > 12,5 > 12,5 

Acidesa total (g/l d’àcid tartàric) > 4,5 > 4’5 > 4,5 

Acidesa volàtil (1) (g/l d’àcid acètic) < 0,80 < 0,80 < 0,80 

Anhídrid sulfurós total (mg/l) 

vins < 5 g/l (glucosa i fructosa) 

vins > 5 g/l (glucosa i fructosa) 

  

< 200 < 200 < 150 

< 250 < 250 < 200 

Sucres reductors (g/l glucosa i fructosa)   

vins secs 

vins semisecs 

vins semi dolços 

vins dolços 

< 4 < 4 < 4 

< 12 < 12 < 12 

< 45 < 45 < 45 

> 45 > 45 > 45 

 

Taula 2.1. Paràmetres del vi de la I.G.P. 
 

(1) Excepte en els vins sotmesos a un procés d’envelliment superior a un any de durada: 0,92 g/l 

incrementada en 0,06 grams per cada grau d’alcohol que superi els 12,0 graus. 

 

2.b Característiques organolèptiques: 

Els vins aptes per a la comercialització són vins nets, amb aromes franques 

identificatives de les varietats dels raïms de procedència. 
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Els vins blancs són de color groc pàl·lid a daurat; aromàtics, predominats per les aromes 

de fruites verdes, equilibrats i fluids. 

Els vins rosats són de color rosa pàl·lid a rosa ataronjat, brillants i transparents, amb 

predomini de les aromes primàries. En boca són de dimensió mitjana i constitució 

estilitzada. 

Els vins negres són de color vermell intens, amb una aroma potent i àmplia. En boca són 

rodons i amb cos. 

 

1.3 Pràctiques enològiques específiques: 

Les pràctiques d’elaboració es duen a terme de manera controlada, amb l’objectiu 

que el vi resultant mantingui els atributs fisicoquímics i organolèptics característics de la 

indicació geogràfica protegida Serra de Tramuntana-Costa Nord. En aquest sentit, 

s’apliquen les pressions adequades per a l’extracció del most i la separació de les 

pinyolades, de manera que el rendiment no sigui superior a 70 litres de vi per cada 100 

kg de verema. 

La densitat de plantació està limitada a un màxim de 5.500 ceps por hectàrea. 

La graduació alcohòlica volumètrica natural mínima del raïm destinat a elaborar vi  amb 

indicació geogràfica protegida Serra de Tramuntana-Costa Nord és del 12 % per a les 

varietats blanques i del 12,5 % per a les varietats negres. 

 

1.4 Demarcació de la zona geogràfica:  

L’àrea de producció, elaboració i embotellament dels vins emparats per la 

indicació geogràfica protegida “Serra de Tramuntana-Costa Nord” comprèn els 18 

municipis següents de l’illa de Mallorca, situats a la zona nord de l’illa: Alaró, Alcúdia, 

Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Campanet, Deià, Escorca, Estellencs, Esporles, 

Fornalutx, Mancor de la Vall, Pollença, Puigpunyent, Selva, Sóller i Valldemossa. 

A la imatge següent es representa la situació de Mallorca en el continent europeu i la 

delimitació de la indicació geogràfica protegida Serra de Tramuntana-Costa Nord: 

(Imatge 1) 

Serra de Tramuntana 

Costa Nord 
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La Serra de Tramuntana es localitza a Mallorca, l’illa major de l’arxipèlag de les Balears, 

situada a la zona centre-oest del Mediterrani occidental, entre els paral·lels 40º 05’ 17’’ i 

38º 40’ 27’’ i els meridians 1º 17’ 23’’ i 3º 50’ 23’’. 

La Serra de Tramuntana és la principal zona muntanyosa de les Illes Balears, i comprèn 

el nord-oest de Mallorca. La situació li proporciona el nom, ja que tramuntana és el nom 

amb el qual es denomina el vent que arriba en direcció nord. S’estén al llarg de 90 km de 

longitud, presenta una amplària aproximada de 15 km i una superfície aproximada de 

1.100 km2. 

 

1.5 Rendiment màxim: 

La producció màxima és de 9.000 kg de raïm/ha i de 63’00 hl de vi/ha. 

 

1.6 Demarcació de la zona geogràfica:  

L’àrea de producció, elaboració i embotellament dels vins emparats per la 

indicació geogràfica protegida “Serra de Tramuntana-Costa Nord” comprèn els 18 

municipis següents de l’illa de Mallorca, situats a la zona nord de l’illa: Alaró, Alcúdia, 

Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Campanet, Deià, Escorca, Estellencs, Esporles, 

Fornalutx, Mancor de la Vall, Pollença, Puigpunyent, Selva, Sóller i Valldemossa. 

A la imatge següent es representa la situació de Mallorca en el continent europeu i la 

delimitació de la indicació geogràfica protegida Serra de Tramuntana-Costa Nord: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mallorca 
 
 

 
 

Il·lustració 2.1. Localització de la I.G.P. 
 

 
Europa 
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La Serra de Tramuntana es localitza a Mallorca, l’illa major de l’arxipèlag de les Balears, 

situada a la zona centre-oest del Mediterrani occidental, entre els paral·lels 40º 05’ 17’’ i 

38º 40’ 27’’ i els meridians 1º 17’ 23’’ i 3º 50’ 23’’. 

La Serra de Tramuntana és la principal zona muntanyosa de les Illes Balears, i comprèn 

el nord-oest de Mallorca. La situació li proporciona el nom, ja que tramuntana és el nom 

amb el qual es denomina el vent que arriba en direcció nord. S’estén al llarg de 90 km de 

longitud, presenta una amplària aproximada de 15 km i una superfície aproximada de 

1.100 km2. 

 

1.7  Rendiment màxim: 

La producció màxima és de 9.000 kg de raïm/ha i de 63’00 hl de vi/ha. 

1.8  Varietats de raïm de les quals procedeixen els vins 

Les varietats de vinya utilitzades per a l’elaboració del vi de la Serra de Tramuntana-

Costa Nord provenen exclusivament de les varietats de l’espècie Vitis vinífera que es 

detallen a continuació: 

- Raïm negre: cabernet sauvignon, callet, manto negro, merlot, monestrell, sirà i ull 

de llebre. 

- Raïm blanc: chardonnay, macabeu, malvasia, moscatell d’Alexandria, moscatell de 

gra menut, parellada, prensal blanc i sauvignon blanc. 

 

1.9  Vincle amb el medi geogràfic: 

El vincle de la indicació geogràfica protegida Serra de Tramuntana-Costa Nord 

amb el medi és deu fonamentalment a les característiques diferenciadores del vi, que 

n’han anat configurant la reputació. 

L’especificitat del vi de la Serra de Tramuntana-Costa Nord es reflecteix en les seves 

característiques químiques i organolèptiques que li aporten la zona de producció i 

d’elaboració. 

Les aromes franques característiques de les varietats, la intensitat de color, el cos i 

l’equilibri són característiques sensorials que marquen el caràcter del vi de la Serra de 

Tramuntana-Costa Nord, i són matisos causats fonamentalment pel medi geogràfic. Pel 

que fa a l’especificitat en la composició del vi amb indicació geogràfica protegida Serra 

de Tramuntana-Costa Nord, destaca la riquesa alcohòlica. 
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9.a Descripció de la reputació: 

Les característiques organolèptiques i químiques diferenciades del vi de la Serra 

de Tramuntana-Costa Nord han permès reconèixer-ne la qualitat, i, per tant, li han aportat 

la reputació de la qual gaudeix. 

El cultiu de la vinya i l’elaboració del vi presenten una gran tradició a la Serra de 

Tramuntana-Costa Nord; la qualitat del vi elaborat en aquesta zona de l’illa de Mallorca 

ha estat reconeguda i apreciada des que s’hi va implantar el cultiu. La reputació de la 

indicació geogràfica protegida Serra de Tramuntana-Costa Nord és el resultat de la 

importància que ha tingut el vi en aquesta zona al llarg de la història. 

L’activitat vitivinícola de la comarca de la Serra de Tramuntana-Costa Nord possiblement 

es va iniciar amb l’assentament romà a la ciutat de Pollentia (actual Alcúdia). 

En el segle XIII es va afavorir l’expansió del cultiu de vinya a diverses localitats de la 

Serra de Tramuntana, que presenta uns vins que destaquen per la qualitat. Es conserva 

documentació en la qual els cronistes del Regne de Mallorca destaquen diversos pobles 

de la Serra de Tramuntana-Costa Nord per l’excel·lència dels seus vins. 

El segle XIX fou el de màxima esplendor en el cultiu de la vinya i la producció de vi a la 

Serra de Tramuntana-Costa Nord; consta que en aquesta època hi havia més de 400 ha de 

vinya tan sols al municipi de Pollença. 

La tradició vinícola de la zona i la fama lligada a la indicació geogràfica protegida queda 

reflectida en diverses publicacions històriques, tant nacionals com estrangeres. A 

aquestes publicacions es troben referències al vi com un dels principals i més apreciats 

productes elaborats a la Serra de Tramuntana. Com a exemples, es citen les referències 

següents: 

- Historia general del Reino de Mallorca, escrita pels cronistes Juan Dameto, Vicente 

Mut i Gerónimo Alemany (1841). Hi trobam diverses referències als vins de la Serra 

de Tramuntana-Costa Nord: 

- “referent a la natura del terreny, és bastant fructífer i abundant particularment de 

vins” 

- “és abundant de fruites, i el magatzem dels més regalats, suaus i odorífers vins de 

tota l’illa” 



 
DOCUMENT 2. ANNEXES 

TRANSFORMACIÓ D’UN HOTEL RURAL A ENOTURISME 
 

 

12 
 

- Gemälde von Valencia, de Christian August Fischer (1803). Destaca en la 

descripció geogràfica i estadística de Mallorca: “Vi negre i blanc en abundància; el 

millor creix sobre les muntanyes de Banyalbufar”. 

- Voyage dans les Îles Baléares et Pithiuses dans les années 1801-1805, de l’autor 

Grasset de Saint-Saveur (1807), comissionat de Napoleó a l’illa durant els primers 

anys del segle XIX. A l’obra es troba l’observació següent de la Serra de Tramuntana: 

“els vins que s’extreuen de Banyalbufar excel·len per la seva qualitat, que iguala els 

millors vins estrangers”. 

- Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l’histoire... , publicat per 

J.B. Eyres et al (1826). L’obra narra els viatges a les Illes Balears de l’any 1825 del 

corresponsal de la Société d’Histoire Naturelle de Paris, el botànic M.J. 

Cambessedes. L’obra esmenta especialment els vins de la Serra de Tramuntana: “Les 

vinyes donen un vi excel·lent, el de Banyalbufar pot servir-se en les taules més 

refinades”. 

- Die Balearen in Wort und Bild geschildert, de l’arxiduc Lluís Salvador, el primer 

volum del qual es publicà al 1869. L’arxiduc d’Àustria viatjà per primera vegada a 

Mallorca a l’any 1867, on passà llargues temporades. En la seva obra Die Balearen, 

en què descriu amb text i il·lustracions el sistema de producció vitícola de l’illa de 

Mallorca, podem trobar la referència següent als vins de la “Serra de Tramuntana-

Costa Nord”: “Respecte a la qualitat dels vins, els de major renom són els de la costa 

nord. El terme de Banyalbufar, que comprèn la major part dels mateixos, encara que 

per l’extensió dels seus cultius i els ingressos aconseguits queda molt per darrera 

d’altres municipis, gaudeix de gran fama pels seus vins selectes: malvasia, moscatell, 

pàmpol rodat, mollar; sobretot el primer. Després de Banyalbufar, Valldemosa, amb 

les seves vinyes de s’Estaca, que pertanyen a Miramar, es fa creditora de la lloa de 

la menció pels seus excel·lents vins malvasia i moscatell”. 

 

La reputació del vi de la “Serra de Tramuntana Costa-Nord” ha perdurat al llarg de la 

història; a més dels reconeixements esmentats anteriorment, la qualitat del vi de la Serra 

de Tramuntana-Costa Nord transcendí gràcies a la presència en diverses exposicions 

vinícoles. Ferran Cotoner Chacon, marquès de la Sènia, va participar en diverses 

exposicions amb vins de la “Serra de Tramuntana-Costa Nord” de producció pròpia, que 
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foren premiats en les exposicions de Palma (1860), París (1867), Viena (1873), Filadèlfia 

(1876) i Madrid (1877). 

L’any 1862 França, gran consumidora de vi, va importar massivament vi de la Serra de 

Tramuntana-Costa Nord, cosa que afavorí una important extensió de la vinya. D’aquesta 

època destaquen les importants exportacions de vins de la zona a França, a través dels 

ports d’Alcúdia i de Palma. 

Avui en dia, el reconeixement de la qualitat dels vins de la “Serra de Tramuntana-Costa 

Nord” queda patent amb els guardons obtinguts de manera continuada a concursos 

oficialment reconeguts. En els darrers anys, els vins de la Serra de Tramuntana-Costa 

Nord han estat premiats en els concursos internacionals més prestigiosos, com són el 

Mundus Vini d’Alemanya, el concurs mundial de Brussel·les o el Concurs Internacional 

del Vi de Madrid. Es tracta d’una mostra més de la reputació dels vins de la Serra de 

Tramuntana-Costa Nord. 

La freqüència de referències que trobam a Internet relatives al vi de la terra Serra de 

Tramuntana-Costa Nord aporta una prova indirecta més de l’àmplia expansió, reputació 

i prestigi d’aquest vi. Així, per exemple, la cerca a través de Google, el 4 d’abril de 2011, 

de la referència “vi/ns de la terra Serra de Tramuntana-Costa Nord” i del seu equivalent 

en castellà, “vino/s de la tierra Serra de Tramuntana-Costa Nord”, mostra 10.000 resultats 

aproximadament, principalment en pàgines gastronòmiques, guies turístiques, pàgines 

especialitzades en vins, etc. En la valoració de la magnitud dels resultats obtinguts a 

Internet cal considerar la petita producció, ja que l’any 2010 s’elaboraren 562 hectolitres 

de vi provinents de 17 ha. de vinya. 

La importància actual de la indicació geogràfica protegida Serra de Tramuntana-Costa 

Nord es posa de manifest amb l’increment espectacular que ha experimentat la 

comercialització del vi el 2010, que ha estat del 150 % respecte de 2009. 

 

9.b Característiques de la zona geogràfica (factors naturals i humans): 

Les condicions edafoclimàtiques de la zona de producció són idònies per al cultiu 

de la vinya i l’elaboració de vi amb indicació geogràfica protegida Serra de Tramuntana-

Costa Nord, les quals imprimeixen els trets diferencials d’aquest vi. 
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De manera conjunta els factors naturals i humans del medi geogràfic són els que han 

aportat la diferenciació al vi amb indicació geogràfica protegida Serra de Tramuntana-

Costa Nord. Ambdós han afavorit el manteniment de la tradició vitivinícola de la zona. 

La Serra de Tramuntana és un enclavament muntanyós a la vora del mar que ocupa el 

nord de l’illa de Mallorca, la línia costanera de la qual es coneix popularment com a Costa 

Nord. Es caracteritza pel contrast entre les muntanyes de més de 1.000 m i les valls 

localitzades entre aquestes. 

A la Serra de Tramuntana predominen escarpaments quasi impracticables sobre el mar i 

vessants suaus pel sud. L’orografia de la zona condiciona el cultiu de les vinyes, i hi són 

freqüents les plantacions en sistema de terrasses. 

Els sòls destinats a la viticultura a la Serra de Tramuntana són fonamentalment d’origen 

calcari, amb nivells molt elevats de carbonats (56,2 % de mitjana). Són sòls de textura 

francoargil·lollimosa, amb bona capacitat de retenció d’aigua i sense problemes de 

drenatge. El pH és alcalí, amb valors que poden arribar fins a 8,6, i el contingut mitjà en 

matèria orgànica és de l’1,6 %. 

La hidrologia superficial de l’aigua a la Serra de Tramuntana està determinada per factors 

climàtics i geomorfològics, a més de factors humans. El règim de precipitacions i la natura 

de les roques, en funció de la permeabilitat, controlen el règim fluvial amb absència quasi 

total de cursos permanents. Alguns cursos tenen aportacions anuals molt considerables, 

i, puntualment, els cabals màxims poden ser molt intensos. Algunes fonts contribueixen 

que en alguns trams hi hagi una circulació permanent, però de molt poc recorregut a causa 

de la gran capacitat de filtració del terreny. 

La Serra de Tramuntana presenta un bioclima del tipus mesomediterrani subhumit/humit, 

i supramediterrani humit en alguns llocs. En qualsevol cas, es tracta d’un clima 

mediterrani en tots els sentits, amb unes temperatures mitjanes temperades i un règim de 

precipitacions estacional, coincidint la estació seca amb la càlida a l’estiu. La precipitació 

mitjana anual és de 1.500 mm en les zones altes de la serra. La major part de la pluja es 

concentra en pocs dies, amb precipitacions intenses o molt intenses a la tardor i de poca 

intensitat la resta de l’any. La temperatura mitjana anual és de 16,6ºC, amb una 

temperatura mitjana mínima de 10,8ºC i màxima de 21,3ºC. 

El factor humà es manifesta en el treball continuat de selecció i conservació de les 

varietats especialment adaptades a les condicions edafoclimàtiques, fet pels habitants de 
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la zona durant generacions. Cal destacar la tasca de recuperació per obtenir clons de 

malvasia lliures de virus amb bones característiques agronòmiques i enològiques, duta a 

terme entre el 1999 i el 2005.  

Juntament amb el treball de selecció, cal destacar els coneixements ancestrals dels 

agricultors en la determinació de les millors parcel·les per a la producció i en les tècniques 

de cultiu. El maneig de la vinya està condicionat per les característiques orogràfiques del 

terreny. Per superar-ne les dificultats, gran part de les vinyes es troben en terrasses 

(denominades marjades), per la qual cosa les tasques culturals s’han de fer manualment. 

La viticultura en aquestes condicions tan sols és viable si s’obté un vi de qualitat, capaç 

de fer les explotacions econòmicament rendibles. 

La verema és una tasca on el factor humà és decisiu: es du a terme de manera manual i 

en diverses passades. Les diferències d’altitud entre plantacions juntament amb els 

condicionants meteorològics, fan que el control de la maduració sigui molt important i 

que la selecció del raïm a la mateixa planta sigui primordial. En aquest sentit, els 

coneixements dels viticultors de la zona són essencials per determinar el moment idoni 

de recol·lecció i seleccionar els raïms per a elaborar el vi. 

 

9.c Interacció: 

Gràcies a l’especificitat que li ha transmès la zona de producció, el vi amb indicació 

geogràfica protegida Serra de Tramuntana-Costa Nord ha adquirit la reputació de la qual 

gaudeix, tal com ha quedat acreditat. Aquesta reputació, que és manté en l’actualitat, és a 

causa de determinades característiques organolèptiques i químiques que tenen un vincle 

directe amb la zona geogràfica: 

- L’elevada concentració de carbonats que presenten els sòls de la Serra de 

Tramuntana-Costa Nord dóna lloc a mosts de pH àcid, que es converteixen en un 

medi ideal per a l’extracció d’antocians en el most elaborat. Així, s’obté vi de color 

vermell intens, amb una aroma potent i àmplia. 

