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Resum:  

Avaluació econòmica i financera de diferents propostes de caràcter sostenible a la 

finca de Barnils de 250 ha situada al municipi de Sant Quirze de Safaja, comarca del Vallès 

oriental. Del total de la superfície de la finca, 234 ha pertanyen a superfície forestal, 18 ha a 

superfície agrícola de cultiu de cereal de secà en convencional i 2.102 m
2
 a superfície edificada.  

Actualment, les activitats que es duen a terme són d’una banda, a nivell 

“Agrosilvícola”, la gestió dels camps i el bosc i, a nivell d’”Hosteleria”, el turisme rural 

independent. Aquestes activitats són insuficients per al propi manteniment de la finca, 

obtenint un balanç negatiu a final d’any. 

Les propostes en el àmbit Agrosilvícola són la introducció d’un ramat d’oví-cabrum de 

500 caps en la superfície forestal i 12 ha de camps de conreu pertanyents a la finca i utilitzant 

races autòctones com la raça “Ripollesa”, i la implantació d’un cultiu de d’alzina micorizada 

amb tòfona negre d’hivern (Tuber melanosporum) en una superfície de 6 ha de camps de 

conreu. Pel que fa a l’Hosteleria, es volen ampliar les places de turisme rural independent tot 

aplicant mètodes de bio construcció a més de canviar l’actual sistema de calefacció de gasoil 

per un amb biomassa forestal.  

Per tal d’avaluar la viabilitat econòmica d’aquestes propostes s’han estudiat cadascuna 

d’elles per separat i en conjunt tot seguint dos mètodes d’anàlisi econòmic i financer, l’estàtic i 

el dinàmic Tanmateix, s’han utilitzat dues modalitats de finançament: el propi i l’aliè.  
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PROPUESTAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA 

FINCA DE BARNILS DE 250 HA SISTUADA EN EL MUNICIPIO DE SANT QUIRZE DE SAFAJA, 

COMARCA DEL VALLÉS ORIENTAL 

Autor: Serra Sabé Rut 

Profesor ponente: Iranzo Iranzo Francisco 

Resumen: 

Evaluación económica y financiera de distintas propuestas de carácter sostenible en la 

finca de Barnils de 250 ha situada en el municipio de Sant Quirze de Safaja, comarca del Vallés 

oriental. De la totalidad de la superficie de la finca, 234 ha son forestales, 18 ha se destinan a 

conreo agrícola de cultivo cerealístico de secano en convencional y 2.102 m
2
 pertenecen a 

superficie edificada. 

Actualmente, se llevan a cabo dos actividades diferenciadas: a nivel “Agrosilvícola”, se 

gestionan los campos y el bosque, a nivel de “Hosteleria”, se realiza turismo rural 

independiente. Estas actividades son insuficientes para mantener la finca, obteniendo un 

balance negativo a final de año. 



Las propuestas Agrosilvícola son la introducción de un rebaño de ovino-caprino de 500 

cabezas en la superficie forestal y 12 ha de campos de conreo pertenecientes a la finca y 

utilizando razas autóctonas, como la raza “Ripollesa”, y la implantación de un cultivo de encina 

micorrizada con trufa negra de invierno (Tuber melanosporum) en una superficie de 6 ha de 

campos de cultivo. En el caso de la Hosteleria, se quieren ampliar las plazas de turismo rural 

independiente aplicando métodos de bioconstrucción, además de cambiar el actual sistema de 

calefacción por uno con biomasa forestal. 

Para poder evaluar la viabilidad económica de estas propuestas, se han estudiado cada 

una de ellas por separado y en conjunto siguiendo dos métodos de análisis económico y 

financiero, el estático y el dinámico. Asimismo, se han utilizado dos modalidades de 

financiamiento: el propio y el ajeno.  
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PROPOSALS FOR SUSTAINABLE DIVERSIFICATION OF THE ECONOMIC ACTIVITY IN THE FARM 

OF BARNILS OF 250 HA, LOCATED IN SANT QUIRZE DE SAFAJA’S MUNICIPALITY, IN THE 

CATALAN REGION OF THE VALLÈS ORIENTAL 

Author: Serra Sabé Rut 

Professor: Iranzo Iranzo Francisco 

Summary: 

 Economic and financial evaluation of different sustainable proposals for the 250 ha 

farm of Barnils in Sant Quirze de Safaja’s municipality, in the Vallès Oriental. 234 ha are forest 

surface, 18 ha are agricultural surface with dry conventional cereal under cultivation, and 

there are 2.102 meters square of edified surface. 