- La insolació i les temperatures mitjanes elevades compensen l’efecte reductor que 

tindria la pluviometria moderada sobre la graduació dels vins. A la Serra de 

Tramuntana-Costa Nord, amb una pluviositat relativament alta, s’obtenen vins amb 

una graduació alcohòlica òptima, com a conseqüència de l’acció que exerceixen la 

insolació i les temperatures mitjanes altes. 
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- L’orografia del terreny de cultiu de la Serra de Tramuntana-Costa Nord dificulta 

la mecanització de la recol·lecció del raïm, ja que les vinyes es troben localitzades 

sobre marjades. En aquestes condicions, el factor humà adquireix una major 

importància, ja que aquestes tasques es fan quasi exclusivament de manera manual 

i permeten seleccionar els raïms en el punt òptim de maduració. Així, s’obtenen 

vins amb aromes franques, característiques de les varietats de procedència. 

 

1.10  Requisits aplicables: 

- Reglament CE 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, pel qual es crea 

una organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions 

específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM). 

- Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi. 

- Llei 1/1999, de 17 de març, de l’Estatut dels productors i industrials agroalimentaris 

de les Illes Balears. 

Les bodegues que elaboren o embotellen vi amb indicació geogràfica protegida Serra de 

Tramuntana-Costa Nord han de complir els requisits addicionals següents: 

a) Embotellat en origen: el vi de la Serra de Tramuntana-Costa Nord únicament es 

pot comercialitzar embotellat en origen. L’objectiu d’aquesta restricció és 

salvaguardar la indicació geogràfica protegida Serra de Tramuntana-Costa Nord, i 

està justificada per les raons següents: 

- Assegurar, vetllar i protegir millor la qualitat del producte i, en conseqüència, 

la reputació de la indicació geogràfica protegida Serra de Tramuntana-Costa 

Nord. Els operadors assumeixen de manera col·lectiva i plenament aquesta 

responsabilitat motivats per les circumstàncies següents:  

- El fet que el vi s’envasi en la zona geogràfica de producció contribueix de 

manera decisiva a la protecció de les característiques particulars i de la 

qualitat del vi Serra de Tramuntana-Costa Nord. Equival a confiar als 

productors i a l’estructura de control l’aplicació i el control de les normes 

relatives al transport i l’envasament del vi. Aquests col·lectius tenen els 

coneixements i la tècnica necessària per fer-ho, com també un interès 

primordial en la conservació de la reputació adquirida i l’aplicació i el control 

del respecte de totes les normes relatives al transport i l’embotellament. 
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- La zona de producció i elaboració forma part del territori insular 

de  Mallorca i el transport a granel de vi a zones externes podria suposar una 

o diverses travessies marítimes, de durada considerable. Aquest fet pot posar 

en perill el manteniment de la qualitat final del producte, ja que és difícil 

garantir que es faci en condicions adequades. 

- La mera coexistència de dos processos d’embotellament diferents, dins o 

fora de la zona de producció, amb o sense el control sistemàtic, podria reduir 

el crèdit de confiança de la qual gaudeix la indicació geogràfica protegida 

entre els consumidors, convençuts que totes les etapes de producció, 

elaboració i envasament d’un vi amb la indicació geogràfica protegida Serra 

de Tramuntana-Costa Nord s’efectuen sota el control i la responsabilitat de 

la col·lectivitat beneficiària d’aquesta indicació geogràfica protegida. 

- Garantir la traçabilitat i assegurar el control: Si es permet l’envasament del vi 

fora de la zona delimitada, es posa en perill la garantia d’origen del vi emparat, 

ja que el vi pot ser barrejat fàcilment amb vins d’altres zones. 

 

b) Les bodegues que elaboren o embotellen vi amb indicació geogràfica protegida 

Serra de Tramuntana-Costa Nord només poden elaborar, emmagatzemar o manipular 

raïm, mosts i vins obtinguts de raïms procedents de la zona de producció de la 

indicació geogràfica protegida. Està permès l’emmagatzematge de vins d’altres 

procedències únicament si els reben embotellats, precintats i etiquetats; aquest fet 

contribueix a garantir l’origen i la traçabilitat del vi.  

 

c) A tots els envasos en l’etiquetatge dels quals s’utilitzi la indicació geogràfica 

protegida “Serra de Tramuntana-Costa Nord” ha de figurar un nombre oficial de 

control atribuït per l’organisme de control. 

d) Les mencions tradicionals facultatives que poden utilitzar els vins són les 

següents:  

- “Vi de la Terra” per substituir “indicació geogràfica protegida” en la denominació 

de venda del vi. 

- Noble: vi envellit durant un període mínim de 18 mesos en total, en bótes de roure 

d’una capacitat màxima de 600 litres o en botella. 
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- Anyenc: vi envellit durant un període mínim de 24 mesos en total, en bótes de 

roure d’una capacitat màxima de 600 litres o en botella. 

- Vell: vi envellit 36 mesos, amb un marcat caràcter oxidatiu a causa de l’acció de 

la llum, l’oxigen, la calor o el conjunt d’aquests factors. 

 

1.11  Controls: 

11.a Organisme de control: 

Nom:    Direcció General de Medi Rural i Marí 

            Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori 

            Govern de les Illes Balears 

Adreça: C. Reina Constança, 4 

             07006 Palma 

             Mallorca (Illes Balears) 

             Espanya 

Telèfon:   +34 971 17 61 00 

Fax:         +34 971 17 72 75 

 

11. b Tasques de control: 

Abast dels controls : 

1. Anàlisis químiques : 
L’organisme de control ha de comprovar que l’operador efectua les anàlisis 

químiques de totes les partides de vi per assegurar-se que compleixen els requisits 

que s’estableixen en el punt 2 d’aquest Plec de condicions. L’òrgan de control ha 

d’assignar una enumeració oficial a les partides de vi destinades a ser 

comercialitzades amb la indicació geogràfica protegida Serra de Tramuntana-Costa 

Nord que s’ajusten als paràmetres definits. Les partides que no compleixin els 

requisits analítics no obtindran número de control i no es poden comercialitzar sota 

la indicació geogràfica protegida. 
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2. Operadors:  

L’organisme de control ha de comprovar que els operadors tenen la capacitat 

d’elaborar vi en las condiciones que s’estableixen en el Plec de condicions i, en 

especial, que: 

- Disposen d’un sistema d’autocontrol i traçabilitat que permet acreditar les 

varietats i la procedència del raïm, la graduació volumètrica natural del raïm, els 

rendiments de producció, els rendiments d’extracció del most  

- Efectuar les anàlisis químiques de totes les partides de vi comercialitzat amb la 

indicació geogràfica protegida Serra de Tramuntana-Costa Nord; 

- Duen una comptabilitat específica del vi destinat a la indicació geogràfica 

protegida. 

 

3. Productes: 

L’organisme de control, mitjançant la presa de mostres aleatòria, comprova que el vi 

sota la indicació geogràfica protegida Serra de Tramuntana-Costa Nord: 

- Compleix les característiques analítiques establertes. 

- Conté en l’etiqueta el número de control oficial assignat 

Metodologia dels controls en la verificació anual: 

1- Controls sistemàtics del sistema d’autocontrol dels operadors que comercialitzen o 

elaboren vi emparat per la indicació geogràfica protegida Serra de Tramuntana-Costa 

Nord, amb els objectius següents: 

- Verificar que el raïm, el most i el vi són originaris de la zona de producció. 

- Controlar el compliment de les especificitats pel que fa a les varietats i al 

rendiment de producció del raïm. 

- Comprovar que es gestiona la traçabilitat des de la producció de raïm fins a 

l’envasament. 

- Comprovar que s’efectuen anàlisis químiques de tots els paràmetres analítics 

establerts a totes les partides de vi. 

2. Controls aleatoris: 

- Traçabilitat de partides: verificació dels rendiments d’extracció del most. 

- Presa de mostres del producte per comprovar-ne els paràmetres analítics. 
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2 Annex II. Poda de la vinya 
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La poda té com a objectiu d’aconseguir una correcte formació de la planta en funció 

al sistema de conducció elegit. També cal tenir en tot moment un equilibri entre la 

vegetació i la producció. Per això, deixarem un nombre òptim de gemmes per controlar 

la producció i així obtenir un raïm de qualitat i a l’hora reduir l’envelliment del cultiu. 

També hem de tenir cura de proporcionar al cultiu la humitat i elements minerals 

necessaris per el seu òptim desenvolupament.  

 

Existeixen dos tipus de poda, la poda d’hivern o poda en sec que se practica sobre els 

òrgans no desitjats com sarments, braços i tronc. Aquest tipus de poda es realitza cada a 

causa de la seva gran importància. 

Per altra banda tenim la en verd, que consisteix en la eliminació de raïms, fulles o 

pàmpols. 

 

L’objectiu de la poda, al igual que altes accions sobre el cultiu te uns objectius que són 

els següents: 

• Limitar el creixement del cep i mantenir-la en una forma apropiada per la gestió 

del cultiu. 

• Limitat en número de gemmes per adaptar la capacitat de creixement del cep i 

aconseguir un vigor convenient. 

• Limitar en nombre de raïms per obtenir una concentració de sucres correcta per 

aconseguir un raïm de qualitat. 

• Aconseguir un equilibri de la vegetació sobre el cep. 

• Garantir la perennitat del cultiu i així reduir l’envelliment del cultiu, dintre del 

possible. 

• Facilitar la ventilació del cultiu per prevenir l’atac de plagues i malalties. 

 

Per això, es deixaran ben clares les pautes de poda durant els cinc primers anys, seguint 

el model de (Clemente, González i Tena 1999, 6-16): 

 

2.1 Primer any: 

o Poda d’estiu: Un cop hagin brotat les estaques, guiarem el brot principal 

fermant-lo a un pal de fusta que serà el tutor. Eliminarem el brots axil·lars. 
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o Poda d’hivern: Despuntarem el brot principal a uns 15 cm. més baix que 

la primera línia de fil galvanitzat i  sobre dues gemmes, una a l’esquerra i 

l’altre a la dreta que bifurcaran el cep tal com indica la figura 1. 

 

 

 
Il·lustració 2.2. Extret de Viña en espatllera, Govern de Canàries 

 

 

2.2 Segon any: 

o Poda d’hivern: Podarem amb l’objectiu de separar els dos braços uns 25-

30 cm. un de l’altre. Les seves gemmes serviran per prolongar els braços 

de manera fàcil i sense arquejar-los. 

 

 

 
Il·lustració 2.3. Extret de Viña en espatllera, Govern de Canàries 
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2.3 Tercer any: 

o Poda d’hivern: Deixarem dos, un per uvero1, que es podaran a la segona o 

tercera gemma vista, i una altre com a prolongació que es fermarà al fil 

galvanitzat i podarem amb precaució de que la darrera gemma quedi per 

davall i separat uns 25-30 cm. de la gemma anterior. 

 

 
Il·lustració 2.4. Extret de Viña en espatllera, Govern de Canàries 

 
 

2.4 Quart any: 

o Poda d’hivern: La finalitat serà aconseguir el segon uvero a uns 25-30 cm. 

del primer i prolongar els braços així com indica la figura 4. En la poda 

del “uvero”, eliminarem els brots superiors i els brots inferiors es podaran 

en polze a dues o tres gemmes. 

 

 
Il·lustració 2.5. Extret de Viña en espatllera, Govern de Canàries 

                                                
1 Uvero: Zona del cep que produeix el raïm. 
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2.5 Quint any: 

o Poda d’hivern: Intentarem formar el tercer uvero a uns 25-30 cm. del 

segon i així prolonga’m el braç com a l’any anterior. En els uveros 

anteriors ja formats, aplicarem una poda mixta per controlar el vigor i la 

producció sigui equilibrada. 

 

Cal dir, que per regla general, les varietats negres fructifiquen a la segona 

o tercera gemma vista, per això aplicarem una poda curta amb la finalitat 

de mantenir un equilibri entre la vegetació i el volum de la producció. 

Per altra banda, les varietats de raïm blanc, per lo general fructifiquen a la 

tercera i quarta gemma vista. Per això realitzarem una poda llarga o mixta 

per mantenir l’equilibri entre producció i vegetació. 

 

 

 

 
Il·lustració 2.6. Extret de Viña en espatllera, Govern de Canàries 

 

 

D’aquesta manera seguirem actuant els anys següents fins que el cordó2 s’acabi.  

La longitud del cordó i el nombre de uveros que té cada cep, estarà relacionat amb el 

vigor del cep i el marc de plantació. 

 
 

 
 

                                                
2 Cordó: Longitud del fil que pertoca a cada cep està ocupat.215-35 
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3 Annex III. Manteniment del sòl 
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El Reglament (CE) 834/2007 indica que la producció vegetal ecològica ha de 

contribuir a mantenir i augmentar la fertilitat del sòl així com a la prevenció de l'erosió 

del mateix. Les plantes han de nodrir-se preferiblement a través de l'ecosistema edàfic en 

lloc de mitjançant fertilitzants solubles afegits a terra. Per això, la aportació d’un bon 

fertilitzant per el sòl és imprescindible en un sistema de producció ecològic. Dit això, 

podem dir que la aportació de matèria orgànica pot ser el mètode més important per 

mantenir i millorar la fertilitat del sòl. D’aquesta manera els organismes de la terra 

consumeixen la matèria orgànica i genera un residu que abasteix de nutrients a les plantes 

i millora la capacitat de renovació de la terra de cultiu. 

 

3.1 Compost mixt: 

Destinarem un tros de la superfície de la finca per realitzar un compost. Farem munts 

d’uns 2-3 m. de base i 1-2 m. d’alçada fins 10 metres d’allargada.  

Com a tasca periòdica voltejarem els munts de compost en funció de la temperatura del 

munt. De manera aproximada, el compostatge por durar tres mesos en condicions 

òptimes.  

La mescla serà de diferents materials com:  

La molinada, que és un residu procedent del procés d’elaborar l’oli. Es tracta d’un 

material ric en carboni, en fòsfor i magnesi amb una textura pastosa i humida. Cal dir que 

el contingut de compostos fenòlics són tòxics per a la germinació de llavors i per a 

l’activitat microbiana. 

 

Per altra banda, també aprofitarem el l’orujo, que és la pasta sobrant del procés d’elaborar 

el vi. Que aportarà matèria orgànica al sòl així com nutrients a cost cero. 

 

 

3.2 Restes de poda: 

Triturarem les restes de poda per incorporar-les al sòl sempre i quan, el material 

vegetal  estigui sa i lliures de malalties que puguin afectar negativament a l’estat del 

cultiu. El triturat es durà a terme a traves d’una desbrossadora de martells accionada per 

la presa de força del tractor. 
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3.3 Coberta vegetal: 

Respecta la coberta vegetal, volem sembrar diferents espècies i fer una rotació.  El 

primer any de la rotació sembrarem una barreja de crucíferes, que serà la mostassa 

(Sinapis alba) i gramínies que serà la civada (Avena sativa).  

El segon any sembrarem una lleguminosa, que seran faveres (Vicia faba) per obtenir 

nitrogen a baix cost gràcies a la simbiosi que forma amb el bacteri Rizobi. 

 

Finalment desbrossarem la coberta vegetal i la incorporarem al sòl per augmentar el 

contingut de matèria orgànica. 

 

 També al observar una elevada densitat de flora adventícia, les aprofitarem i les 

desbrossarem just abans de la floració per evitar la seva disseminació. D’aquesta manera 

també incorporarem matèria orgànica al sòl, reduirem els costos de producció per la 

compra d’adobs orgànics i optimitzem els recursos. 

 

Cal dir que la coberta vegetal no només té la funció de millorar l’estructura del sòl o la 

d’augmentar el contingut de matèria orgànica, sinó que també millora la infiltració de 

l’aigua de pluja i evita la escorrentia d’aigua superficial, així com la pèrdua de sòl per 

erosió. 

 

Primer any Segon any Tercer any Quart any 

Incorporar fems i 

compost mixt. 

Sembra de 

crucíferes (Sinapis 

alba) i gramínies 

(Avena sativa) més 

la incorporació de 

compost mixt. 

Sembra de 

lleguminoses 

(Vicia faba) més la 

incorporació de 

compost mixt. 

Incorporar compost 

mixt. 

 
Taula 2.2. Rotació de la coberta vegetal 
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4 Annex VI.  Control de Xylella fastidiosa 
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4.1 Identificació del patogen 

 

Es tracta d’una bactèria fitopatògena que viu i es multiplica en els vasos del xilema 

obstruint-los i impedint el flux normal. Les condicions òptimes de desenvolupament de 

la bactèria és de 25-28ºC, amb unes temperatures limitant >34ºC i <10ºC. 

No es propaga de manera autònoma i presenta una alta recombinació homòloga. Dit això, 

s’han trobat noves subespècies i variabilitat de grups genètics. 

 

• Gènere i espècie: Xylella fastidiosa 

• Subespècies més importants: 

o Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa 

o Xylella fastidiosa subsp múltiplex  

o Xylella fastidiosa subsp. Pauca 

 
4.2 Situació al món 

 

Actualment es troba a molts indrets, l’entrada oficial a Europa està datada a 

l’octubre del 2013, a Puglia (Itàlia). Actualment també es troba a França, Alemanya i a 

Espanya. 

A Espanya oficialment només es troba a les Illes Balears. 

 

 
Il·lustració 2.7. Distribució de la bactèria fitopatògena a Europa 
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4.3 Situació a les Illes Balears 

Primera detecció a l’octubre del 2016, a un Garden Center de Portocristo. 

S’han anat trobant positius arreu de totes les illes (olivera, ullastre, ametller, cirerer, 

prunera, vinya, figuera,...). Es preveu que es trobin molts més positius, per tant, això 

indica que la bactèria ja està estesa. 

 

El mètode d’erradicació queda quasi descartat per controlar la bactèria degut a que 

s’eliminaria gran part del paisatge de les illes. 

 

 

 
Taula 2.3. Informació extreta del GOIB 
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Taula 2.4. Extret del GOIB 

 

 

4.4 Transmissió 

 

Transmesa per insectes vectors  que s’alimenten del xilema amb ajuda d’un aparell 

bucal picador-xuclador.  

 
Taula 2.5. Transmissió de Xylella fastidiosa 

 
 
Generalment des de hostes silvestres no molt lluny dels hostes cultivats. Ja que els vectors 

només actuen a distàncies curtes. 

Es transmet de 
forma exclusiva per 

insectes que 
s’alimenten del 

xilema

Inclueix l’ordre
Hemiptera

El bacteri té lloc a 
l’aparell bucal
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Il·lustració 2.8. Transmissió de la bactèria fitopatògena 

 

Cal destacar que el bacteri no es transmet mecànicament a través d’eines o maquinària. 

 

4.5 Vector 

 
Il·lustració 2.9. Vectors de la bactèria fitopatògena 

 

Pel que fa el vector Philaenus spumarius , l’adult és de coloració negrosa i marró clar 

amb una longitud d’aproximadament 5mm. Es tracta d’un insecte molt polífag. 
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Il·lustració 2.10. Vector Philaenus spumarius 

 

 

4.6 Cicle biològic 

 
Passa l’hivern en estat d’ou, que 

desclou entre finals d’hivern i principis de 

primavera. 

 

Les nimfes segreguen una escuma, on 

viuran. 

 

Passat l’estat juvenil ja seran adults que és 

en l’estat que fan de vectors del bacteri. 