At present, the activities that are carried out are on one hand “Agrosilviculture”, with 

the running of the fields and of the forest, and on the other hand in the hotel industry, with 

independent rural tourism. These activities are insufficient for the maintenance of the farm, 

since by the end of the year the economic balance is negative. 

 The proposals for the “Agrosilviculture” activity is to introduce a 500 heads flock of 

sheep and goat in the forest surface and in 12 ha of the cultivation fields belonging to the 

farm, using local breeds, for example, the one from Ripoll (a region nearby). Also, this activity 

would be complemented with the implantation of Holm oak mycorrhized with winter black 

truffle (Tuber melanosporum), over a 6 ha surface of the cultivation fields. For the hotel 

industry activity, the idea is to amplify the capacity of tourist accommodation by using 

bioconstruction methods. There is also the aim of replacing the actual gas heating by one 

working on forest biomass. 

In order to evaluate the economic viability of these proposals, each one has been 

studied separately and jointly by following two different economic and financial analysis 

methods, the static one and the dynamic one with two different ways of financing: own 

financing and alien financing. 
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1. OBJECTE 

És objecte d’aquest estudi determinar la viabilitat econòmica de la finca de Barnils de 

250 ha situada al municipi de Sant Quirze de Safaja, comarca del Vallès oriental.  

L’estudi busca obtenir una rendibilitat econòmica que permeti que la finca es 

mantingui per sí sola tot seguint un criteri de sostenibilitat i conservació del medi ambient 

basat en el potencial de la finca, el qual s’identifica com: 

- Introducció d’un sistema silvopastoral amb un ramat d’oví-cabrum de 200 caps inicials i 

500 caps com a capacitat de càrrega màxima, per a la pastura de les 230 ha de sotabosc i 

12 ha de camps agrícoles que conté la finca. El model escollit és l’extensiu i ecològic d’oví 

de carn en un sistema de pastura de sotabosc en rotació. Les necessitats alimentàries 

provindran 50 % del sotabosc i 50 % dels camps de conreu. Es tracte de prevenir els 

incendis i obtenir un benefici de la venta de la carn. 

- Ampliació de les places de Turisme Rural Independent amb una capacitat per a 12 

persones. S’utilitzaran mètodes de bioconstrucció com són les energies renovables, 

materials  naturals per als aïllaments i construcció en general, etc. Es tracte d’oferir un 

producte de qualitat, apreciat per clients conscients i respectuosos amb l’entorn natural. 

- Incorporació d’un sistema de calefacció amb biomassa forestal per tal de substituir 

l’actual sistema de funcionament amb gasoil. Es vol també escalfar l’aigua sanitària. Es 

tracte d’utilitzar un recurs propi de la finca que no té sortida al mercat tot prescindint de 

les energies fòssils no renovables i contaminants per l’ecosistema. 

- Implantació d’alzineres (Quercus ilex) inoculades amb un bolet comestible tòfona negre 

d’hivern (Tuber melanosporum Vitt.) a una superfície agrícola de 6 ha. Es tracte d’oferir 

una sortida a la situació actual deplorable que pateix el sector agrícola de cultiu cerealístic 

en secà. 

Aquestes propostes han de permetre aconseguir productes de qualitat i possibilitar un 

turisme gastronòmic i rural de la zona per a mantenir l’activitat del pagès. 

2. ANTECEDENTS 

Des de que es va heretar la finca s’han anat fent reformes bàsicament de manteniment 

amb alguna inversió per negoci com pot ser la casa de turisme rural independent per a 6 

persones. Ara bé, aquestes són insuficients per a mantenir la grandària de la finca la qual 

només fa que generar despeses.  

Per tant, les motivacions tècniques que ens condueixen a plantejar un estudi de 

viabilitat de les diferents propostes citades anteriorment són: 
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- Millorar l’estat de la superfície agrícola, mitjançant la incorporació d’un cultiu adaptat a la 

zona i de la superfície forestal, mitjançant la pastura del sotabosc per tal de prevenir els 

incendis. 

- Consolidar un model agrosilvopastoral i agroturístic sostenible i participatiu. 

- Aprofitar la comarca del Moianès com a província emergent en turisme, gastronomia i 

capdavantera en producció ecològica. 

Més enllà de les motivacions tècniques hi ha les motivacions de caire personal com: 

-  La il·lusió de mantenir una finca familiar d’alt valor sentimental, sense oblidar el paisatge 

i tornant a recuperar la figura del pagès tant apreciada que fa que es mantingui el valor 

paisatgístic. 

- L’aposta per un model de vida respectuós amb l’entorn natural. 

3. LOCALITZACIÓ 

La finca es troba situada al límit entre 3 municipis: Sant Quirze de Safaja i Castellcir 

comarca del Vallès oriental i Sant Martí de Centelles comarca d’Osona. Província de 

Barcelona. 

Disposa de dues pistes forestals d’accés: l’una situada al km 9 de la carretera comarcal 

C-1413 en el tram que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i la situada a Sant Quirze de 

Safaja un cop passat el campanar, de llargada 4 km fins arribar a la Masia.  

 

En el Plànol nº 1  es mostra  la localització de la finca de Barnils i en el Plànol nº2 es 

pot veure un ortofotomapa amb els  límits de la finca. 

 

3.1. PROPIETAT DEL TERRENY 

La propietat objecte d’aquest estudi de la finca de Barnils, amb terreny agrícola i 

forestal, té com a propietari i titular al Sr. Joan Serra Hinault, resident a la masia de la 

pròpia finca. 

 

3.2. DIMENSIONS DE LA FINCA 

La superfície total de la finca, segons el PTGMF1 és de 254,51 ha, sent 234,75 ha 

forestals i 19,76 ha no forestals (cultius i edificacions). 

 

3.3. POSICIÓ GEOGRÀFICA 

La finca es troba situada a 4 km de la població de Sant Quirze de Safaja. A una alçada 

entre 700 i 925 msnm. 

 

 

                                                           
1
 PTGMF: Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal. Document elaborat per un Enginyer Tècnic de Forests, 

que regula la gestió dels boscos de propietat privada durant un període de 10 anys. 
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- Coordenades geogràfiques: 

Latitud: 41º 45’ 16” 

Longitud: 02º 11’ 13” 

 - Coordenades UTM: X = 432377,40; Y = 4622978,60 

4. BASES DE L’ESTUDI 

4.1. DADES DEL PROMOTOR 

El promotor d’aquest estudi de viabilitat és la Rut Serra Sabé, resident a la masia de la 

pròpia finca.  

4.2. FINALITAT I OBJECTIU 

Les finalitats sorgeixen de la necessitat de conservar una finca familiar de alt valor 

sentimental. Poder mantenir les terres i la masia, sense oblidar el paisatge i la figura tant 

important del pagès que fa que la zona tingui un gran interès turístic i paisatgístic. Es vol 

augmentar els ingressos tot creant activitats que incrementin els beneficis actuals. 

D’aquí els objectius marcats són aconseguir implantar un sistema agrosilvopastoral, 

amb cultius alternatius com les plantes aromàtiques i medicinals (les PAM) i els cultius de 

bolets comestibles com la tòfona, però també amb la recuperació de la figura del pastor 

per a la pastura del sotabosc i prats. Tot això, amb les corresponents varietats i races 

autòctones de Catalunya i realitzant una agricultura i ramaderia respectuosa amb el medi 

ambient. 