 

 

 

Il·lustració 2.11. Vector Philaenus spumarius 
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Gràfic 2.1. Cicle biològic i capacitat infectiva del vector Philaenus spumarius 

 
 

4.7 Símptomes 

 
El més característic és l’aspecte cremat de les fulles i dels brots. Perquè les fulles 

s’assequen de manera sobtada, normalment a la primavera o a l’estiu i tornen de color 

marró. La necrosi sol progressar de la punta fins a la base de la fulla i no és uniforme. 

La dessecació s’estén amb facilitat i pot ocasionar el marciment total i la caiguda de la 

fulla. 

 
Il·lustració 2.12. Símptomes de Xylella fastidiosa a vinya 
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4.8 Producció ecològica 

 

L’estratègia que durem a mitjà i llarg termini no és actuar sobre l’entorn, sinó 

afavorir els fenòmens de compensació. Ja que és impossible combatre el vector i frenar 

la malaltia. 

Les poblacions del vector estan disperses, cosa que no ha propiciat l’aparició de 

depredadors com ocells, aranyes, mosques petites, etc. 

Per aquest motiu es vol dur a terme unes bones pràctiques del cultiu com: 

 

4.8.1 Gestió del sòl: 

• Utilitzarem plantes molt actives. Amb molta floració durant els mesos més delicats. 

• Evitarem plantes, no hostes del bacteri, com a barrera vegetal: Foeniculum vulgare, 

Lobularia maritima, Dittrichia viscosa… 

• Si tenim un terreny lliure de vegetació: farem labors amb eines superficials els mesos 

de primavera o primer desbrossar i incorporar a la terra posteriorment. 

 

4.8.2 Gestió de la fertilització: 

• Prioritzarem a les esmenes orgàniques compostades prèviament. 

• Utilitzarem adobs verds per mobilitzar nutrients presents a la terra es poden emprar: 

mostassa, ordi, nap farratger o flora arvense, etc. 

 

4.8.3 Gestió del reg: 

• Evitarem l’escorrentia de terra fèrtil i mantindrem els cultius baixos protectors els mesos 

de pluja. 

 

4.8.4 Poda i gestió de les restes: 

• Triturarem les restes de poda. 

 

4.8.5 Control dels vectors: 

• Col·locare, trampes cromotròpiques. 

• Col·locarem estructures (canyes seccionades) com a refugi de depredadors. 

• Aplicarem productes dessecants (bentonita o diòxid de silici), sobre l’escuma amb 
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nimfes. 

• Aplicarem tractaments insecticides  en els moments de màxima població, com spinosad 

i piretrines naturals. 

• Aplicarem tractaments reforçants amb productes estimulants a partir d’olis essencials i 

extractes vegetals ( emprivada d’ortiga, cua de cavall…). 

• Aplicarem tractaments preventius per combatre malalties, que poden actuar com a 

dissuasius de l’activitat del vector (sals de coure a l’hivern i sals de coure o polisulfur de 

calci i sofre a la primavera i estiu). 

• Augmentarem la floració per atreure enemics naturals. 
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5 Annex X. Temporització 
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Informació obtinguda del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí 20083. 
 
 

5.1 Observacions: 

 

• La poda serà manual amb tisores elèctriques. 

• El triturat de les restes de poda i coberta vegetal es durà a terme amb el tractor i 

una trituradora de martells. 

• La poda en verd serà manual. 

• El laboreig del cultiu es durà a terme amb els cultivadors “intercepas”. 

• La aplicació de productes fitosanitaris es durà a terme amb un nebulitzador. 

• L’abonat amb fens i compost es farà entre línies  utilitzant  un remolc i es passarà 

els cultivadors per incorporar-se al sòl. 

• La veremada es farà manualment. 

 

1. Temps aproximat per realitzar les diferents operacions:  

 

• Poda manual: 500 ceps per jornada laboral (8 hrs.). 

• Poda en verd: 500 ceps per jornada laboral (8 hrs.). 

• Fermat de ceps: 500 ceps per jornada laboral (8 hrs.). 

• Retirada de brots baixos no desitjats: 600 ceps per jornada laboral (8 hrs.). 

• Tractaments fitosanitaris: Velocitat de treball 4 km/h. 

• Laboreig: Velocitat de treball del tractor 7 km/h. 

• Desbrossat: Velocitat de treball del tractor 8 km/h. 

• Triturat de les restes de poda: Velocitat de treball del tractor 8 km/h. 

• Veremada manual: 500 a 800 kg de raïm per persona i dia. 

 

 

 

 
 

                                                
3 Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí 2008: “Plataforma de Coneixement per el medi Rural i 
pesquer” Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí 2008. Pàg. 1-2. 
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6 Annex XI. Elaboració del vi  
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Per redactar aquest apartat s’ha extret informació dels llibre José Hidalgo (2003)4 

i Fernando Zamora (2003)5. També l’entrevista al tècnic Montero de la bodega Son 

Juliana. (R. Montero6, entrevista personal, 20 de desembre del 2017). La bodega està 

situada al terme municipal de Santa Eugènia, Mallorca, amb un perfil molt similar a la 

nostra. 

La vinificació és un procés  molt important per elaborar vins de qualitat. Per això el 

bodeguer ha de tenir esment a les diferents etapes de la vinificació. Dit això, hi ha unes 

accions prèvies a l’elaboració del vi. Aquestes accions són comunes a la producció de vi 

blanc i de vi negre: 

 

En primer lloc, tenim la verema, que és el procés de recol·lectar el raïm. En aquest procés 

em realitzar una primera selecció del raïm, separant els raïms danyats o en descomposició 

no desitjats.  

 

Desprès hi ha el transport del raïm cap el celler. En aquest procés s’ha d’intentar fer-ho 

el més ràpid possible i de la manera menys agressiva per el raïm. Ja que és molt important 

l’estat del raïm per a produir un vi de qualitat. 

 

A continuació la descarrega i recepció del raïm a la bodega. Seguit em de a condicionar 

la veremada dins una càmera d’atmosfera controlada a baixa temperatura. Aquesta etapa 

és important per alentir els processos enzimàtics. També, per reduir els costos energètics 

en el procés de desfangat i per obtenir un inici de fermentació més controlat.  

 

Seguidament la selecció manual del raïm per eliminar restes vegetals procedents de la 

verema i raïms no aptes. Aquesta tasca és de gran importància, ja que si no es retiren els 

raïms en mal estat pot afectar negativament a la qualitat del producte final.   

 

                                                
4 José Hidalgo (2003). Tratado de enología Tomos I y II. Ed Mundi Prensa. Madrid  

5 Fernando Zamora (2003)5. Elaboración y crianza del vino tinto: Aspectos científicos y prácticos. Ed 
Mundi Prensa  

6 R. Montero: Rafael Montero Silvestre, tècnic de la Bodega Son Juliana. 
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Desprès es realitza una anàlisi química per determinar el contingut en sucres i l’acidesa 

del raïm. Pel que fa els sucres, és un factor de gran importància perquè determina el grau 

alcohòlic del vi. El que representa 1º d’alcohol per cada 17g de sucre aproximadament. 

En el cas de l’acidesa es calcula amb el pH, que ve donada pels àcids orgànics del raïm, 

àcid tartàric i àcid màlic principalment.  

Un altre factor important a calcular és l’ITP que determina la duració de la maceració de 

les parts sòlides del raïm amb el vi.  

 

Finalment cal fer les correccions del most en sucres i acidesa. Per corregir els sucres del 

most s’utilitza la tècnica de concentració parcial del most per congelació de l’aigua i 

separació. Que es  congela el most entre 12-20 hores a una temperatura entre -3 i 6 ºC. 

Seguidament, es separa els cristalls de gel a través del filtrat. Així, es facilita l’extracció 

d’aromes lliures i lligats a la pell.  

Pel que fa l’acidesa, es vol corregir amb àcid cítric perquè està admès en agricultura 

ecològica. 

 

6.1 Additius pre-fermentatius: 

Conservants i antioxidants: s’aplica anhídrid sulfurós (SO2) en forma de sals cristal·lines 

i amb unes dosis inicials d’entre 50-120 mg./l. per la seva acció antibacteriana i 

antioxidant. Ho aplicarem després del premsat i en els trasbalsos. 

Additius específics com enzims en cas que sigui necessari, per optimitzar les diferents 

etapes en el procés de vinificació a altra o baixa temperatura. D’aquesta manera es 

degrada millor la paret cel·lular i s’alliberen els aromes del raïm. Principalment en el 

procés de maceració. 

 

A continuació, introduïm el raïm dins la desrapadora- trepitjadora per separar el raïm de 

la rapa, que és l’estructura herbàcia del raïm. També separa la resta de teixits vegetals no 

desitjats, com les fulles o restes de fusta que pugui acompanyar el raïm. Ja que només 

volem el grans de raïm per transformar-lo en vi. La mateixa màquina romp els grans de 

raïm per l’extracció del most. La pressió ha d’esser l’adequada per no rompre les llavors 

del raïm perquè no aporti sabors no desitjats. 
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Seguidament introduïm el most refredat dins el depòsit a una temperatura entre 8-10ºC 

durant 12-24 hores pel desfangat. On es deixa reposar les partícules sòlides que es troben 

en  suspensió perquè es depositin al fons del depòsit per gravetat o decantació.  

 
6.2 Elaboració del vi blanc: 

 
Un cop fetes les tasques prèvies, introduïm el most dins la premsa per extreure l’apreciat 

suc dels grans de raïm. En aquets procés no volem un premsat agressiu perquè volem la 

primera fracció del premsat, coneguda com most flor, què és la fracció de més alta 

qualitat. Evitant sabors no desitjats. Un cop dut a terme el premsat es refrigera el most. 

 

Un cop dut a terme el premsat, es passa a la maceració pre-fermentativa dins depòsits 

macerador. Amb l’objectiu de cedir  els compostos aromàtics de la pell del most al vi. 

Aquest procediment pot dura d’entre 3-48 hores. Cal dir que la maceració pre-

fermentativa només es durà a terme en la veritat chardonnay. 

 

Desprès del macerat s’introdueix el most net dins el depòsit de fermentació on s’apliquen 

els llevats i els activadors i es controla la temperatura amb un sistema refrigerador. La 

fermentació alcohòlica és un procés en que els sucres del most es transformen en alcohol. 

Els llevats presents al raïm i els que afegirem són els encarregats de dur-ho a terme, 

metabolitzant els sucres en alcohol i gas carbònic. 

El processos resumit de la fermentació és: 

 

Sucres + Llevats è Alcohol etílic + CO2 + Calor + Altres substàncies 

 

És molt important controlar la densitat del most per calcular la quantitat de sucres presents 

en el most. També la temperatura, ja que un excés de temperatura pot donar lloc a una 

aturada fermentativa. 

La fermentació acaba quan s’acaben els sucres, donant com a resultat un vi sec. 

 

En el cas de la varietat chardonnay, durem a terme una fermentació malolàctica desprès 

de la fermentació alcohòlica. Per transformar l’àcid màlic a àcid làctic. On s’allibera 

l’anhídrid carbònic per l’acció de les bactèries làctiques. Amb la següent reacció química: 
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COOH – CHOH - CH2 - COOH è COOH – CHOH - CH3 + CO2 

 

Un cop acabada la fermentació es remourà el most, d’aquesta manera els sediments pugen 

i aporten característiques organolèptiques que aporten gust i cos al vi. És tracta d’una 

practica habitual a l’hora  d’elaborar vins blancs de qualitat. També durem a terme 

trasbalsos de depòsits. Que es tracta de passar el most de un depòsit a l’altre , fent que es 

precipitin les partícules sòlides per gravetat.  

 

Seguidament dels trasbalsos es clarifica el vi amb substàncies químiques que arrosseguen 

les partícules sòlides que hagin pogut quedar dels trasbalsos. Filtrat del vi per clarificar-

lo. Pel que respecte el filtrat, té la finalitat de deixar el vi completament net i transparent 

a través de filtres. 

 

A continuació es mescla el vi procedent de les varietats chardonnay amb el vi del premsal 

blanc, per donar lloc a l’anomenat cupatge. 

Finalment es du a terme l’embotellat i etiquetat del vi. Introduint el vi dins botelles de 

0,75 litres per la seva distribució. 

 

6.3 Elaboració del vi negre: 

 
Un cop acabades les feines comunes en l’elaboració de vins blancs i negres que 

s’han anomenades anteriorment. Introduïm el most i la pasta dins el dipòsit de maceració 

per la cessió de compostos aromàtics de la pell del most de 3 a 48 hores.  

 

Seguidament es traspassa el most i la pasta dins el depòsit per iniciar la fermentació 

alcohòlica. En aquest punt s’ha de dur a terme els remuntats7 del vi per homogeneïtzar la 

temperatura del depòsit. També té l’extracció del color procedent de la pell dels grans de 

raïm. Un altra  finalitat d’aquest procés és l’oxigenació del most i la repartició dels sucres 

                                                
7 Remuntats: Operació duta a terme durant la fermentació alcohòlica per mesclar les partícules sòlides i 
les líquides. 
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i nutrients. Finalment, evitar el desenvolupament de bacteris acètiques no desitjades en el 

vi. 

  

A continuació passem al premsat de la pasta amb el most per extreure el suc del raïm. El 

premsat no ha de danyar la llavor, evitant que no es transmeti al vi aromes o sabors no 

desitjats. 

 

Una altra tasca important és el traspàs del vi dins un dipòsit per dur a terme la fermentació 

malolàctica del vi. Que com s’ha anomenat anteriorment és transforma l’àcid màlic a àcid 

làctic. D’aquesta manera s’aconsegueix potenciar la part aromàtica del vi i donar 

complexitat. 

 

Un cop acabada la fermentació malolàctica, es traspassa el vi dins les botes de roure 

francès nou de 500 litres amb un torrat M+ durant 12 mesos. Així aportem els aromes de 

la fusta, substituint  les notes de fruita fresca per notes de fruita confitada. On el vi 

aconsegueix complexitat aromàtica i organolèptica, donant com a resultat un vi d’alta 

qualitat. 

Finalment tenim l’embotellat i etiquetat del vi. El format de comercialització són botelles 

de vidre de 0,75 litres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DOCUMENT 2. ANNEXES 

TRANSFORMACIÓ D’UN HOTEL RURAL A ENOTURISME 
 

 

45 
 

 
 
 
 

7 Annex XII. Estudi de mercat 
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No només les dades ho constaten, el vi està de moda. Es tracta d’un producte de 

gran acceptació a nivell mundial. Tant, que es tracta d’un producte agroalimentari inclòs 

dins l’alimentació de moltes cultures. Per tant, per realitzar un projecte que parteix 

directament d’aquest producte, és necessari realitzar un estudi de mercat que permeti 

enfocar el producte resultant cap al sector en què la demanda sigui major o estigui a l’alça.  

Així, si analitzem el consum mundial de vi dels darrers tres anys, es pot observar que la 

demanda incrementa arribant a un consum de 241 milions d’hectolitres8 l’any 2016, on 

s’observa un increment de 200 milions de litres front l’any 2014.  

 

 

 

Gràfic 2.3.  Consum mundial. Dades extretes de OIV Statistical Report on World 
Vitiviniculture 

 

A Europa, el consum de vi no és homogeni. El país europeu de major consum és França 

amb un consum de 27 milions d’hectolitres en el 2016. El segueix Itàlia amb 22,5 milions 

d’hectolitres; Alemanya amb un consum de 19,5 milions d’hectolitres; el Regne Unit amb 

12,9 milions; Espanya amb 9,9 milions i Portugal amb 4,6 milions d’hectolitres.  

Cal destacar els països on hi ha un increment en el consum de vi respecte del 2012 com 

és ara Itàlia, que ha viscut un increment del 4,4%, Regne Unit amb un increment del 0,9% 

i Espanya amb un increment de 0,9%. 

 

 

 

                                                
8 Hectolitres (hL): Unitat de volum equivalent a cent litres.  
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Consum Europeu de vi en milions d’hectolitres 
 
Països 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Variació en 
volum 
2016/2012 

Variació en 
percentatge 
2016/2012 

 
França 

 
28,0 

 
27,8 

 
27,5 

 
27,2 

 
27,0 

 
-1,0 

 
-3,7% 

 
Itàlia 

 
21,6 

 
20,8 

 
19,5 

 
21,4 

 
22,5 

 
0,9 

 
4,4% 

 
Alemanya 

 
20,3 

 
20,4 

 
20,2 

 
19,6 

 
19,5 

 
-0,8 

 
-4,1% 

 
Regne Unit 

 
12,8 

 
12,7 

 
12,6 

 
12,7 

 
12,9 

 
0,1 

 
0,9% 

 
España 

 
9,9 

 
9,8 

 
9,9 

 
10,0 

 
9,9 

 
0,1 

 
0,9% 

 
Portugal 

 
5,0 

 
4,2 

 
4,3 

 
4,8 

 
4,6 

 
-0,4 

 
-8,4% 

 
Taula 2.7. Consum europeu. Dades extretes de OIV Statistical Report on World Vitiviniculture  

 

 

Com dèiem, el consum de vi a Espanya ha incrementat 0,1 milions d’hectolitres respecte 

de l’any 2012, el que representa un 0,9% d’augment. Aquest increment es pot associar a 

que Espanya és un destí turístic de molta gent, possibles consumidors de vi. 

 

 

 

Gràfic 2.4. Consum estatal Dades extretes del portal estadístic statista.com 

 

 

A les Illes Balears, el consum intern de vi amb Denominació d’Origen Protegida (DOP) 

o Identificació Geogràfica Protegida (IGP) està en augment. Prova d’això, durant el 2016 

s’ha consumit a Baleares més de 39.400 hl de vi. 
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Gràfic 2.5. Comercialització vi de Balears. Dades extretes de la Conselleria Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca  

 

El volum de vi comercialitzat en el 2016 ha incrementat un 8,41% respecte el 2015 i un 

65% des de 2005. 

Per això podem afirmar que la demanda de vi amb identificació geogràfica protegida està 

a l’alça. Factor important a l’hora de posicionar el nostre vi dins el mercat.  

 

Concretament, el tipus de vi comercialitzat a les Illes Balears que presenta un major 

creixement és el vi blanc. Amb un increment del 13,69% en el 2016 respecte el 2105.  
 

  
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
15/16 

 
Blanc 

 

9.894,87 

 

11.134,32 

 

10.986,89 

 

12.283,63 

 

13.451,71 

 

13.272,30 

 

15.089,60 

 

13,69% 

 
Negre 

 

23.814,89 

 

23.567,83 

 

23.654,66 

 

24.963,58 

 

27.814,73 

 

25.892,51 

 

26.471,75 

 

2,24% 

 
Rosat 

 

4.585,42 

 

5.069,14 

 

5.524,53 

 

6.042,62 

 

6.935,13 

 

6.257,40 

 

6.953,50 

 

11,12% 

 
Total Hl 

 

38.295,18 

 

39.771,29 

 

40.166,08 

 

43.289,83 

 

48.201,57 

 

45.422,21 

 

48.514,85 

 

6,81% 

 
 

Taula 2.8. Demanda del vi de Balears. Dades extretes del GOIB 
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Aquest creixement ve donat per el major nombre de visitants que hi ha el mesos de 

temporada alta, què són els mesos on les temperatures mitjanes són més altres i el consum 

de begudes fresques és més alt. També és un factor a tenir en compte a l’hora de 

seleccionar les varietats i el producte que volem fer. 