Un cop citades i resumides breument les finalitats i objectius, el pilar d’aquest treball, 

és estudiar la viabilitat de 4 propostes: introducció d’un ramat d’oví-cabrum (raça 

Ripollesa), ampliació de places de Turisme Rural Independent, incorporació d’un sistema 

de calefacció amb biomassa forestal i la implantació d’un cultiu de tòfona negra d’hivern 

(Tuber melanosporum Vitt.). 

 

4.3. FONTS DE INFORMACIÓ 

Totes les fonts d’informació, les figures corresponents i taules s’han extret 

majoritàriament del llibre realitzat per Christian Dudouet, específic del oví, del Boletín 

Económico de la Construcción, del llibre realitzat per Reyna et al. (Espanya), específic sobre 

el cultiu de la tòfona, del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), del Centre de la 

Propietat Forestal (CPF), i del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). 

Per altra banda, s’han consultat les següents fonts de informació. 

- Les dades cadastrals del PTGMF. 

- Els plànols topogràfics del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 

- Els anàlisis del sòl i de l’aigua són dels laboratoris LAF de Sidamon. 

- Normatives dels ajuts i subvencions, dels sectors de cada proposta estudiada, de la 

Generalitat. 

- Altra bibliografia citada en aquesta memòria. 
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4.4. CONDICIONANTS IMPOSATS PEL PROMOTOR 

El promotor demana rendibilitat; en cas de nul·la o poca viabilitat econòmica, la 

proposta es rebutjarà.  

Els condicionants del promotor varien segons la proposta en qüestió: 

- Aprofitament silvopastoral: tot l’aliment necessari per a mantenir el ramat ha de 

provenir de la pròpia finca; el ramat serà ecològic, no es farà inseminació artificial per 

a la reproducció de les ovelles i s’utilitzaran races autòctones (la Ripollesa). Es vol a 

arribar a un volum màxim de 500 caps ja que és la càrrega que pot suportar la finca i 

que poden gestionar i manejar dues persones. No s’utilitzarà cap construcció 

pertanyent a la casa per a la realització de les infraestructures necessàries per al ramat 

i es deixarà un radi de 150-200 metres de la casa per tal d’evitar males olors i insectes. 

- Turisme rural: es demana seguir amb la mateixa modalitat de Turisme Rural 

Independent ampliant les places fins a 12 ja que hi ha més demanda de grups 

nombrosos. La part de la casa a remodelar queda desvinculada  de la zona on està 

situada la casa de turisme rural ja existent  per tal que es puguin llogar les dues cases 

alhora sense que els llogaters es molestin entre ells. 

- Sistema de calefacció amb biomassa forestal: incorporar el sistema a totes les unitats 

de la casa habitades i habitables en un futur proper a més a més d’escalfar l’aigua de la 

piscina, mitjançant un sistema de “District-heating” tot aprofitant les instal·lacions ja 

existents. Tota la biomassa formarà part de la finca; no es comprarà biomassa externa. 

El sistema actual de calefacció amb gasoil es mantindrà per a casos d’urgència. 

- Implantació cultiu de tòfona negre d’hivern: es començarà amb una plantació el 

primer any d’una a dues hectàrees per tal de veure l’adaptació dels arbres. Si aquests 

responen bé es procedirà a plantar les hectàrees restants en el següent any.  

 

4.5. CONDICIONANTS INTERNS 

4.5.1. CLIMATOLOGIA 

Agafant com a referència el recull de dades del Observatori de Moià, tenim unes 

temperatures màximes absolutes anuals situades entre 30ºC i 41ºC, mínimes absolutes 

entre-8ºC i -11,5ºC i mitges de 13ºC. El limitant alhora de realitzar alguna activitat, són les 

possibles gelades durant els mesos d’hivern; per tant les espècies o races seleccionades, 

han de ser resistents i adaptades a aquestes temperatures. Les altes temperatures poden 

ocasionar pèrdues alhora d’implantar segons quin cultiu. 

Pel que fa a la pluviometria, aquesta es situa al voltant d’uns 663 mm anuals, tenint en 

conta les dades de 1980 a 2009. Ara bé, la tendència dels últims 5 anys és descendent i per 

tant, ens trobem en una zona de poca pluja sent un limitant força important. 