 

Partint d’aquesta informació, em volgut analitzar la demanda interna de vi dins el mateix 

Hotel Rural Finca Ca n’Aí a Sóller, Mallorca. Per això em analitzant la de comptabilitat 

de la temporada 2017. Que ens diu que s’han gastat 37.767,46€ en vi repartits en quatre 

distribuïdors diferents. La distribuïdora de Túnel; la distribuïdora pròpia de la Bodega 

José L. Ferrer a Binissalem; la distribuïdora pròpia de la bodega Son Bordils a Inca i la 

distribuïdora Catavinos. 

Desglossat: 

 

 
Túnel 

 
Bodega José 

L. Ferrer 

 
Bodega Son 

Bordils 

 
Catavinos 

 
Total 

 
29.356,59 € 

 
3.050,70€ 

 
3.023,20 € 

 
2.336,97 € 

 
37.767,46 € 

 
 

Taula 2.9. Facturació de l’hotel. Dades extretes de la comptabilitat 2017 de l’Hotel Rural Finca Ca 
n’Aí a Sóller 

 

 

És important dir que el total 37.767,46 € és el cost de la compra dels vins, no la facturació. 

Sí ens referim a facturació podríem parlar de multiplicar el cost de la botella per dos o 

per tres. Per exemple, una botella de vi que l’hotel compra per 7,50 €, la ven a 15 € o 22,5 

€. Per lo que els 37.767,46 € poden arribar a facturar 75.534,92 € fins a 113.302,38 €. 

Túnel és el major venedor de vi a la finca, on absorbeix el 78% de la facturació en vins, 

seguit de la bodega José L. Ferrer i la bodega Son Bordils amb un 8%. Finalment tenim 

amb un  6% la distribuïdora Catavinos. 
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Gràfic 2.6. Distribuidors de l’hotel. Dades extretes de la comptabilitat 2017 de 
l’Hotel Rural Finca Ca n’Aí a Sóller 

 

Per altra banda i segons el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient9, el 

mercat del vi ecològic té un valor total de 52.359.644€ TAM10 el juny de 2013. Un 13,8% 

més que l’any anterior amb 45.997.699€ TAM juny 2012. Així ho il·lustren els següents 

gràfics: 

 

 

Gràfic 2.7. Valor del mercat de vins ecològics. Dades extretes del MAGRAMA 
(2013) 

 

Així doncs, podem afirmar que el valor del mercat vitícola en ecològic està a l’alça i que 

per tant, és un bon sector per posicionar el nostre vi.  

 

Per el que fa l’evolució del preu mig €/l. del vi ecològic front vi no ecològic, hi trobam 

certes diferències com mostra les següents gràfiques: 

 

                                                
9 MAGRAMA (2013). Caracterización de las ventas de alimentos ecológicos, biológicos u orgánicos en 
la distribución organizada de base alimentaria en España (1º semestre 2013). Madrid: Ministerio de  
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 24 – 31. 
 
10 TAM: Total Anual Movil 
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TAM Juny 12 TAM Juny 13
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Gràfic 2.8. Evolució del preu. Dades extretes del MAGRAMA (2013) 

 
 

Observem un increment del 13,2% en el preu mig €/l del producte ecològic i un increment 
del 6,8% en el producte. Aquest fet ens indica que el producte ecològic té un valor afegit 
sobre el convencional i que el mercat està disposat a pagar-ho. Ja que si no fos així, no hi 
hauria demanda d’aquest tipus de producte. 

Fent un resum del volum de vi elaborat a partir de raïm ecològic per comunitats 
autònomes, el MAGRAMA (2013) ens indica: 

 

 % Volum % Valor Preu mitjà Índex de 
consum 

TAM 
JUN
’12 

TAM 
JUN
’13 

%Var.
Vol. 

TAM 
JUN
’12 

TAM 
JUN
’13 

%Var
.Val. 

TAM 
JUN
’12 

TAM 
JUN
’13 

%Var.
Preu. 

TAM 
JUN
’12 

TAM 
JUN
’13 

Tota
l 

Espa
nya 

100 100 0,5 100 100 13,8 1,5 1,7 13,2 100 100 

Bale
ars 

2,5 2,6 4,2 2,7 3 24,6 1,66 1,99 19,6 72,0 70,9 

 

Taula 2.10. Volum de vi ecològic. Dades extretes del MAGRAMA (2013) 
 

A Balears, en el TAM de juny del 2013 respecte el TAM de juny 2012. Tenim un 4,2% 

1,5
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2,9
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de variació en el volum de vi ecològic. Pel que fa la variació del valor del vi ecològic, 

Balears destaca per ser la comunitat autònoma que presenta un major increment amb un 

24,6%. Respecte el preu mitjà del vi ecològic, Balears és la tercera comunitat autònoma 

que presenta el major % de variació amb un 19,6%, darrera Extremadura amb un 

increment del 20,08% i de Múrcia amb un 22,6%. Finalment, l’índex de consum del TAM 

de juny 2012 és de 72 punts, 1,1 punts major que l’índex del 2013 amb un 70,9.  

Segons el MAGRAMA (2013), l’evolució dels segments de vi ecològic (% variació de la 

venta absoluta) és la següent: 

 

Gràfica 2.9. Venta vi ecològic. l’evolució dels segments de vi ecològic. Dades 
extretes del MAGRAMA (2013) 

 
 
On veiem que els vins amb una I.G.P. té un valor de 14%, major que en el cas de D.O.P. 

amb un 13,6%. Per el contrari, el volum de vi ecològic venut amb I.G.P. és menor que el 

vi amb D.O.P.  

 

En l’evolució dels segments de vi no ecològic (% variació de la venta absoluta) també 

passa el mateix, el valor de vins convencionals amb I.G.P. és major que els vins amb 

D.O.P., però respecte el volum, els vins amb I.G.P. és menor que el D.O.P. 
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Gràfica 2.10. Evolució vi no ecològic. Dades extretes del MAGRAMA (2013) 

 

 

En el cas de l’evolució del preu del producte ecològic per segments (€/l) el vins amb 

D.O.P. presenten un petit descens del 0,11 en el TAM de juny 2013 respecte el TAM de 

juny 2012. Pel que fa els vins amb I.G.P. passa el contrari. En el TAM de juny 2013 hi 

ha un increment del 0,16 respecte el TAM de juny 2012 amb un valor de 0,83. 

El fet de que la major part de bodegues de Mallorca durant el 2012 i 2013, estesin inscrites 

en D.O.P. i no en I.G.P.,  condicionen el valor de ventes. 

 

 

 
 

Gràfica 2.11. Evolució preu vi ecològic. Dades extretes del MAGRAMA (2013) 

 
Aleshores hi ha un increment del 13,2% en el preu del total de vins ecològics, un descens 

de 0,5% en caves, un descens de 4,7% en la resta d’espumosos, un descens del 2,9% en 

vins amb D.O.P. i un increment del 18,9% en el preu de vins amb I.G.P..  

 
 

El percentatge de diferencial de preus front producte no ecològic (%) és el següent: 
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Gràfic 2.12. Diferencial de preu. Dades extretes del MAGRAMA (2013) 

 

 

Podem dir que en el cas de vins de qualitat, durant el 2012 i 2013, el fet de ser un producte 

ecològic no té gaire importància. Dit això, en el TAM del 2013, la diferència és menor 

amb un 2,5% menys respecte els TAM del 2012. Per això es pot dir que la tendència del 

preu dels vins de qualitat és la de ser ecològics. 

Pel que fa els visitants estrangers de les Illes Balears i segons l’IBESTAT11 el 73% 

provenen de països europeus com França, Itàlia, Regne Unit i Alemanya. El 23% restant, 

prové d’altres països com Bèlgica, Luxemburgo, Països Baixos, etc. 

 

 

Gràfic 2.13. Origen dels turistes de Balears. Dades extretes del IBESTAT (2012) 

                                                
11 IBESTAT (2012). Turistas con destino principal las Illes Balears por periodo, isla y país de residencia. 
Balears: Institut d’estadística de les Illes Balears. 
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També podem destacar que en el 2013, el 40% dels visitant té entre 25 i 44 anys. 

D’aquesta manera es pot enfocar el tipus de producte en funció al tipus de vi consumit 

per aquesta franja d’edat. 

 

 

 
 

Gràfic 2.14. Edat dels turistes. Dades extretes del IBESTAT (2013) 

 

 

Un altre factor important, és que el 95% dels visitant de les Illes Balears venen per oci i 

vacances. Fet que pot convidar als visitants a consumir begudes alcohòliques com és el 

cas del vi. 

 

Gràfic 2.15. Motiu del viatge. Dades extretes del IBESTAT (2013) 

 

Cal remarcar, que durant l’any 2013 i segons l’IBESTAT (2013), el 47% dels visitants de 

les Illes prefereixen allotjaments d’alta categoria com és ara hotels de tres i quatre 

estrelles.  
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Gràfic 2.16. Elecció d’hotels. Dades extretes del IBESTAT (2013) 

 

 

Pel que fa la demanda de vi ecològic, segons ICEX12 i l’Oficina Econòmica i Comercial 

del Consolat d’Espanya a Düsseldorf, durant el 2011 França és el país d’Europa que més 

vi ecològic consumeix i Alemanya és el quart, amb uns 20.000 milions de Hl. On Itàlia, 

França i Espanya són països de preferència per els alemanys a l’hora de compra vi 

ecològic. 

 

Gràfic 2.17. Consum europeu de vi ecològic. Revista alemanya especialitzada 
Weinwirtschaft 18/10 

 

Si ens fixem amb l’edat de consum de vi ecològic, la franja d’entre 38 i 50 anys són els 

que consumeixen més aquest tipus de producte com bé indica la gràfica. 

                                                
12 ICEX: Instituto Español de Comercio Exterior. 
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Gràfic 2.18. Edat de consum de vi ecològic. Revista alemanya especialitzada 
Weinwirtschaft 18/10 
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8 Annex XIII. Índex climàtic de la vinya 
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8.1 Duració del període (N) 

 
És el nombre de dies del període en que les temperatures mitjanes són superiors a 

10ºC (zero vegetatiu de la vid). 

 

 

 

Gràfic 2.19. Període (N) de la vinya.. Dades extretes del SIAR   

 

 

8.2 Integral tèrmica activa (Ita) 

Es calcula mitjançant l’expressió: Ita = ∑Ta , que serien la suma de temperatures 
mitjanes diàries superiors a 10 ºC durant el període actiu. 

 
 

Mes Temp 
Media 
(ºC) 

nº de dies Tª 
mitjana x 
nº dies 

Març 11,8 31 365,8 
Abril 15 30 450 
Maig 18,9 31 585,9 
Juny 22,8 30 684 
Juliol 25,9 31 802,9 
Agost 25,5 31 790,5 
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Septembre 21,8 30 654 
Octubre  18,2 31 564,2 
Novembre 13,7 30 411 
Desembre 10,1 31 313,1   

Ita= 5.621,40 
 

Taula 2.11. Integral tèrmica activa. Dades extretes del SIAR 
 
 

 

Per a la regió francesa, Pulliat i Anget presenten una escala d'adaptació varietal al 
medi, segons les seves èpoques de maduració, prenent com a origen Chasselas Dore. 
 
 

ÈPOCA MADURACIÓ ITA 
I - 15 dies 2.720 
II Ch.D. 2.800 
III + 15 dies 2.840 
IV + 30 dies 3.050 
V + 45 dies 3.190 

 
Taula 2.12. Escala d’adaptació varietal segons l’època de maduració 

 
 
8.3 Integral tèrmica efectiva de Winkler i Amerine 

 
És la suma de temperatures mitjanes diàries efectives des del 1 d’abril al 30 

d’octubre. 

La temperatura efectiva (Te) és la temperatura activa (Ta) menys 10 ºC (Te =Ta –10 ºC). 

 

!"# = 	 & Te
)*	+,-..

0	1.2.

= 5.255,6 − (10 · 214) = 3.115,6	º@		 

 
 
8.4 Índex heliotèrmic de Branas 

 
És el producte de la suma de temperatures eficaços (X) per la suma d'hores de 

sol (H), en el període actiu, i multiplicat per 10-6 .  

 

! = A · B · 10CD = 3.115,6 · 988 · 	10CD = 3,08 



 
DOCUMENT 2. ANNEXES 

TRANSFORMACIÓ D’UN HOTEL RURAL A ENOTURISME 
 

 

61 
 

En el nostre cas em obtingut el número d’hores de sol de l’estació meteorològica de 

l’aeroport de Palma.  

Branas estableix com a límit septentrional I = 2,6. 

 
 
 

Varietats Maduració (dies) I Duració del cicle 
(dies) 

Precoces <5 <2,80 <145 
1ª època Primerenca - 5 

Mitjana Ch. D. 

Tardana + 5 

2,80 
2,95 
3,10 

146-155 

2ª època Primerenca +10 

Mitjana +15 

Tardana + 20 

3,25 
3,40 
3,55 

156-170 

3ª època Primerenca +25 

Mitjana +30 

Tardana + 35 

3,71 
3,86 
4,02 

171-185 

4ª època Primerenca +40 

Mitjana +45 

Tardana + 50 

4,18 
4,33 
4,50 

>185 

 
Taula 2.13. Classificació heliotèrmica de varietats 

 

 
8.5 Índex de possibilitats heliotèrmiques de Huglin 

 
Aquest índex permet avaluar les possibilitats heliotèrmiques d'un mitjà vitícola. Es 

calcula mitjançant la següent expressió: 

 

!B = & [(	H1 − 10º	) + (	HJ − 10º)] · L 2M
)*	+,-2N..

0	1.2OP

 

 

on:  

Ta = temperatura mitjana diària 
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Tm = temperatura màxima diària 

K = coeficient de longitud de dies, que varia d'1,02 a 1,06 entre 40 i 50 graus de latitud. 

 

IH = 125,73 (març) + 204,36 (abril) + 327,24 (maig) + 441,48 (juny) + 554,53 (juliol) + 

549,69 (agost) + 439,92 (setembre) + 324,01 (octubre) + 174,72 (novembre) + 78,99 

(desembre) = 3.220,67  

 

8.6 Índex hidrotèrmic de Branas, Bernon i Levadoux. 

 
Aquest índex és el resultat de la suma dels productes mensuals de temperatures 

mitjanes, per la quantia de la pluja en mm durant els mesos compresos entre abril i agost. 

 

Q = & HJ	JRSTN1P · UU		V2R,OVO-1,O+ST	JRSTN1PT

)0	1W+T-.

0	1.2OP

 

 
 

Es basa en que el desenvolupament del fong míldiu depèn de la freqüència de les 

pluges i de les temperatures mitjanes, de tal manera que els autors donen un límit màxim 

per sobre del qual poden patir atacs del patogen. 

 

P = 954 (abril) + 1.026,27 (maig) + 310,08 (juny) + 20,72 (juliol) + 673,2 (agost) = 

2.984,27  

 
8.7 Índex bioclimàtic de Hidalgo 

 
Es calcula mitjançant la següent exoresió: 

 

!., =
(∑H# · 	∑ !# · 10C))

QM 	 

 

Et = temperatures eficaços del període actiu 

Ie = hores de sol de l'esmentat període 

P = precipitació anual 

Les zones favorables es consideren compreses entre valors d'índex de 5 i 25 indicant-se 

un òptim en Ibc = 15 ± 10. 
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9 Annex IX. Estudi de viabilitat econòmica 
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9.1 Objectiu: 

• L'objectiu principal d'aquest estudi econòmic és analitzar la viabilitat econòmica 

durant 20 anys del cultiu ecològic de vinya a l’Hotel Rural Finca ca n'Aí, Sóller. 

 

9.1.1 Objectius secundaris: 

• Estudiar la rendibilitat de l’explotació amb un descens de la producció/ingressos 

d’un 5%, d’un 10%, d’un 15% i d’un 20% fora reduir els costos de producció. 

• Esbrinar la rendibilitat de l’explotació amb un descens d’un 50% en la venta 

directa i quantificar la pèrdua econòmica per vendre a intermediaris. 

• Calcular el cost mitjà de producció per botella, tant del coupage com el 

monovarietal, en màxima producció. 

• Quantificar el cost de producció per hectàrea. 

• Detectar l’any en que es comença a obtenir beneficis. 

• Calcular el retorn de la inversió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.2 Inversió inicial 

 
 

Instruments   
Àcid cítric 1 kg.                         7,25 €  
Sulfits alimentaris (25kg)                       35,00 €  
Remuntador per vins                     307,34 €  
Proveta de plàstic 500 ml                       12,50 €  
Destrossador de capells inox.                     133,86 €  
Taula de bodega                  1.512,50 €  
"Recorderia" (taps, doble mascles, etc.)                     500,00 €  
Mànega de PVC 40 mm int. 50 metres                     252,29 €  
Pala de polipropilè                       45,01 €  
Rasclet                       42,83 €  
Poals graduat plàstic alimentari 25 lts                         8,11 €  
Embut plàstic 250 mm                          3,51 €  
Gerra graduada 1lts.                         2,96 €  
Caixa de verema                          6,11 €  
Botes de roure francès 500 lts. 1.890€/u                13.230,00 €  
Densímetre 1100-1200 lot de 12                       91,08 €  
pH-metre portàtil MW102                     177,00 €  
Kit d’anàlisis del sulfurós (SO2)                        56,70 €  
Total                16.424,05 €  

 
 
  
 

 

Maquinària Cost 
Filtre de plaques 3.744,00 € 
Netejadora botes manual 3.156,00 € 
Equip de fred w16 frigories 14.217,00 € 
Cinta elevadora 1.813,79 € 
Desrapadora-trepitjadora 5.237,64 € 
Bomba de trasbals 1.225,73 € 
Bomba de trasbals Monho T608  5.907,00 € 
Premsa model PPC12 20.182,00 € 
Taula de selecció model "NC" 7.309,00 € 
Depòsit sempre ple 3.000 lts. 4.610,00 € 
Hidro-netejadora 2.398,42 € 
Tisore elèctriques 700€/unitat 2.100,00 € 
Refractòmetre digital  0-28 BAUMË MA883 169,00 € 
Remolc 4.900,50 € 
Intercepas 10.708,50 € 
Trituradora 7.826,89 € 
Sembradora 5.454,68 € 
Nebulitzador  10.768,40 € 
Total 111.728,55 € 
Total subvencionat (40%) 44.691,42 € 
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Reformes i implantació del cultiu   
Rehabilitació del celler 99.885 € 
Plantació 54.372 € 
Sistema de reg 19.742 € 
Total + G.G. I B.I.+I.V.A 400.018 € 
Altres instruments 16.424,05 
Total 416.441,87 € 

 
Taula 2.14. Reformes i implantació del cultiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.3 Paràmetres tècnics 

Paràmetres Paràmetres Any nº 1 Any nº 2 Any nº 3 
Any nº 4 i 
màxima 

producció 

Hectàrees totals 5,29         
Hectàrees de la varietat 

chardonnay 3,40         

Hectàrees de la varietat 
premsal blanc 0,39         

Hectàrees de la varietat 
callet 1,50         

Número de ceps per 
hectàrea 4.545,00         

Número de ceps total 24.043,05         
Kg de raïm per cep 1,64 0 0,82 1,23 1,64 

Kg de raïm per hectàrea 7.438,00 0 3.719,00 5.578,50 7.438,00 
Total Kg de raïm blanc, 

chardonnay 25.289,20 0 12.644,60 18.966,90 25.289,20 

Total Kg de raïm blanc 
premsal blanc 2.900,82 0 1.450,41 2.175,62 2.900,82 

Total Kg de raïm negre 
callet 11.157,00 0 5.578,50 8.367,75 11.157,00 

Kg de raïm totals 39.347,02 0 19.673,51 29.510,27 39.347,02 
Rendiment del raïm 0,70         

Litres de vi, chardonnay 17.702,44 0 8.851,22 13.276,83 17.702,44 
Litres de vi, premsal blanc 2.030,57 0 1.015,29 1.522,93 2.030,57 
Litres totals de vi blanc, 

coupage 19.733,01 0 9.866,51 14.799,76 19.733,01 

Litres de vi, callet 7.809,90 0 3.904,95 5.857,43 7.809,90 
Volum de vi per botella 

(litres) 0,75         

Litres de vi total 27.542,91 0 13.771,46 20.657,19 27.542,91 
Número de botelles de vi 

blanc, coupage 26.311 0 13.155 19.733 26.311 

Número de botelles de vi 
negre, callet 10.413 0 5.207 7.810 10.413 

Número de botelles totals 36.724 0 18.362 27.543 36.724 
Nº de botes de 500l. 