Per tant, les activitats que es vulguin introduir  estaran  condicionades pel clima de la 

zona: els cultius en secà o la introducció d’espècies rústiques existents a la finca, 
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adaptades al medi i amb poques necessitats hídriques són les possibles alternatives 

subjectes d’estudi. 

L’Annex nº2 Caracterització i descripció del clima, mostra curosament el clima de la 

zona. 

4.5.2. EDAFOLOGIA 

A partir del anàlisi de la mostra de sòl realitzat pels laboratoris LAF de Sidamon, veure 

l’Annex nº3  Caracterització del sòl, podem concloure el següent: 

Aquest sòl té un pH bàsic de 8,2. Es tracte d’un sòl calcari amb una concentració de 

macroelements (N/P/K) elevada. La conductivitat elèctrica és de 0,13 dS/m i la textura 

Franco-llimosa. Per tant, a nivell fisicoquímic, ens trobem amb un sòl apte per a qualsevol 

cultiu. L’únic que s’haurà de vigilar és el pH alhora de l’absorció de segons quin nutrient. 

Una solució possible, seria la realització d’alguna esmena que augmentés l’aciditat del sòl. 

Ara bé, aquest anàlisi s’ha demanat amb la intensió de saber si la superfície de cultius és 

apte per al cultiu de la tòfona negre d’hivern (Tuber melanosporum). L’Annex nº 8 

Proposta Truficultura conté una interpretació detallada d’aquest anàlisi per tal de 

comprovar l’aptitud d’aquest sòl per a la implantació d’aquest cultiu. 

4.5.3. VEGETACIÓ 

La vegetació potencial, tal i com s’explica en l’Annex nº1 Situació Actual de la Finca, 

d’aquesta zona està formada per comunitats d’alzinars majoritàriament en les solanes, 

pinedes en les obagues i minoritàriament rouredes en les zones amb el sòl profund i 

fagedes en les zones de torrent. 

Segons els diferents estrats tenim de forma resumida: 

• L’estrat arbori està representat principalment per pi roig (Pinus sylvestris), 

alzina (Quercus ilex) i en menor proporció, roure martinenc (Quercus humilis), 

pinassa (Pinus nigra), pi pinyoner (Pinus pinea), castanyer (Castanea sativa) i 

Faig (Fagus sylvatica). 

• L’estrat arbustiu es troba representat principalment pels boixos (Buxus 

sempervirens), el bruc d’escombres (Erica scoparia) i esbarzers (Rubus sp.) en 

els marges. Amb algun garric (Quercus coccifera) en les zones més solejades i 

rocoses. 

Varis tipus de labiades com la farigola (Thymus sp.), el romaní (Rosmarinus 

officinalis) i l’espígol (Lavandula sp.). 

• L’estrat herbaci està representat principalment per  diferents espècies de 

gramínies, molses, falgueres i  heures. 

4.5.4. FAUNA 

La fauna existent com el porc senglar, la llebre i el cabirol, poden malmetre la plantació 

de tòfona. Els furts produïts per els propis tofonaires s’han de tenir també en conta. Per 

aquest motiu, es considera necessària la instal·lació del tancament perimetral amb malla 

cinegètica d’almenys 1,5 metres d’alçada i la col·locació de tubs hivernacle.   
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La presència de guineus i gossos poden afectar la supervivència del ramat d’oví-

cabrum. Per tant, serà essencial disposar d’un gos que protegeixi el ramat de les 

inclemències faunístiques.   

 

4.5.5. GESTIÓ I MÀ D’OBRA 

En quan a la gestió i mà d’obra necessària per a dur a terme les diferents activitats, 

seran necessàries tres persones fixes per al manteniment de la plantació de tòfona, del 

ramat d’oví-cabrum i el turisme rural, a més a més d’algunes contractacions temporals per 

a cobrir pics de feina. Pel que fa a l’obtenció de biomassa es contractarà una colla per fer 

les feines forestals. 