Necessàries     8 12 16 

 
Taula 2.15. Paràmetres de producció 
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Tasques mecanitzades 
a desenvolupar  

 Amplada de 
treball  

 Velocitat de 
treball   Ha/hora   Hora/ha   Consum mitjà 

tractor l/ha  

 Sembrar                    1,70                  9,00              1,09              0,92                    8,05    
 Remolc                    1,60                  8,00              0,91              1,09                    9,63    
 Abonar                    1,60                  8,00              0,91              1,09                    9,63    

 Intercepas                    2,15                  7,00              1,08              0,93                    8,19    
 Triturar                    1,80                  8,00              1,03              0,97                    8,56    

 Tractament fitosanitari                    4,00                  4,00              1,14              0,88                    7,70    
 

Taula 2.16. tasques mecanitzades 
 

Taques manuals a 
desenvolupar  

 Rendiment per 
persona i dia (nº 

ceps en 8hrs.)  
 Ha/hora   Hora/ha  

 Poda d'hivern (nº ceps)                500,00                72,72              0,01    
 Poda en verd (nº ceps)                500,00                72,72              0,01    

 Fermat de ceps (nº 
ceps)                500,00                72,72              0,01    

 Retirada de brots 
baixos no desitjats (nº 

ceps)  
              600,00                60,60              0,02    

 Verema manual (kg)                650,00                55,94              0,02    
 

Taula 2.17. Tasques manuals 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 2.18. Paràmetres tècnics 
 

Productes 
fitosanitaris   Dosis (kg/Ha)  

 Cuprocol (Oxiclorur 
de coure (70%))                    3,40    

 Caldo bordelés                    5,00    
 Thiovit (sofre 80%)                    5,00    
 Seipasil (silici 98%)                  15,00    

 Azadiractina                    2,55    

Consum mitja tractor 
75 cv gasoil agrícola    Litres/hora  

                    8,80    

Llavors de sembra   kg/Ha (entre línies)  
 Civada                  45,00    

 Mostassa                    7,50    
 Favó                  60,00    

  

 Abonat orgànic   kg/Ha (entre línies)  
 Fems de vaca           15.000,00    



 

9.4 Paràmetres econòmics 

 

Cost de tasques 
mecanitzades a 

desenvolupar amb el 
gasoil  

 €/hora  €/ha    

 Sembrar           18,04                  16,51     
Preu gasoil 

agrícola 
(€/litre) 

0,9 

 Remolc             8,30                    9,08       

 Abonar             8,30                    9,08       

 Intercepas           12,85                  11,95       

 Triturar           24,68                  23,99       

 Tractament 
fitosanitari           46,62                  40,79       

      
      

Productes 
fitosanitaris 

Dosis 
(kg/Ha) €/kg Nº de 

tractaments €/Ha Cost anual 
tractament 

Caldo bordelés 5 3,50 € 3 17,50 € 277,73 € 
Thiovit (sofre 80%) 5 1,67 € 3 8,35 € 132,51 € 
Seipasil (silici 98%) 15 4,00 € 2 60,00 € 600,00 € 

Azadiractina 2,55 136,00 € 1 346,80 € 1.834,57 € 
    Total 2.844,81 € 

Taula 2.19. Paràmetres econòmics 
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Llavors de sembra €/kg kg/Ha (entre 
línies) €/ha € total 

€ Primer 
any de 
rotació 

€ Segon any de rotació 

Civada 0,22 45 9,9             
52,37    114,26 77,96 

Mostassa 2,61 7,5 19,575           
103,55    

  

Favó 0,36 60 21,6           
114,26    

  

Abonat orgànic €/kg kg/Ha (entre 
línies) €/ha  € total    

Fems de vaca 0,02        15.000,00    300        
1.587,00    
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Conceptes €/ unitat 
nº 

d'unitats 
1r any 

nº d'unitats 2n 
any 

nº d'unitats 
3r any 

nº d'unitats 
màxima 

producció 
 

Borgoña vintage 296 75 750 ml (Coupage blanc) 0,657 0        13.155              19.733              26.311     

Bordelesa vintage 325 75 NG 750 ml (Negre) 0,664 0          5.207                7.810              10.413     

Etiquetes 0,13 0        18.362              27.543              36.724     

Càpsula 0,14 0        18.362              27.543              36.724     

 Tap nº 12 cilíndric acolmatat 0,1052 0        18.362              27.543              36.724     

Cost total   0  18.989,64 €      28.484,47 €      37.979,29 €  
 
 
 

Contractació embotelladora €/ Tasques € 1r any € 2n any € 3r any € màxima producció    

Muntatge         90,00 €                     
-   €          90,00 €             90,00 €             90,00 €     

Canvi de format         25,00 €                     
-   €          25,00 €             25,00 €             25,00 €     

Embotellar + etiquetar (per botella)           0,20 €                     
-   €     3.672,39 €        5.508,58 €        7.344,78 €     

Cost total                      
-   €     3.787,39 €        5.623,58 €        7.459,78 €     
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Lloguer celler per esdeveniments €/dia 3.000,00        

         

 €/persona Nº 
persones €/ grup      

Tast de vins 15 30 450      

         

Botes de roure francès 500l. 1.890,00 €        

 

 

 

 

Producte 

€/botella 
any 3,4 i 
5, venta 
directe 

€/botella 
any 3,4 i 5, 

venta 
distribuidor 

€/botella  any 
6,7 i 8, venta 

directa 

€/botella  any 6,7 
i 8, venta 

distribuidor 

€/botella a 
partir del 

any 9, 
venta 

directe 

€/botella a 
partir del any 9, 

venta 
distribuidor 

€/ha en plena 
producció a partir 

de any 9, venta 
directa 

€/ha en plena 
producció a partir 

dr any 9, venta 
distribuidor 

Callet  19,00 €           9,00 €        21,00 €             10,00 €             
33,00 €            16,00 €      229.090,40 €     111.074,13 €  

Coupage 
chardonnay 
i premsal 

blanc 

 15,00 €           7,00 €        17,00 €               8,00 €             
24,00 €            12,00 €      166.611,20 €       83.305,60 €  
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TASQUES 1 treballador 
Rendiment per 
persona i dia 

(8hrs.) 

Durada de la 
tasca  amb un 
operari (dies) 

Durada de la tasca  
amb un operari 

(setmanes) 

Durada de la tasca  
amb un operari 

(mesos) 

Poda d'hivern (nº ceps) 500                   48,09                           6,87                              1,72    
Poda en verd (nº ceps) 500                   48,09                           6,87                              1,72    

Fermat de ceps (nº ceps) 500                   48,09                           6,87                              1,72    
Retirada de brots baixos no desitjats (nº ceps) 600                   40,07                           5,72                              1,43    

Verema manual (kg) 650                   60,53                           8,65                              2,16    
  Total                 244,86      

 

 

SUBCONTRACTACIÓ DE PERSONAL €/hora €/dia Cost total anual 1 
treballador 

Cost total anual 2 
treballadors 

Peó agrícola                     13,00 €                 104,00 €               25.465,85 €                  25.465,85 €  
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9.5 Costos d’inversió i amortització 

Costos calculats segons formules de l’Associació Americana d'Enginyers Agrònoms 

Maquinaria Sembradora Intercepas Remolc Trituradora Nebulitzador 

Marca SX-Muntisem Viña SXE 
13M braç curvat 

Ribot cultivadors 
extensible hidràulics 7 

braços  

Remolc 2 eixos 
2.500x1.660x600 

Trituradora Serrat Trigon 
evolution 180 

Nebulitzador suspés 
800L DTVS 

Preu                            5.454,68                        10.708,50                          4.900,50                            7.826,89                    10.768,40    
Subvenció (PCR)                                   1,00                                 1,00                                 1,00                                   1,00                             1,00    
Numero d'usos 

anuals                                   1,00                                 2,00                               10,00                                   1,00                             6,00    

Rendiment en 
parcel·la(%)                                   0,70                                 0,70                                 0,70                                   0,70                             0,70    

Ha/h                                   1,09                                 1,08                                 0,91                                   1,03                             1,14    
h/Ha                                   0,92                                 0,93                                 1,09                                   0,97                             0,88    

Ús anual (h/any)                                   6,92                               14,06                               82,66                                   7,35                           39,68    
V. Adquisició (Va €)                            5.454,68                        10.708,50                          4.900,50                            7.826,89                    10.768,40    
Vida màxima anys 

(N)                                   8,00                               12,00                               15,00                                   8,00                           10,00    

Valor residual (Vr €)                            1.014,06                             991,15                             268,84                            1.552,08                      1.506,73    
Vida max (H)                            3.000,00                          5.000,00                          5.000,00                            3.000,00                      1.200,00    

Hores vida màxim 
(h)                                 55,32                             168,72                          1.239,84                                 58,78                         396,75    

Amortització  Obsolescència   Obsolescència   Obsolescència   Obsolescència   Obsolescència  
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Amortització per 
obsolescència, Ao 

(€/h) 
                                10,03                                 4,80                                 0,25                                 13,34                             2,33    

Amortització per ús, 
Au (€/h)                                   1,48                                 1,94                                 0,93                                   2,09                             7,72    

A €/ha                                 13,12                               12,76                                 3,89                                 18,53                           17,51    
Hores acumulades 

d'ús                                 55,32                             168,72                          1.239,84                                 58,78                         396,75    

Rep. i Mant.                                   4,83                               22,10                             165,03                               200,69                    14.428,50    
  Consum mitjà 

tractor l/ha                                     8,05                                 8,19                                 9,63                                   8,56                             7,70    

€/hora                                 10,12                                 4,93                                 0,38                                 16,76                           38,70    
€/ha                                   9,26                                 4,59                                 0,42                                 16,29                           33,86    

Cost total anual (€)                                 87,33                               63,24                               48,04                               126,92                         215,80    

Cost d'ús de tota la 
maquinària per any 

(€) 
                             541,32 €  

    
Taula 2.20. Costos d’inversió i amortització 
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9.6 Costos fixos anual 
DESPES

ES 
ANUAL

S  

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

Mà 
d'obra                                         

 Personal 
total  

59.58
4,00 
€ 

59.58
4,00 € 

59.64
4,00 € 

59.64
4,00 € 

59.64
4,00 € 

59.70
4,00 € 

59.70
4,00 € 

59.70
4,00 € 

59.76
4,00 € 

59.76
4,00 € 

59.76
4,00 € 

59.82
4,00 € 

59.82
4,00 € 

59.82
4,00 € 

59.88
4,00 € 

59.88
4,00 € 

59.88
4,00 € 

59.94
4,00 € 

59.94
4,00 € 

59.94
4,00 € 

Subcontr
actació 

de 
personal 

  12.73
2,92 € 

19.09
9,39 € 

25.46
5,85 € 

25.46
5,85 € 

25.46
5,85 € 

25.46
5,85 € 

25.46
5,85 € 

25.46
5,85 € 

25.46
5,85 € 

25.46
5,85 € 

25.46
5,85 € 

25.46
5,85 € 

25.46
5,85 € 

25.46
5,85 € 

25.46
5,85 € 

25.46
5,85 € 

25.46
5,85 € 

25.46
5,85 € 

25.46
5,85 € 

 
Comercia
lització 

productes 
(publicita
t, ventes)  

1.000
,00 € 

1.000,
00 € 

1.000,
00 € 

1.000,
00 € 

3.000,
00 € 

3.000,
00 € 

3.000,
00 € 

3.000,
00 € 

3.000,
00 € 

3.000,
00 € 

3.000,
00 € 

3.000,
00 € 

3.000,
00 € 

3.000,
00 € 

3.000,
00 € 

3.000,
00 € 

3.000,
00 € 

3.000,
00 € 

3.000,
00 € 

3.000,
00 € 

                                          
 
Manteni
ment 
instal·lac
ions  

                                        

 Recursos  
10.00
0,00 
€ 

10.00
0,00 € 

10.00
0,00 € 

15.00
0,00 € 

15.00
0,00 € 

15.00
0,00 € 

15.00
0,00 € 

15.00
0,00 € 

15.00
0,00 € 

15.00
0,00 € 

15.00
0,00 € 

15.00
0,00 € 

15.00
0,00 € 

15.00
0,00 € 

15.00
0,00 € 

15.00
0,00 € 

15.00
0,00 € 

15.00
0,00 € 

15.00
0,00 € 

15.00
0,00 € 

 
Reparaci

ons  
  2.000,

00 € 
2.000,
00 € 

2.000,
00 € 

2.000,
00 € 

3.000,
00 € 

3.000,
00 € 

3.000,
00 € 

3.000,
00 € 

3.000,
00 € 

4.000,
00 € 

4.000,
00 € 

4.000,
00 € 

4.000,
00 € 

4.000,
00 € 

4.000,
00 € 

4.000,
00 € 

4.000,
00 € 

4.000,
00 € 

4.000,
00 € 
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 Neteja   1.500
,00 € 

1.500,
00 € 

1.500,
00 € 

1.500,
00 € 

1.500,
00 € 

1.500,
00 € 

1.500,
00 € 

1.500,
00 € 

1.500,
00 € 

1.500,
00 € 

1.500,
00 € 

1.500,
00 € 

1.500,
00 € 

1.500,
00 € 

1.500,
00 € 

1.500,
00 € 

1.500,
00 € 

1.500,
00 € 

1.500,
00 € 

1.500,
00 € 

                                          
Manteni
ment del 
cultiu 

                                        

Productes 
fitosanita

ris 

2.844
,81 € 

2.844,
81 € 

2.844,
81 € 

2.844,
81 € 

2.844,
81 € 

2.844,
81 € 

2.844,
81 € 

2.844,
81 € 

2.844,
81 € 

2.844,
81 € 

2.844,
81 € 

2.844,
81 € 

2.844,
81 € 

2.844,
81 € 

2.844,
81 € 

2.844,
81 € 

2.844,
81 € 

2.844,
81 € 

2.844,
81 € 

2.844,
81 € 

Fems de 
vaca 

1.587
,00 €                 1.587,

00 €                   1.587,
00 € 

 Reg  600,0
0 € 

600,0
0 € 

600,0
0 € 

600,0
0 € 

600,0
0 € 

600,0
0 € 

600,0
0 € 

600,0
0 € 

600,0
0 € 

600,0
0 € 

600,0
0 € 

600,0
0 € 

600,0
0 € 

600,0
0 € 

600,0
0 € 

600,0
0 € 

600,0
0 € 

600,0
0 € 

600,0
0 € 

600,0
0 € 

Compra 
de llavors 

per la 
coberta 
vegetal 

114,2
6 € 

77,96 
€ 

114,2
6 € 

77,96 
€ 

114,2
6 € 

77,96 
€ 

114,2
6 € 

77,96 
€ 

114,2
6 € 

77,96 
€ 

114,2
6 € 

77,96 
€ 

114,2
6 € 

77,96 
€ 

114,2
6 € 

77,96 
€ 

114,2
6 € 

77,96 
€ 

114,2
6 € 

77,96 
€ 

Treball 
de camp 

amb 
maquinàr

ia 

541,3
2 € 

541,3
2 € 

544,3
9 € 

544,3
9 € 

544,3
9 € 

544,3
9 € 

544,3
9 € 

544,3
9 € 

544,3
9 € 

544,3
9 € 

544,3
9 € 

544,3
9 € 

544,3
9 € 

544,3
9 € 

544,3
9 € 

544,3
9 € 

544,3
9 € 

544,3
9 € 

544,3
9 € 

544,3
9 € 

Reposicio
ns 

500,0
0 €                                       

                                          
Embotell
at                                         

Contracta
ció 

embotella
dora 

  
            

3.787,
39 €  

               
5.623,
58 €  

                  
7.459,
78 €  

                  
7.459,
78 €  

              
7.459,
78 €  

7.459,
78 € 

7.459,
78 € 

7.459,
78 € 

7.459,
78 € 

7.459,
78 € 

7.459,
78 € 

7.459,
78 € 

7.459,
78 € 

7.459,
78 € 

7.459,
78 € 

7.459,
78 € 

7.459,
78 € 

7.459,
78 € 

7.459,
78 € 
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Material 
per 
l'embotel
lat 

                                        

Envàs, 
etiquetes 
i altres 

  
          

18.98
9,64 €  

             
28.48
4,47 €  

                
37.97
9,29 €  

                
37.97
9,29 €  

            
37.97
9,29 €  

37.97
9,29 € 

37.97
9,29 € 

37.97
9,29 € 

37.97
9,29 € 

37.97
9,29 € 

37.97
9,29 € 

37.97
9,29 € 

37.97
9,29 € 

37.97
9,29 € 

37.97
9,29 € 

37.97
9,29 € 

37.97
9,29 € 

37.97
9,29 € 

37.97
9,29 € 

                                          
Botes de 
roure 
francès 

                                        

Botes de 
roure 

francès 
500l 

      20.79
0,00 € 

15.12
0,00 € 

9.450,
00 € 

28.35
0,00 € 

28.35
0,00 €     28.35

0,00 € 
28.35
0,00 €     28.35

0,00 € 
28.35
0,00 €     28.35

0,00 € 
28.35
0,00 € 

                                          

Total 
78.27
1,40 
€ 

113.6
58,05 
€ 

131.4
54,90 
€ 

174.9
06,08 
€ 

171.2
72,38 
€ 

166.6
26,08 
€ 

185.5
62,38 
€ 

185.5
26,08 
€ 

157.2
72,38 
€ 

158.8
23,08 
€ 

186.6
22,38 
€ 

186.6
46,08 
€ 

158.3
32,38 
€ 

158.2
96,08 
€ 

186.7
42,38 
€ 

186.7
06,08 
€ 

158.3
92,38 
€ 

158.4
16,08 
€ 

186.8
02,38 
€ 

188.3
53,08 
€ 

Cost 
producci
ó/ha 

12.43
3,16 
€ 

14.43
8,76 € 

15.66
1,03 € 

16.85
7,66 € 

16.86
4,52 € 

16.86
9,00 € 

16.87
5,86 € 

16.86
9,00 € 

16.88
7,21 € 

17.18
0,34 € 

16.88
7,21 € 

16.89
1,68 € 

16.89
8,55 € 

16.89
1,68 € 

16.90
9,89 € 

16.90
3,03 € 

16.90
9,89 € 

16.91
4,37 € 

16.92
1,23 € 

17.21
4,37 € 

Cost 
total/ha 

14.79
6,11 
€ 

21.48
5,45 € 

24.84
9,70 € 

33.06
3,53 € 

32.37
6,63 € 

31.49
8,31 € 

35.07
7,95 € 

35.07
1,09 € 

29.73
0,13 € 

30.02
3,27 € 

35.27
8,33 € 

35.28
2,81 € 

29.93
0,51 € 

29.92
3,64 € 

35.30
1,02 € 

35.29
4,15 € 

29.94
1,85 € 

29.94
6,33 € 

35.31
2,36 € 

35.60
5,50 € 

 
Taula 2.21. Costos fixos anuals 

El colors representen la durada de les botes de roure, que les utilitzarem durant quatre anys. 
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Cost mitjà 
producció 

coupage per 
botella en plena 

producció 

4,30 € 

Cost mitja anual 
en plena 

producció sense 
botes 

157.831,63 € 

Cost compra 
de botes entre 

nº botelles 
monovarietal 

1,54 € 

Cost mitjà 
producció 

monovarietal 
per botella en 

plena producció 

5,84 € 

Cost mitjà anual 
en plena 

producció en 
botes 

16.009,41 € 

Cost mitjà 
per ha. anual 

en plena 
producció 

32.862,20 € 
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9.7 Ingressos esperats 

Any 

Venta 
directa del 
coupage 

chardonnay 
i premsal 

(nº botelles) 

Venta 
distribuïdor 
del coupage 
chardonnay 

i premsal 
(nº botelles) 

Ingressos 
Coupage 

Venta 
directa 

Ingressos 
Coupage 

venta 
distribuïdors 

Venta 
directa del 

monovarietal 
callet (nº 
botelles) 

Venta 
distribuïdor 

del 
monovarietal 

callet (nº 
botelles) 

Ingressos 
monovarieta 
callet venta 

directa 

Ingressos 
monovarietal 
callet venta 
distribuïdor 

Nº 
lloguers 

Lloguer 
celler 

Nº 
Tasts 

Tast per 
grups Total 

1                           
2                           
3 600 12.555 9.000,00 € 87.887,40 €                 96.887,40 € 
4 800 18.933 12.000,00 € 132.531,10 €         1,00 3.000,00 € 4,00 1.800,00 € 149.331,10 € 
5 800 25.511 12.000,00 € 178.574,80 € 300 4.907 5.700,00 € 44.159,40 € 1,00 3.000,00 € 4,00 1.800,00 € 245.234,20 € 
6 1.000 25.311 17.000,00 € 202.485,48 € 400 7.410 8.400,00 € 74.099,00 € 1,00 3.000,00 € 6,00 2.700,00 € 307.684,48 € 
7 1.000 25.311 17.000,00 € 202.485,48 € 400 10.013 8.400,00 € 100.132,00 € 1,00 3.000,00 € 6,00 2.700,00 € 333.717,48 € 
8 1.000 25.311 17.000,00 € 202.485,48 € 400 10.013 8.400,00 € 100.132,00 € 1,00 3.000,00 € 6,00 2.700,00 € 333.717,48 € 
9 1.100 25.211 26.400,00 € 302.528,22 € 500 9.913 16.500,00 € 158.611,20 € 2,00 6.000,00 € 8,00 3.600,00 € 513.639,42 € 
10 1.100 25.211 26.400,00 € 302.528,22 € 500 9.913 16.500,00 € 158.611,20 € 2,00 6.000,00 € 8,00 3.600,00 € 513.639,42 € 
11 1.100 25.211 26.400,00 € 302.528,22 € 500 9.913 16.500,00 € 158.611,20 € 2,00 6.000,00 € 8,00 3.600,00 € 513.639,42 € 

12 1.200 25.111 28.800,00 € 301.328,22 € 550 9.863 18.150,00 € 157.811,20 € 2,00 6.000,00 € 8,00 3.600,00 € 515.689,42 € 

13 1.200 25.111 28.800,00 € 301.328,22 € 550 9.863 18.150,00 € 157.811,20 € 2,00 6.000,00 € 8,00 3.600,00 € 515.689,42 € 

14 1.200 25.111 28.800,00 € 301.328,22 € 550 9.863 18.150,00 € 157.811,20 € 3,00 9.000,00 € 8,00 3.600,00 € 518.689,42 € 
15 1.300 25.011 31.200,00 € 300.128,22 € 600 9.813 19.800,00 € 157.011,20 € 3,00 9.000,00 € 8,00 3.600,00 € 520.739,42 € 
16 1.300 25.011 31.200,00 € 300.128,22 € 600 9.813 19.800,00 € 157.011,20 € 3,00 9.000,00 € 8,00 3.600,00 € 520.739,42 € 
17 1.300 25.011 31.200,00 € 300.128,22 € 600 9.813 19.800,00 € 157.011,20 € 3,00 9.000,00 € 8,00 3.600,00 € 520.739,42 € 
18 1.300 25.011 31.200,00 € 300.128,22 € 600 9.813 19.800,00 € 157.011,20 € 3,00 9.000,00 € 8,00 3.600,00 € 520.739,42 € 
19 1.300 25.011 31.200,00 € 300.128,22 € 600 9.813 19.800,00 € 157.011,20 € 3,00 9.000,00 € 8,00 3.600,00 € 520.739,42 € 
20 1.300 25.011 31.200,00 € 300.128,22 € 600 9.813 19.800,00 € 157.011,20 € 3,00 9.000,00 € 8,00 3.600,00 € 520.739,42 € 

 
Taula 2.22. Ingressos esperat 
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9.8 Beneficis absoluts i per hectàrea 

Any Ingressos Costos Beneficis Benefici/ha 
Beneficis + 

ajudes inversió 
(40%) 

Retorn Retorn amb 
ajudes 

1   494.713,27 € -494.713,27 € -93.518,58 € -450.021,85 €     
2   113.658,05 € -113.658,05 € -21.485,45 € -113.658,05 € -608.371,32 € -563.679,90 € 
3 96.887,40 € 131.454,90 € -34.567,50 € -6.534,50 € -34.567,50 € -642.938,83 € -598.247,41 € 
4 149.331,10 € 174.906,08 € -25.574,98 € -4.834,59 € -25.574,98 € -668.513,80 € -623.822,38 € 
5 245.234,20 € 171.272,38 € 73.961,82 € 13.981,44 € 73.961,82 € -594.551,99 € -549.860,57 € 
6 307.684,48 € 166.626,08 € 141.058,41 € 26.665,10 € 141.058,41 € -453.493,58 € -408.802,16 € 
7 333.717,48 € 185.562,38 € 148.155,10 € 28.006,64 € 148.155,10 € -305.338,48 € -260.647,06 € 
8 333.717,48 € 185.526,08 € 148.191,41 € 28.013,50 € 148.191,41 € -157.147,07 € -112.455,65 € 
9 513.639,42 € 157.272,38 € 356.367,04 € 67.366,17 € 356.367,04 € 199.219,97 € 243.911,39 € 
10 513.639,42 € 158.823,08 € 354.816,35 € 67.073,03 € 354.816,35 € 554.036,32 € 598.727,74 € 
11 513.639,42 € 186.622,38 € 327.017,04 € 61.817,97 € 327.017,04 € 881.053,36 € 925.744,78 € 
12 515.689,42 € 186.646,08 € 329.043,35 € 62.201,01 € 329.043,35 € 1.210.096,71 € 1.254.788,13 € 
13 515.689,42 € 158.332,38 € 357.357,04 € 67.553,32 € 357.357,04 € 1.567.453,75 € 1.612.145,17 € 
14 518.689,42 € 158.296,08 € 360.393,35 € 68.127,29 € 360.393,35 € 1.927.847,10 € 1.972.538,52 € 
15 520.739,42 € 186.742,38 € 333.997,04 € 63.137,44 € 333.997,04 € 2.261.844,14 € 2.306.535,56 € 
16 520.739,42 € 186.706,08 € 334.033,35 € 63.144,30 € 334.033,35 € 2.595.877,49 € 2.640.568,91 € 
17 520.739,42 € 158.392,38 € 362.347,04 € 68.496,61 € 362.347,04 € 2.958.224,53 € 3.002.915,95 € 
18 520.739,42 € 158.416,08 € 362.323,35 € 68.492,13 € 362.323,35 € 3.320.547,88 € 3.365.239,30 € 
19 520.739,42 € 186.802,38 € 333.937,04 € 63.126,10 € 333.937,04 € 3.654.484,92 € 3.699.176,34 € 
20 520.739,42 € 188.353,08 € 332.386,35 € 62.832,96 € 332.386,35 € 3.986.871,27 € 4.031.562,69 € 



 
 DOCUMENT 2 ANNEXES 

TRANSFORMACIÓ D’UN HOTEL RURAL A ENOTURISME 
 

 
 

82 
 

 

 

Gràfic 2.20. Beneficis 
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Gràfic 2.21. Cost/ha vs. Ingressos/ha 
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100.000,00 €

150.000,00 €

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

Cost/ha Ingressos/ha Benefici/ha

Any Cost/ha Ingressos/ha Benefici/ha 
1 93.518,58 € 0,00 € -93.518,58 € 
2 21.485,45 € 0,00 € -21.485,45 € 
3 24.849,70 € 18.315,20 € -6.534,50 € 
4 33.063,53 € 28.228,94 € -4.834,59 € 
5 32.376,63 € 46.358,07 € 13.981,44 € 
6 31.498,31 € 58.163,42 € 26.665,10 € 
7 35.077,95 € 63.084,59 € 28.006,64 € 
8 35.071,09 € 63.084,59 € 28.013,50 € 
9 29.730,13 € 97.096,30 € 67.366,17 € 
10 30.023,27 € 97.096,30 € 67.073,03 € 
11 35.278,33 € 97.096,30 € 61.817,97 € 
12 35.282,81 € 97.483,82 € 62.201,01 € 
13 29.930,51 € 97.483,82 € 67.553,32 € 
14 29.923,64 € 98.050,93 € 68.127,29 € 
15 35.301,02 € 98.438,45 € 63.137,44 € 
16 35.294,15 € 98.438,45 € 63.144,30 € 
17 29.941,85 € 98.438,45 € 68.496,61 € 
18 29.946,33 € 98.438,45 € 68.492,13 € 
19 35.312,36 € 98.438,45 € 63.126,10 € 
20 35.605,50 € 98.438,45 € 62.832,96 € 
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9.9 Anàlisis de sensibilitat  

Descens de la producció d’un 5%       Descens de la producció d’un 10% 

Any Ingressos Costos Beneficis Retorn 
1 0,00 € 494.713,27 € -494.713,27 €   
2 0,00 € 113.658,05 € -113.658,05 € -608.371,32 € 
3 92.043,03 € 131.454,90 € -39.411,87 € -647.783,20 € 
4 141.864,54 € 174.906,08 € -33.041,53 € -680.824,73 € 
5 232.972,49 € 171.272,38 € 61.700,11 € -619.124,62 € 
6 292.300,26 € 166.626,08 € 125.674,18 € -493.450,44 € 
7 317.031,61 € 185.562,38 € 131.469,23 € -361.981,21 € 
8 317.031,61 € 185.526,08 € 131.505,53 € -230.475,68 € 
9 487.957,45 € 157.272,38 € 330.685,07 € 100.209,39 € 

10 487.957,45 € 158.823,08 € 329.134,38 € 429.343,77 € 
11 487.957,45 € 186.622,38 € 301.335,07 € 730.678,84 € 
12 489.904,95 € 186.646,08 € 303.258,88 € 1.033.937,72 € 
13 489.904,95 € 158.332,38 € 331.572,57 € 1.365.510,29 € 
14 492.754,95 € 158.296,08 € 334.458,88 € 1.699.969,16 € 
15 494.702,45 € 186.742,38 € 307.960,07 € 2.007.929,24 € 
16 494.702,45 € 186.706,08 € 307.996,38 € 2.315.925,61 € 
17 494.702,45 € 158.392,38 € 336.310,07 € 2.652.235,68 € 
18 494.702,45 € 158.416,08 € 336.286,38 € 2.988.522,06 € 
19 494.702,45 € 186.802,38 € 307.900,07 € 3.296.422,13 € 
20 494.702,45 € 188.353,08 € 306.349,38 € 3.602.771,51 € 

 

Any Ingressos Costos Beneficis Retorn 
1 0,00 € 494.713,27 € -494.713,27 €   
2 0,00 € 113.658,05 € -113.658,05 € -608.371,32 € 
3 87.198,66 € 131.454,90 € -44.256,24 € -652.627,57 € 
4 134.397,99 € 174.906,08 € -40.508,09 € -693.135,65 € 
5 220.710,78 € 171.272,38 € 49.438,40 € -643.697,26 € 
6 276.916,03 € 166.626,08 € 110.289,96 € -533.407,30 € 
7 300.345,73 € 185.562,38 € 114.783,35 € -418.623,94 € 
8 300.345,73 € 185.526,08 € 114.819,66 € -303.804,29 € 
9 462.275,48 € 157.272,38 € 305.003,10 € 1.198,81 € 

10 462.275,48 € 158.823,08 € 303.452,40 € 304.651,22 € 
11 462.275,48 € 186.622,38 € 275.653,10 € 580.304,32 € 
12 464.120,48 € 186.646,08 € 277.474,40 € 857.778,72 € 
13 464.120,48 € 158.332,38 € 305.788,10 € 1.163.566,83 € 
14 466.820,48 € 158.296,08 € 308.524,40 € 1.472.091,23 € 
15 468.665,48 € 186.742,38 € 281.923,10 € 1.754.014,33 € 
16 468.665,48 € 186.706,08 € 281.959,40 € 2.035.973,73 € 
17 468.665,48 € 158.392,38 € 310.273,10 € 2.346.246,84 € 
18 468.665,48 € 158.416,08 € 310.249,40 € 2.656.496,24 € 
19 468.665,48 € 186.802,38 € 281.863,10 € 2.938.359,34 € 
20 468.665,48 € 188.353,08 € 280.312,40 € 3.218.671,75 € 
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Descens de la producció d’un 15%        Descens de la producció d’un 20%   
   

Any Ingressos Costos Beneficis Retorn  Any Ingressos Costos Beneficis Retorn 
1 0,00 € 494.713,27 € -494.713,27 €    1 0,00 € 494.713,27 € -494.713,27 €   
2 0,00 € 113.658,05 € -113.658,05 € -608.371,32 €  2 0,00 € 113.658,05 € -113.658,05 € -608.371,32 € 
3 82.354,29 € 131.454,90 € -49.100,61 € -657.471,94 €  3 77.509,92 € 131.454,90 € -53.944,98 € -662.316,31 € 
4 126.931,43 € 174.906,08 € -47.974,64 € -705.446,58 €  4 119.464,88 € 174.906,08 € -55.441,20 € -717.757,50 € 
5 208.449,07 € 171.272,38 € 37.176,69 € -668.269,89 €  5 196.187,36 € 171.272,38 € 24.914,98 € -692.842,53 € 
6 261.531,81 € 166.626,08 € 94.905,73 € -573.364,16 €  6 246.147,59 € 166.626,08 € 79.521,51 € -613.321,02 € 
7 283.659,86 € 185.562,38 € 98.097,48 € -475.266,68 €  7 266.973,99 € 185.562,38 € 81.411,61 € -531.909,41 € 
8 283.659,86 € 185.526,08 € 98.133,78 € -377.132,89 €  8 266.973,99 € 185.526,08 € 81.447,91 € -450.461,50 € 
9 436.593,51 € 157.272,38 € 279.321,13 € -97.811,76 €  9 410.911,54 € 157.272,38 € 253.639,16 € -196.822,34 € 

10 436.593,51 € 158.823,08 € 277.770,43 € 179.958,67 €  10 410.911,54 € 158.823,08 € 252.088,46 € 55.266,12 € 
11 436.593,51 € 186.622,38 € 249.971,13 € 429.929,80 €  11 410.911,54 € 186.622,38 € 224.289,16 € 279.555,28 € 
12 438.336,01 € 186.646,08 € 251.689,93 € 681.619,73 €  12 412.551,54 € 186.646,08 € 225.905,46 € 505.460,74 € 
13 438.336,01 € 158.332,38 € 280.003,63 € 961.623,36 €  13 412.551,54 € 158.332,38 € 254.219,16 € 759.679,90 € 
14 440.886,01 € 158.296,08 € 282.589,93 € 1.244.213,29 €  14 414.951,54 € 158.296,08 € 256.655,46 € 1.016.335,36 € 
15 442.628,51 € 186.742,38 € 255.886,13 € 1.500.099,43 €  15 416.591,54 € 186.742,38 € 229.849,16 € 1.246.184,52 € 
16 442.628,51 € 186.706,08 € 255.922,43 € 1.756.021,86 €  16 416.591,54 € 186.706,08 € 229.885,46 € 1.476.069,98 € 
17 442.628,51 € 158.392,38 € 284.236,13 € 2.040.257,99 €  17 416.591,54 € 158.392,38 € 258.199,16 € 1.734.269,14 € 
18 442.628,51 € 158.416,08 € 284.212,43 € 2.324.470,42 €  18 416.591,54 € 158.416,08 € 258.175,46 € 1.992.444,60 € 
19 442.628,51 € 186.802,38 € 255.826,13 € 2.580.296,55 €  19 416.591,54 € 186.802,38 € 229.789,16 € 2.222.233,76 € 
20 520.739,42 € 188.353,08 € 332.386,35 € 2.912.682,90 €  20 416.591,54 € 188.353,08 € 228.238,46 € 2.450.472,22 € 

 
Taula 2.23. Descens d’un 5% I 10% de la producció 
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Reducció de la venta directa d’un 50% 

Any 

nº botelles 
venta 
directa 
coupage 

nº botelles 
venta 
distribuïdor 
coupage 

€ Venta 
directa 
coupage 

€Venta directa 
monovarietal 

nº botelles 
venta directa 
monovarietal 

nº botelles 
venta 
distribuïdor 
monovarietal 

€ Venta 
distribuïdor 
coupage 

€ Venta 
distribuïdor 
monovarietal Total coupage 

Total 
monovarietal Total 

1                       
2                       

3 300 12.855 4.500,00 € 89.987,40 €         94.487,40 €   94.487,40 € 

4 400 19.333 6.000,00 € 135.331,10 €         141.331,10 €   141.331,10 € 

5 400 25.911 6.000,00 € 181.374,80 € 150 5.057 2.850,00 € 45.509,40 € 187.374,80 € 48.359,40 € 235.734,20 € 
6 500 25.811 8.500,00 € 206.485,48 € 200 7.610 4.200,00 € 76.099,00 € 214.985,48 € 80.299,00 € 295.284,48 € 

7 500 25.811 8.500,00 € 206.485,48 € 200 10.213 4.200,00 € 102.132,00 € 214.985,48 € 106.332,00 € 321.317,48 € 

8 500 25.811 8.500,00 € 206.485,48 € 200 10.213 4.200,00 € 102.132,00 € 214.985,48 € 106.332,00 € 321.317,48 € 