 

4.6. CONDICIONANTS EXTERNS 

4.6.1. INFRAESTRUCTURES. COMUNICACIONS  I SERVEIS 

En quan a les infraestructures s’han de construir naus que permetin poder tenir a 

cobert la maquinària, el ramat i els gossos pastors. Per a les propostes del turisme rural, la 

calefacció amb biomassa i el cultiu de tòfona, la casa ja disposa del espai suficient per a 

cobrir qualsevol necessitat que pugui aparèixer com el tancament per als gossos tofoners, 

la ubicació de la caldera, entre d’altres. 

Les vies fins a la finca són pistes forestals que es van mantenint anualment i per tant hi 

pot circular qualsevol tipus de vehicle motoritzat. Els camins secundaris també s’arrangen 

tot seguint la gestió definida en el PTGMF. Actualment les connexions d’Internet amb la 

recent construcció d’una torre al sector de Puig d’Olena també seran possibles mitjançant 

satèl·lit per Banda ampla. 

En quan al reg, disposem d’un pou que abasteix les necessitats de la casa per al 

consum humà i l’hort familiar. Ara bé, aquesta aigua té uns límits i s’ha d’estudiar bé 

alhora de realitzar qualsevol activitat que demani grans quantitats d’aigua. En quan a la 

qualitat s’ha efectuat un anàlisi de l’aigua a la sortida del dipòsit. 

En l’Annex nº4 Caracterització de l’Aigua es pot determinar amb més exactitud la 

qualitat i la disponibilitat d’aigua per al reg. 

 

4.6.2. MERCAT 

La carn d’oví  en ecològic és un producte diferenciat que no es pot comparar amb el 

mercat d’oví en convencional. El preu de la carn està valorada amb un 30 % més que la 

carn en convencional. Tot i així, es vol aconseguir un preu raonable i just tant per al 

consumidor com el productor arribant directament al consumidor final (famílies, escoles, 

restaurants, etc.). El fet que la societat busqui cada cop més un consum de productes de 

qualitat i respectuosos amb el medi natural fa pensar que aquest producte ofereix una 

sortida interessant en el mercat en ecològic. Per tant, la venta i comercialització del 

producte, serà una de les tasques on s’haurà de dedicar el temps convenient i necessari 

per arribar al consumidor final. Com que no es disposa de dades suficients sobre el sector 

de la carn d’oví en ecològic, en l’Annex nº5 Proposta Silvopastura, s’ha realitzat un petit 



Memòria 2010 

 

9 
 

estudi de mercat sobre la situació del sector en convencional per tal de tenir una idea 

sobre les produccions i preus del producte. 

Tot i tenir una evolució d’ocupació durant el període 2004-2009, força constant, 

l’actual demanda amb la que ens trobem, va enfocada cap a allotjaments per a grups més 

grans, és a dir cases de més capacitat. És per aquest motiu que s’ha optat per fer una 

ampliació per poder allotjar un grup de 12 persones. El número anual de lloguers es situa 

entre 21 i 36 amb una mitja de 26,5 lloguers a l’any (En l’Annex nº6 Proposta Turisme 

Rural, es descriu l’evolució mensual de l’ocupació). Tot i oferir preus alts comparats amb 

les altres cases de turisme rural independent (per a més informació visitar 

www.toprural.com), el preu el dictem nosaltres i de moment mai no hem tingut cap 

problema; en general, la gent se’n va molt satisfeta. Per tant, veiem el futur en oferir un 

servei de qualitat amb clients que ho sàpiguen valorar. Una altra sortida seria oferir un 

espai on es puguin realitzar reunions d’empresa. Ara bé a quest servei demana suplir 

l’alimentació durant l’estada dels empresaris. Val a dir que l’actual període de crisi fa 

créixer la demanda de turisme rural: la gent busca cada cop més sortir de les ciutats però 

sense haver de pagar per viatjar.  