9 550 25.761 13.200,00 € 309.128,22 € 250 10.163 8.250,00 € 162.611,20 € 322.328,22 € 170.861,20 € 493.189,42 € 
10 550 25.761 13.200,00 € 309.128,22 € 250 10.163 8.250,00 € 162.611,20 € 322.328,22 € 170.861,20 € 493.189,42 € 

11 550 25.761 13.200,00 € 309.128,22 € 250 10.163 8.250,00 € 162.611,20 € 322.328,22 € 170.861,20 € 493.189,42 € 

12 600 25.711 14.400,00 € 308.528,22 € 275 10.138 9.075,00 € 162.211,20 € 322.928,22 € 171.286,20 € 494.214,42 € 

13 600 25.711 14.400,00 € 308.528,22 € 275 10.138 9.075,00 € 162.211,20 € 322.928,22 € 171.286,20 € 494.214,42 € 
14 600 25.711 14.400,00 € 308.528,22 € 275 10.138 9.075,00 € 162.211,20 € 322.928,22 € 171.286,20 € 494.214,42 € 

15 650 25.661 15.600,00 € 307.928,22 € 300 10.113 9.900,00 € 161.811,20 € 323.528,22 € 171.711,20 € 495.239,42 € 

16 650 25.661 15.600,00 € 307.928,22 € 300 10.113 9.900,00 € 161.811,20 € 323.528,22 € 171.711,20 € 495.239,42 € 

17 650 25.661 15.600,00 € 307.928,22 € 300 10.113 9.900,00 € 161.811,20 € 323.528,22 € 171.711,20 € 495.239,42 € 
18 650 25.661 15.600,00 € 307.928,22 € 300 10.113 9.900,00 € 161.811,20 € 323.528,22 € 171.711,20 € 495.239,42 € 

19 650 25.661 15.600,00 € 307.928,22 € 300 10.113 9.900,00 € 161.811,20 € 323.528,22 € 171.711,20 € 495.239,42 € 

20 650 25.661 15.600,00 € 307.928,22 € 300 10.113 9.900,00 € 161.811,20 € 323.528,22 € 171.711,20 € 495.239,42 € 
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€ prioritzant venta directa € prioritzant venta distribuidors

Any 

€ prioritzant 
venta directa 

€ prioritzant 
venta 

distribuidors 

€ perduts per 
vendre a 
distribuidors 

1       
2       
3        96.887,40 €     94.487,40 €  2.400,00 € 
4      149.331,10 €   141.331,10 €  8.000,00 € 
5      245.234,20 €   235.734,20 €  9.500,00 € 
6      307.684,48 €   295.284,48 €  12.400,00 € 
7      333.717,48 €   321.317,48 €  12.400,00 € 
8      333.717,48 €   321.317,48 €  12.400,00 € 
9      513.639,42 €   493.189,42 €  20.450,00 € 

10      513.639,42 €   493.189,42 €  20.450,00 € 
11      513.639,42 €   493.189,42 €  20.450,00 € 
12      515.689,42 €   494.214,42 €  21.475,00 € 
13      515.689,42 €   494.214,42 €  21.475,00 € 
14      518.689,42 €   494.214,42 €  24.475,00 € 
15      520.739,42 €   495.239,42 €  25.500,00 € 
16      520.739,42 €   495.239,42 €  25.500,00 € 
17      520.739,42 €   495.239,42 €  25.500,00 € 
18      520.739,42 €   495.239,42 €  25.500,00 € 
19      520.739,42 €   495.239,42 €  25.500,00 € 
20      520.739,42 €   495.239,42 €  25.500,00 € 

Gràfica 2.23. Venta directa vs. Venta a distribuïdors 
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9.10 Conclusió 

 

Com s’ha pogut analitzar, el model d’empresa presenta una viabilitat econòmica 

positiva.  

Es comença a obtenir beneficis a partir del quint any tot hi tenir un descens d’un 20% en 

la producció i fora reduir costos (gràfica 2.25). També cal observar, que a partir de l’any 

número 9, es recupera la inversió inicial i el dèficit de beneficis dels primers quatre anys 

de producció (gràfica 2.25). 

Aquest fet dona certa confiança econòmica a l’hora d’invertir en la proposta. 

 

Per altra banda, la venta directa a explotacions petites és el camí a seguir per maximitzar 

beneficis (gràfica 2.28). 

 

Finalment, l’activitat complementària de l’explotació permet optimitzar els recursos 

existents per maximitzar els beneficis (taula 2.21). 

 

Cal dir que el valor econòmic de l’hotel augmentaria per la implantació del cultiu i del 

celler així com l’oferta turística hotelera. Aquest fet podria fer que el cost de passar la nit 

a l’hotel augmentes i augmentar els seus beneficis. 
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Document nº 4. Pressupost estimatiu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

1 Quadre de descomposts 



QUADRE DE DESCOMPOSATS 
Implatanció d'un cultiu de vinya i celler a ca n’Aí, Sóller 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 

 

 

 
 

 

CAPITOL 01. PLANTACIÓ  
01.01 ha Subsolado prof50cm trac90 

Labor de desfonde y subsolado a 50 cm. de profundidad con subsolador de 5 brazos suspendido, con tractor de 
CCLS.9C 1,500 h Subsolador de 5 brazos, suspendido, para preparación y 0,68 1,02 
CCTR.1B 1,500 h Tractor de 90 CV, de ruedas, cabina con aire acondiciona 17,55 26,33 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 27,35 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS 
01.02 ha Passada cultivadors 

Pase de cultivador de 7 brazos flexibles, labor secundaria de mullido de la capa superficial del terreno y extirpa- 
CCLS.3AA 1,000 h Cultivador de brazos flexibles, 7 brazos, para labor 0,15 0,15 
CCTR.1A 1,000 h Tractor de 60 CV, de ruedas, con arco de seguridad, frut 13,67 13,67 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 13,82 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS 
01.03 ha Replanteo frut plnt 7*7 

Replanteo de la plantación en viñedo para un marco de plantación de 1*2,2, realizada por peón agrícola y especialis- 
01.02.01.01 8,000 h Oficial de segunda. 4,72 37,76 
01.02.01.02 4,000 h Peón agrícola mayor de 18 años. 4,67 18,68 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 56,44 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 
01.04 u Plantació i entutorat 

Plantació i entutorat mecanitzat dels plantons i posterior reg de contacte. 
01.05.01 0,050 h Tractorista. 4,72 0,24 
01.05.02 0,400 h Peón régimen general. 4,67 0,23 
01.05.03 0,050 h Tractor con cuba de agua 19,09 0,42 
01.05.05 1,000 u Plantón de vid  0,85 0,85 
01.05.06 1,000 u Tutor varilla corrugada de 50 cm de alto y 10 mm diámetro 0,50 0,50 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 2,24 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 



QUADRE DE DESCOMPOSATS 
Implatanció d'un cultiu de vinya i celler a ca n’Aí, Sóller 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 

 

 

 
 

 
02.01 h Peón 

especializado. 
 

Sense descomposició 
TOTAL PARTIDA............................................................. 4,70 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA 
CÈNTIMS 
02.02 h Técnico de grado medio. 

 
 

Sense descomposició 

TOTAL PARTIDA............................................................. 12,43 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS 
02.03 m Tubo de polietileno de 16.5 de diámetro ext. y 15.5 mm d 

Tubo de polietileno de 16.5 de diámetro ext. y 15.5 mm de diámetro int. con gotero integrado de laberinto de regi- 
Sense descomposició 

TOTAL PARTIDA............................................................. 0,32 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS 
02.04 u Gotero de caudal 4 l/h, con descarga 

Gotero de caudal 4 l/h, con descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 atm., autolimpiable, con posibili- 
Sense descomposició 

TOTAL PARTIDA............................................................. 0,30 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA CÈNTIMS 
02.05 m tend tb PE ø32mm 10atm b. d. 

tendido de tubería de PE de baja densidad, diámetro exterior 32mm, para una presión de trabajo de 10 
atm, de 4.4mm de espesor y suministrado en rollo de 100m. PE-32 LDPE (0.932) cumple norma UNE 
53131. Incluye parte 

01.05.05.01 1,000 m Tubo de PE de baja densidad, diámetro exterior 32mm, par 1,41 1,41 
%A 0,200 % medios auxiliares 1,40 0,00 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 1,41 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS 
02.06 m tend tb PE ø40mm 10atm b. d. 

tendido de tubería de PE de baja densidad, diámetro exterior 40mm, para una presión de trabajo de 6 
atm, de 3.7mm de espesor y suministrado en rollo de 50m. PE-32 LDPE (0.932) cumple norma UNE 
53131. Incluye parte 

01.05.06.01 1,000 m Tubo de PE de baja densidad, diámetro exterior 40mm, par 1,56 1,56 
%A 0,200 % medios auxiliares 1,60 0,00 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 1,56 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 
02.07 m tend tb PE ø50mm 10atm b. d. 

tendido de tubería de PE de baja densidad, diámetro exterior 50mm, para una presión de trabajo de 10 
atm, de 6.9mm de espesor y suministrado en rollo de 50m. PE-32 LDPE (0.932) cumple norma UNE 
53131. Incluye parte 

01.05.07.01 1,000 m Tubo de PE de baja densidad, diámetro exterior 50mm, par 3,40 3,40 
%B 0,300 % medios auxiliares 3,40 0,01 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 3,41 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS 
02.08 u prog pilas 1" 3 estaciones ins 

programador de riego montado con válvula de plástico de 1" y funcionamiento con dos baterías de 9V. 
Capacidad de control de tres estaciones, con una longitud del riego desde 5 minutos hasta 12 horas, y una 
frecuencia del rie- go desde 45 minutos hasta 21 días. Programador desmontable de la válvula. Actuador 
de riego manual, automático 

01.05.08.01 1,000 u programador de riego montado con válvula de plástico de 99,61 99,61 
%D 4,000 % medios auxiliares 99,60 3,98 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 103,59 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS 

CAPITOL 02. INSTAL·LACIÓ DE REG 



QUADRE DE DESCOMPOSATS 
Implatanció d'un cultiu de vinya i celler a ca n’Aí, Sóller 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 

 

 

 
 

02.09 u Valv ramal espig-rosc ø16*1/2" ins 
Válvula de ramal de paso total de conexion espigada en un extremo y roscada en el otro, para 
diámetro de 16mm*1/2". Instalada y verificada 

01.05.09.01 1,000 u Válvula de ramal de paso total de conexion espigada en u 0,86 0,86 
%E 12,000 % medios auxiliares 0,90 0,11 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 0,97 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS 
02.10 u Valv esf roscar ø1" ins 

Válvula de esfera para unión roscada de diámetro nominal de válvula 1". Construida en PVC con asientos de TE- 
01.05.10.01 1,000 u Válvula de esfera para unión roscada de diámetro nominal 7,23 7,23 
%E 12,000 % medios auxiliares 7,20 0,86 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 8,09 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NOU CÈNTIMS 
02.11 u Valv esf roscar ø1½" ins 

Válvula de esfera para unión roscada de diámetro nominal de válvula 1½". Construida en PVC con asientos de 
01.05.11.01 1,000 u Válvula de esfera para unión roscada de diámetro nominal 9,96 9,96 
%E 12,000 % medios auxiliares 10,00 1,20 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 11,16 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SETZE CÈNTIMS 
02.12 u Te a 90¦ rosca macho para tubería de PE de alta y baja 

Te a 90¦ rosca macho para tubería de PE de alta y baja densidad, de 40*1½"*40mm de diámetro, para una presión 
Sense descomposició 

TOTAL PARTIDA............................................................. 3,48 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 
02.13 u Tapón de PVC, de 40mm de diámetro, para una presión de 

Tapón de PVC, de 40mm de diámetro, para una presión de trabajo de 16 atm, serie encolar 
Sense descomposició 

TOTAL PARTIDA............................................................. 0,51 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS 
02.14 u Reducción de PVC rosca macho-hembra, de 1½"*1¼" de diáme 

Reducción de PVC rosca macho-hembra, de 1½"*1¼" de diámetro, para una presión de trabajo de 16 atm, serie 
Sense descomposició 

TOTAL PARTIDA............................................................. 1,23 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS 
02.15 u Te a 90¦ rosca macho para tubería de PE de alta y baja 

Te a 90¦ rosca macho para tubería de PE de alta y baja densidad, de 40*1"*40mm de diámetro, para una presión 
Sense descomposició 

TOTAL PARTIDA............................................................. 3,48 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 
02.16 u Codo a 90¦ de PVC, de 50mm de diámetro, para una presión 

Codo a 90¦ de PVC, de 50mm de diámetro, para una presión de trabajo de 16 atm, serie encolar 
Sense descomposició 

TOTAL PARTIDA............................................................. 1,01 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb UN CÈNTIMS 
02.17 u Te a 90¦ rosca macho para tubería de PE de alta y baja 

Te a 90¦ rosca macho para tubería de PE de alta y baja densidad, de 32*16*32mm de diámetro, para una presión 
Sense descomposició 

TOTAL PARTIDA............................................................. 2,25 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS 



QUADRE DE DESCOMPOSATS 
Implatanció d'un cultiu de vinya i celler a ca n’Aí, Sóller 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 

 

 

 
 

02.18 u Filt are 20" rosc crepina ins 
Filtro de arena, de diámetro 20", vertical, metálico con recubrimiento de poliéster. Conexiones de 
entrada y salida por rosca hembra de 3" de diámetro. Caudal de filtrado entre 10 y 18 m³/h. Filtración 
por doble cámara crepinas de distribución horizontal. Apto para trabajar hasta presiones de 8 atm. 
Electrodo de protección catódica. Instalado y puesta a punto, incluidas válvulas necesarias para realizar 
contralavado 

01.05.19.01 1,000 u Filtro de arena, de diámetro 20", vertical, metálico con 443,98 443,98 
01.05.19.02 2,000 u Válvula hidráulica de membrana con diafragma integral, q 83,71 167,42 
%E 12,000 % medios auxiliares 611,40 73,37 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 684,77 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS 
02.19 u Filt mall plas vert ø1½" ins 

Filtro de plástico de malla vertical. Mesh de 100. Conexión rosca macho de 1½". Instalado y puesta a punto 
01.05.20.01 1,000 u Filtro de plástico de malla vertical. Mesh de 100. Conex 36,78 36,78 
%E 12,000 % medios auxiliares 36,80 4,42 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 41,20 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS 
02.20 u Valv vol met ø1½" ins 

Válvula volumétrica que combina la función de contador de agua y válvula, con posibilidad de 
preseleccionar el volumen de agua a suministrar sobre un dial de 10, 20, 50, 100 y 200 metros cubicos. 
Sin totalizador. Mecanismo de control en mojado. Actuación y cierre por membrana. Cuerpo de bronce 
y tapa de plástico, resistente a produc- tos químicos y fertilizantes. Conexión rosca macho, diámetro 
nominal de válvula 1½". Presiones de trabajo entre 

01.05.21.01 1,000 u Válvula volumétrica que combina la función de contador d 223,50 223,50 
%E 12,000 % medios auxiliares 223,50 26,82 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 250,32 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS 
02.21 u Válvula de retención serie roscada de diámetro nominal d 

Válvula de retención serie roscada de diámetro nominal de válvula 3/4", construida en PVC con asiento de EPDM 
Sense descomposició 

TOTAL PARTIDA............................................................. 6,57 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS 
02.22 u Válvula reductora de presión, de diámetro nominal de vál 

Válvula reductora de presión, de diámetro nominal de válvula 1½", construida en latón y salida de presión ajusta- 
Sense descomposició 

TOTAL PARTIDA............................................................. 107,79 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SET EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS 
02.23 u Válvula reductora de presión, de diámetro nominal de vál 

Válvula reductora de presión, de diámetro nominal de válvula 1" construida en latón y salida de presión ajustable 
Sense descomposició 

TOTAL PARTIDA............................................................. 44,20 



QUADRE DE DESCOMPOSATS 
Implatanció d'un cultiu de vinya i celler a ca n’Aí, Sóller 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 

 

 

 
 

 
03.01 m2 enfos.sin maest.rev.fra.hor.int 

Enfoscado sin maestrear y revoco fratasado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramentos horizon- 
B0001.0030 0,600 h oficial 1ª 19,13 11,48 
B0001.0060 0,300 h Peon especializado 15,94 4,78 
A0104.0120 0,020 m3 mortero c.p. y arena cantera 1:4 116,76 2,34 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 18,60 0,56 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 19,16 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SETZE CÈNTIMS 
03.02 m2    cub.teja arabe semiamorterada 

Cubierta de teja arabe semiamorterada 
B0001.0030 0,750 h oficial 1ª 19,13 14,35 
B0001.0060 0,750 h Peon especializado 15,94 11,96 
B1108.0040 27,000 u teja arabe grande 0,41 11,07 
A0104.0140 0,030 m3 mortero c.p. y arena cantera 1:6 104,21 3,13 
%0780 7,800 % Medios auxiliares 40,50 3,16 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 43,67 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS 
03.03 m2 tabique bloque horm.caliza 5 cm 

Tabique hueco de 5 cm espesor tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4 
B0001.0030 0,720 h oficial 1ª 19,13 13,77 
B0001.0060 0,360 h Peon especializado 15,94 5,74 
B1301.0010 10,500 u Bloque italiano caliza cerram. 50x20x6 0,53 5,57 
A0104.0120 0,009 m3 mortero c.p. y arena cantera 1:4 116,76 1,05 
%0850 8,500 % Medios auxiliares 26,10 2,22 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 28,35 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS 
03.04 m2 solera H-150 silice gris naves. 