La biomassa es destinarà al propi consum de la casa i a les activitats que es volen dur a 

terme. Hi ha suficients biomassa forestal a la finca, per tal de suplir les necessitats 

energètiques sense desforestar el bosc. No obstant, alhora d’executar el projecte, seria 

interessant realitzar un “Estudi d’avaluació de disponibilitat de biomassa” de la finca a 

través dels ajuts que ofereix el CPF2. 

La producció de tòfona silvestre ha sofert una important davallada durant les darreres 

dècades: si antigament es recol·lectors recorden que es recol·lectava entre 8-12 kg diaris, 

avui en dia tant sols se’n recol·lecten de 1-3 kg de tòfona negre. Aquest fet junt amb 

l’augment de la demanda d’aquest producte, tenint en compte que avui en dia el nivell de 

vida és superior, amb un augment de la població, fa que existeixi una demanda creixent 

per una producció insuficient de tòfona. El preu mitjà que rep el productor és de 300 €/kg 

a Espanya i 420 €/kg a França. Ara bé, aquest pateix moltes variacions degut a les 

condicions meteorològiques obtenint preus de 200 a 600 €/kg. En l’Annex nº8 Proposta 

Truficultura, es descriu, detalladament, la situació de mercat. 

4.6.3. ESPECTES LEGISLATIUS I NORMATIVA  

Els aspectes legislatius i la normativa fan referència a les subvencions i ajuts de cada 

proposta. Aquests s’engloben dintre del marc del PDR3 2007 – 2013. Per a cada proposta 

nombrarem la normativa aplicable. En l’Annex nº0  Normativa i legislació es detallen els 

articles que ens afecten i que fan referència a l’estudi. 

- Proposta Silvopastura: 

Per aquesta proposta, és el DAR4 qui atorga aquests ajuts. 

                                                           
2
 CPF: Centre de la Propietat Forestal; òrgan competent encarregat de la gestió forestal dels boscos de 

titularitat privada, pertanyent al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. 
3
 PDR: Pla de Desenvolupament Rural regulat segons el Reglament (CE) 1698 / 2005.  

4
 DAR: Departament d’Agricultura Alimentació i Acció Rural; organisme responsable de l’àmbit rural 
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• Normativa per sol·licitar drets de pagament Únic a la Reserva Nacional: 

ORDRE AAR/218/2010, de 6 d'abril, per la qual s'estableix el procediment per a la 

tramitació de l'ajut de pagament únic i altres règims d'ajuts comunitaris en agricultura i 

ramaderia per a la campanya de comercialització 2010-2011, i es convoquen els ajuts 

corresponents amb les seves bases 

• Normativa  vinculada al CGE5: 

ORDRE AAR/46/2010, de 3 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels 

ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 

2010. 

- Proposta Turisme Rural:  
 

ORDRE AAR/562/2009, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases 

reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del 

programa Leader de Catalunya relatives al període de programació 2007-2013, i es 

convoquen els corresponents a l'any 2010. 

 
Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre, relatiu als ajuts al 

desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 

(FEADER). 

 

Reglament (CE) 1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a 

l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de mínims. 

 
- Proposta Sistema de calefacció amb biomassa forestal: 

D’una banda tenim les subvencions provinents de la pròpia instal·lació atorgats per 

l’ICAEN6 i d’altre banda els ajuts vinculats a la producció del combustible, en aquest 

cas la biomassa, atorgats pel CPF. 

 

ORDRE ECF / 393 / 2010, de les subvencions d’energies renovables. 

 

ORDRE MAH/262/2010, del 22 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels 

ajuts a la gestió forestal sostenible. 

- Proposta Truficultura: 
 

ORDRE MAH/262/2010, del 22 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels 

ajuts a la gestió forestal sostenible. 