Solera de hormigon H-150 kg/cm2. de 15 cm. de espesor, incluido vibrado, acabado superficial fratasado con are- 
B0001.0030 0,140 h oficial 1ª 19,13 2,68 
B0001.0070 0,090 h Peon suelto 15,40 1,39 
B0401.0280 2,500 kg arena de silice 0,13 0,33 
A0202.0040 0,160 m3 hormigon H-15 N/mm2, plast.20 96,50 15,44 
A0202.0170 0,160 m3 suplemento por consistencia flui 5,70 0,91 
A0202.0190 0,160 m3 suplemento por tamaño maximo 15 2,70 0,43 
%0360 3,600 % Medios auxiliares 21,20 0,76 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 21,94 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 
03.05 m2 pintura antideslizante  

03.01.05.01 0,194 h Oficial 1ª Pintor 16,99 3,30 
03.01.05.02 0,194 h Ayudante 16,28 3,16 
03.01.05.03 0,250 l Catalizador transparente 6,66 1,67 
03.01.05.04 0,250 kg Pintura resina epoxidica dos componentes 8,32 2,08 
03.01.05.05 1,100 u Pequeño material 0,30 0,33 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 10,54 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 
03.06 u Instalación eléctrica 

Sense descomposició 
TOTAL PARTIDA ................................................................ 34.000,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE MIL EUROS 

CAPITOL 03. OBRA CIVIL 



QUADRE DE DESCOMPOSATS 
Implatanció d'un cultiu de vinya i celler a ca n’Aí, Sóller 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 

 

 

 
03.07 u Instalación transporte de fluidos 

 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU MIL 
EUROS 
03.08 u Instalación contra incendios 

 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL 
EUROS 
03.09 u Estudio básico de seguridad y salud 

 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE MIL 
EUROS 

 
 

Sense descomposició 
TOTAL PARTIDA ................................................................ 10.000,00 

 
 

Sense descomposició 
TOTAL PARTIDA .................................................................. 2.000,00 

 
 

Sense descomposició 
TOTAL PARTIDA ................................................................ 15.000,00 



QUADRE DE DESCOMPOSATS 
Implatanció d'un cultiu de vinya i celler a ca n’Aí, Sóller 

 CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 

 

 

 
04.01.01 u Remolque de capacidad 4000 kg  

 
 

Sense descomposició 
TOTAL PARTIDA .................................................................. 4.900,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL NOU-
CENTS EUROS 
04.01.02 u Intercepas de 7 braços 

 
 

Sense descomposició 

 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU MIL 
SET-CENT VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS 
04.01.03 u Trituradora 

TOTAL PARTIDA .................................................................. 10.708,9 
 
 

Sense descomposició 
TOTAL PARTIDA............................................................. 7.826,4 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL VUIT-
CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
04.01.04 u Sembradora 

 
 

Sense descomposició 

 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL 
QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB 
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 
04.01.05 u Nebulitzador 

 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU MIL 
SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS 

u Tisores elèctiques  
 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de  SET-
CENTS EUROS  

  
 

TOTAL PARTIDA ................................................................ 5.454,68 
 
 

Sense descomposició 
TOTAL PARTIDA............................................................. 10.768,40 
 

 
 
 
Sense descomposició 

TOTAL PARTIDA............................................................. 700,00 
 

 

CAPITOL 04. MATERIALS I MAQUINÀRIA 
SUBCAPITOL 04.01 PLANTACIÓ 



QUADRE DE DESCOMPOSATS 
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 CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 

 

 

 
04.02.01 Filtre de plaques d’acer inox. 

 
Sense descomposició 

TOTAL PARTIDA .................................................................. 3.744,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS 
04.02.02 Netejadora de botes manual 

Sense descomposició 
TOTAL PARTIDA .................................................................. 3.156,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CENT CINQUANTA-SIS EUROS 
04.02.03 Equip de fred w16 

Sense descomposició 
TOTAL PARTIDA ................................................................ 14.278,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS 
04.02.04 Cinta elevadora 

Sense descomposició 
TOTAL PARTIDA .................................................................. 1.813,79 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS 
04.02.05 Desrapadora-trepitjadora 

Sense descomposició 
TOTAL PARTIDA .................................................................. 5.237,64 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL DOS-CENT TRENTA-SET EUROS amb SEIXANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 
04.02.06 Bomba de trasbals 

Sense descomposició 
TOTAL PARTIDA ................................................................ 1.225,73 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS 
04.02.07 Bomba de trasbals Monho T608 

Sense descomposició 
TOTAL PARTIDA ................................................................  5.907,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL NOU-CENTS SET EUROS 
04.02.08 Premsa PPC12 

Sense descomposició 
TOTAL PARTIDA .................................................................. 20.182,0 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT MIL CENT VUITANTA-DOS EUROS 
04.02.09 Taula de selecció NC 

Sense descomposició 
TOTAL PARTIDA .................................................................. 7.309,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL TRES-CENTS NOU EUROS 
04.02.10 Equip de neteja a pressió 

Sense descomposició 
TOTAL PARTIDA.............................................................    2.398,75 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL TRES-CENTS NUARANTA-VUIT EUROS 
amb SETANTA-CINC CÈNTIMS 
 

SUBCAPITOL 04.02 CELLER 



QUADRE DE DESCOMPOSATS 
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 CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 

 

 

 
05.03.01 u Depòsit sempre ple de 3.000 l 

 
 
 

Sense descomposició 
TOTAL PARTIDA............................................................. 4.610,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRA MIL SIS-CENTS DEU 
EUROS  
05.03.02 u Refractòmetre digital 0-28 BAUMË MA 883 

 
Sense descomposició 

TOTAL PARTIDA............................................................. 169,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-NOU EUROS  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

2 Pressupost i amidaments 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS 
Implatanció d'un cultiu de vinya i celler a ca n’Aí, Sóller 

 

 

 

CODI RESUM UTS   LONGITUD  AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU
 IMPORT 

 

CAPITOL 01. PLANTACIÓ  
01.01 ha Subsolado prof50cm trac90 

Labor de desfonde y subsolado a 50 cm. de profundidad con subsolador de 5 brazos 
suspendido, con tractor de ruedas de 90 CV 

 
 

 
01.02 ha Passada cultivadors 

Pase de cultivador de 7 brazos flexibles, labor secundaria de mullido de la capa superficial 
del terre- no y extirpación malas hierbas, con tractor de ruedas de 60 CV 

5,29 27,35 144,70 

 
 

5,29 13,82 73,12 
01.03 ha Replanteo frut plnt 7*7 

Replanteo de la plantación en frutales para un marco de plantación de 7*7, realizada por peón 
agrícola y especialista 

 
 

 5,29 56,44 298,57 

 
 

 
01.04 u Plantació i entutorat 

Plantació i entutorat mecanitzat dels plantons i posterior reg de 
contacte. 

 
 

24.043,00 2,24 53.856,32 
 

TOTAL CAPITOL 01. PLANTACIÓ .............................................................................................. 54.372,14 
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CODI RESUM UTS   LONGITUD  AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU
 IMPORT 

 

CAPITOL 02. INSTAL·LACIÓ DE REG  
02.01 h Peón especializado. 

Peón especializado. 
 
 

 
02.02 h Técnico de grado 

medio. 
Técnico de grado medio. 

80,00 4,70 376,00 

 
 

 
02.03 m Tubo de polietileno de 16.5 de diámetro ext. y 15.5 mm d 

Tubo de polietileno de 16.5 de diámetro ext. y 15.5 mm de diámetro int. con gotero 
integrado de labe- rinto de regimen turbulento, con un caudal de 1.8 l/h y una separación 
entre goteros de 30 cm 

8,00 12,43 99,44 

 
 

21.600,00 0,32 6.912,00 
02.04 u Gotero autocompensante de caudal 4 l/h, con descarga 

Gotero autocompensante de caudal 4 l/h, con descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 atm., 
autolimpiable, con posibilidad de instalar un adaptador de 2 o 4 salidas 

 

5.958,00 0,30 1.787,40 
02.05 m tend tb PE ø32mm 10atm b. d. 

tendido de tubería de PE de baja densidad, diámetro exterior 32mm, para una presión de 
trabajo de 10 atm, de 4.4mm de espesor y suministrado en rollo de 100m. PE-32 LDPE 
(0.932) cumple norma UNE 53131. Incluye parte proporcional de piezas y uniones, excluida 
excavación de zanjas 

 

2.020,00 1,41 2.848,20 
02.06 m tend tb PE ø40mm 10atm b. d. 

tendido de tubería de PE de baja densidad, diámetro exterior 40mm, para una presión de 
trabajo de 6 atm, de 3.7mm de espesor y suministrado en rollo de 50m. PE-32 LDPE (0.932) 
cumple norma 
UNE 53131. Incluye parte proporcional de piezas y uniones, excluida excavación de zanjas 

 

450,00 1,56 702,00 
02.07 m tend tb PE ø50mm 10atm b. d. 

tendido de tubería de PE de baja densidad, diámetro exterior 50mm, para una presión de 
trabajo de 10 atm, de 6.9mm de espesor y suministrado en rollo de 50m. PE-32 LDPE 
(0.932) cumple norma UNE 53131. Incluye parte proporcional de piezas y uniones, 
excluida excavación de zanjas 

 

910,00 3,41 3.103,10 
02.08 u prog pilas 1" 3 estaciones ins 

programador de riego montado con válvula de plástico de 1" y funcionamiento con dos baterías de 
9V. Capacidad de control de tres estaciones, con una longitud del riego desde 5 minutos 
hasta 12 ho- ras, y una frecuencia del riego desde 45 minutos hasta 21 días. Programador 
desmontable de la vál- vula. Actuador de riego manual, automático o anulación del 
programador (bloqueo). Instalado y com- probado 

 
 

 
02.09 u Valv ramal espig-rosc ø16*1/2" ins 

Válvula de ramal de paso total de conexion espigada en un extremo y roscada en el otro, 
para diá- metro de 16mm*1/2". Instalada y verificada 

12,00 103,59 1.243,08 
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02.10 u Valv esf roscar ø1" ins 
Válvula de esfera para unión roscada de diámetro nominal  
 
 
de válvula 1". Construida en PVC con asientos de TEFLON, juntas tóricas de EPDM y 
esfera mecánizada. Instalada y verificada 

 
287,00 0,97 278,39 

 
 

 
 
 

02.11 u Valv esf roscar ø1½" ins 

Válvula de esfera para unión roscada de diámetro nominal de válvula 1½". Construida en 
PVC con asientos de TEFLON, juntas tóricas de EPDM y esfera mecánizada. Instalada y 
verificada 

12,00 8,09 97,08 

 
 

1,00 11,16 11,16 
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CODI RESUM UTS   LONGITUD  AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

02.12 u Te a 90¦ rosca macho para tubería de PE de alta y baja 
  

Te a 90¦ rosca macho para tubería de PE de alta y baja densidad, de 40*1½"*40mm de diámetro, 
para una presión de trabajo de 16 atm, suministrado en paquetes de 5 unidades 

  

1,00 
02.13 u Tapón de PVC, de 40mm de diámetro, para una presión de 

3,48 3,48 

Tapón de PVC, de 40mm de diámetro, para una presión de trabajo de 16 atm, serie encolar   

2,00 
02.14 u Reducción de PVC rosca macho-hembra, de 1½"*1¼" de diáme 

0,51 1,02 

Reducción de PVC rosca macho-hembra, de 1½"*1¼" de diámetro, para una presión de trabajo de 
16 atm, serie roscada 

  

1,00 
02.15 u Te a 90¦ rosca macho para tubería de PE de alta y baja 

1,23 1,23 

Te a 90¦ rosca macho para tubería de PE de alta y baja densidad, de 40*1"*40mm de diámetro, para 
una presión de trabajo de 16 atm, suministrado en paquetes de 5 unidades 

  

3,00 
02.16 u Codo a 90¦ de PVC, de 50mm de diámetro, para una presión 

3,48 10,4 

Codo a 90¦ de PVC, de 50mm de diámetro, para una presión de trabajo de 16 atm, serie encolar   

1,00 
02.17 u Te a 90¦ rosca macho para tubería de PE de alta y baja 

1,01 1,01 

Te a 90¦ rosca macho para tubería de PE de alta y baja densidad, de 32*16*32mm de diámetro, para 
una presión de trabajo de 10 atm, suministrado en paquetes de 10 unidades 

  

287,00 
02.18 u Filt are 20" rosc crepina ins 

2,25 645,75 

Filtro de arena, de diámetro 20", vertical, metálico con recubrimiento de poliéster. Conexiones de en- 
trada y salida por rosca hembra de 3" de diámetro. Caudal de filtrado entre 10 y 18 m³/h. Filtración 
por doble cámara crepinas de distribución horizontal. Apto para trabajar hasta presiones de 8 atm. 
Electrodo de protección catódica. Instalado y puesta a punto, incluidas válvulas necesarias para rea- 
lizar contralavado 

  

1,00 
02.19 u Filt mall plas vert ø1½" ins 

684,77 684,77 

Filtro de plástico de malla vertical. Mesh de 100. Conexión rosca macho de 1½". Instalado y puesta 
a punto 

  

1,00 
02.20 u Valv vol met ø1½" ins 

41,20 41,2 

Válvula volumétrica que combina la función de contador de agua y válvula, con posibilidad de prese- 
leccionar el volumen de agua a suministrar sobre un dial de 10, 20, 50, 100 y 200 metros cubicos. 
Sin totalizador. Mecanismo de control en mojado. Actuación y cierre por membrana. Cuerpo de 
bronce y tapa de plástico, resistente a productos químicos y fertilizantes. Conexión rosca macho, 
diámetro nominal de válvula 1½". Presiones de trabajo entre 1.3 y 10 atm. Instalada y verificada 

  

1,00 
02.21 u Válvula de retención serie roscada de diámetro nominal d 

250,32 250,32 

Válvula de retención serie roscada de diámetro nominal de válvula 3/4", construida en PVC con 
asiento de EPDM y muelle de acero inoxidable 

  

1,00 
02.22 u Válvula reductora de presión, de diámetro nominal de vál 

6,57 6,57 

Válvula reductora de presión, de diámetro nominal de válvula 1½", construida en latón y salida de 
presión ajustable según la relación 1:10. Apta para trabajar hasta presiones nominales de 16 atm 

  

1,00 107,79 107,79 
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02.23 u Válvula reductora de presión, de diámetro nominal de vál   

Válvula reductora de presión, de diámetro nominal de válvula 1" construida en latón y salida 
de pre- sión ajustable según la relación 1:10. Apta para trabajar hasta presiones nominales de 
16 atm 

  

12,00 
 

44,20 530,40 

 
TOTAL CAPITOL 02. INSTAL·LACIÓ DE REG 19.741,83 
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CAPITOL 03. OBRA CIVIL  

03.01 m2 enfos.sin maest.rev.fra.hor.int 
Enfoscado sin maestrear y revoco fratasado con mortero de cemento portland y arena 1:4 
en para- mentos horizontales interiores 

 
 

 
03.02 m2 cub.teja arabe semiamorterada 

Cubierta de teja arabe 
semiamorterada 

382,50 19,16 7.328,70 

 
 

 
03.03 m2 tabique bloque horm.caliza 15 cm 

Tabique hueco de 15 cm espesor tomado con mortero de cemento portland y 
arena 1:4 

240,00 43,67 10.480,80 

 
 

382,50 28,35 10.843,90 
03.04 m2 solera H-150 silice gris naves. 

Solera de hormigon H-150 kg/cm2. de 15 cm. de espesor, incluido vibrado, acabado 
superficial frata- sado con arena de silice color gris natural, para grandes extensiones como 
nave industrial o similar. 

 

315,00 21,94 6.911,00 
03.05 m2 pintura antideslizante 

 

 

TOTAL CAPITOL 03. OBRA CIVIL ........................................................................................... 99.884,50 

 
03.06 

 
u 

 
Instalación eléctrica 

315,00 10,54 3.320,10 

 
03.07 

 
u 

 
Instalación transporte de fluidos 

1,00 34.000,00 34.000,00 

 
03.08 

 
u 

 
Instalación contra incendios 

1,00 10.000,00 10.000,00 

 
03.09 

 
u 

 
Estudio básico de seguridad y salud 

1,00 2.000,00 2.000,00 

   1,00 15.000,00 15.000,00 
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TOTAL SUBCAPITOL 04.01 PLANTACIÓ ........................ 41.698,48 
 

SUBCAPITOL 04.02 CELLER  
04.02.01 Filtre de plaques d’acer inox. 

 
 

 
04.02.02 Netejadora de botes 

1,00 3.744,00 3.744,00

 
 

 
04.02.03 Equip de fred w16 

1,00 3.156,00 3.156,00

 
 

 
04.02.04 Cinta elevadora 

1,00 14.278,00 14.278,00

 
 

 
04.02.05 Desrapadora-trepitjadora 

1,00 1.813,79 1.813,79

 
04.02.06 Bomba de trasbals 

 
 

04.02.07 Bomba de trasbals Monho T608

 CAPITOL 04. MATERIALS I MAQUINÀRIA 
SUBCAPITOL 04.01 PLANTACIÓ 

04.01.01 u Remolc de capacitat 4000kg    

 
04.01.02 

 
u 

 
Intercepas 7 braços 

1,00 4.900,00 4.900,00 

 
04.01.03 

 
u 

 
Trituradora 

1,00 10.708,90 10.708,90 

 
04.01.04 

 
u 

 
Sembradora 

1,00 7.826,40 7.826,40 

 
04.01.05 

 
u 

 
Nebulitzador 

1,00 5.454,68 5.454,68 

 
04.01.06 

 
u 

 
Tisores elèctriques  

1,00 10.708,50 10.708,50 

 
 

 
 

 3,00 700,00 2.100,0 

1,00 5.237,64 5.237,64 
 
 

1,00 1.225,00 1.225,00 
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TOTAL SUBCAPITOL 04.02 TAFONA ............................. 70.030,07 
 

TOTAL CAPITOL 04. MATERIALS I MAQUINÀRIA .............................................................. 111.728,55 
 
 

TOTAL ........................................................................................................................................... 285.727,02 

 
 
 
04.02.08 

1,00 
 
 
Premsa PPC12 

5.907,00 5.907,00 

    

 
 
 
04.02.09 

1,00 
 
 
Taula de selecció 

20.182,00 20.182,00 

 
 

1,00 
 

7.309,00 7.309,00 

04.02.10 Equip de neteja a pressió   

 
05.03.01 

1,00 
u Depòsit sempre ple de 3.000 l 

2.398,75 2.398,75 

    

 
05.03.02 

1,00 
u Refractòmetre digital 0-28 BAUMË MA 883. 

4.610,47 4.610,47 

    

 
 

1,00 169,00 169,00 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

3 Resum de pressupost 
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CAPITOL RESUM EUROS % 
 

01. PLANTACIÓ 
........................................................................................................................................................................... 

54.372,14 4,68 

02. INSTAL·LACIÓ DE REG 
....................................................................................................................................................... 

19.741,83 3,64 

03. OBRA CIVIL 
........................................................................................................................................................................... 

99.884,50 25,19 

04. MATERIALS I MAQUINÀRIA 
................................................................................................................................................ 

111.728,55 35,65 
 

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 285.727,02 

Puja el pressupost general d’execució material l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-CINC MIL SET-CENT VINT-I-
SET EUROS amb DOS CÈNTIMS 

 
Palma,  juliol de 2018. 

 

L'alumne 
 
 
 

Miquel Carreras Pizà 
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01. PLANTACIÓ 
........................................................................................................................................................................... 

54.372,14 4,68 

02. INSTAL·LACIÓ DE REG 
....................................................................................................................................................... 

19.741,83 3,64 

03. OBRA CIVIL 
........................................................................................................................................................................... 

99.884,50 25,19 

04. MATERIALS I MAQUINÀRIA 
................................................................................................................................................ 

111.728,55 35,65 

   
 

 
285.727,02 

 
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 

 
13,00 % Despeses Generals ..................................... 37.144,51 
6,00 % Benefici industrial ..................................... 17.143,62 

 
 

SUMA DE G.G. y B.I.                       54.288,13  

21,00 % I.V.A                                    60.002,67 

 

       
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA                          400.017,82 

 
 

TOTAL PRESSUPOST GENERAL                               400.017,82 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS MIL DISSET EUROS amb VUITANTA-
DOS CÈNTIMS 

 
Palma, juliol de 2018. 

 

L'alumne 
 
 
 

Miquel Carreras Pizà 
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Entrevistes 

 
Entrevista al comptable Solivelles de l’Hotel Rural finca ca n’Aí. (R. Solivelles, 

entrevista personal, 18 de novembre del 2017). 

 

Entrevista al tècnic Montero de la bodega Son Juliana. (R. Montero, entrevista personal, 

20 de desembre del 2017). 

 

Entrevista a la tenda especialitzada amb el sector vitícola Tenim tot per al vi S.L. Situada 

a Santa Maria del Camí. (entrevista personal, 14 de febrer del 2018). 

 

Entrevista a Cifre, tècnic del FOGAIBA a Sa Poble. (T. Cifre, entrevista personal dia 28 

de novembre del 2017). 

 
 