                                                                                                                                                                          
pertanyent a la Generalitat de Catalunya. 
5
 CGE: Contracte Global d’Explotació; té com a finalitat incentivar explotacions agrícoles perquè 

desenvolupin un projecte d¡explotació que durant cinc anys integri les funcions econòmiques, 
mediambientals i socials de l’agricultura, fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i arribar a un 
desenvolupament rural sostenible. 
6
 ICAEN: Institut Català de l’Energia. 
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4.7. SITUACIÓ ACTUAL 

4.7.1. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA 

Barnils és una finca molt diversa. Situada al límit de tres municipis, Sant Quirze de 

Safaja (comarca del Vallès oriental), Castellcir (comarca del Vallès oriental) i Sant Martí de 

Centelles (comarca d’Osona), a  50 km de Barcelona i a una alçada mitja de 800 m, conté 

una superfície construïda total de 2.102 m2, una superfície forestal de 234 ha i una 

superfície de cultius de 18 ha. Tanmateix, l’aigua que consumeix la casa, prové d’un pou 

situat a un 650 m en línia recta fins al dipòsit d’emmagatzematge de la casa on surt un 

caudal mig de 4.000 L/h, tot depenent de l’època de l’any .  

Actualment, tant sols una quarta part de la casa es troba habitada: a la casa pairal hi 

viuen els propietaris i s’han habilitat unes antigues quadres per a turisme rural amb una 

capacitat màxima per a 6 persones. Aquestes poden gaudir d’una piscina molt ben 

condicionada i adaptada a l’entorn.  

Pel que fa a la superfície forestal, aquesta es gestiona seguint les pautes que marca el 

PTGMF i gràcies als ajuts anuals per a la gestió forestal sostenible, que concedeix el CPF, en 

finques de titularitat privada. Sense aquestes ajudes, el propietari assegura que deixaria el 

bosc tal i com estar, a expenses de qualsevol perill, com un possible incendi forestal, ja que 

el benefici que s’obté amb la fusta de pi és molt minsa (≈15 €/Tn). La fusta d’alzina per a 

llenya té un valor més elevat, encara que no és l’espècie predominant a la finca. Són doncs 

els ajuts que permeten realitzar tallades selectives i de millora per tal de mantenir el bosc 

en bon estat.  

Ens trobem en una zona on els camps són de cultiu extensiu en secà. Aquests estan 

arrendats a un valor anual de 5.000 €. Es sembren amb ordi, obtenint rendiments molt 

baixos d’entre 2.000 a 2.800 kg/ha. Tot i així, l’arrendatari que porta les terres afirma que 

segueix cultivant gràcies a les ajudes econòmiques de la PAC. Ara bé, la terra cada cop es 

troba més desgastada i erosionada (pèrdua profunditat de sòl) sent cada cop menys fèrtil, 

degut principalment al monocultiu però també a la utilització d’herbicides i fertilitzant de 

mala qualitat.  

El Plànol nº3  mostra la situació actual de la finca. 

4.7.2. DESCRIPCIÓ ECONÒMICA 

Els beneficis que es generen amb les activitats actuals, turisme rural i agrosilvicultura, 

són gairebé imperceptibles, inclús arriben a generar despeses quan no intervenen les 

subvencions, com és el cas del bosc. El marge de l’explotació, en l’activitat 

d’agrosilvicultura és de - 5.207 € i en el cas del turisme rural de 6.247 €, obtenint un 

benefici net de 4.841 €.  

En l’Annex nº1 Situació Actual de la Finca, hi figura la compte de resultats de la 

situació actual. 

Per tant, s’ha de buscar una sortida per a poder mantenir la finca perquè aquesta 

generi beneficis i sigui viable des del punt de vista econòmic i financer. 
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5. JUSTIFICACIÓ DE LES PROPOSTES 

S’han triat aquestes 4 propostes tenint molt en conta tots els condicionants tant 

interns com externs.  

Pel que fa a la silvopastura, s’ha triat l’ovella per les següents característiques: animal 

més petit, que pot arribar a més llocs de difícil accés on un altre animal no podria per la 

seva grandària corpulenta i per tant també, més manejable; menja força de tot a accepte 

d’alguns arbusts com el bruc (Erica arborea) o romaní (Rosmarinus officinalis). La intenció 

és de netejar el sotabosc i no d’eliminar aquest per complet com passaria amb la cabra, 

aquesta és més agressiva i s’ho menja tot. A nivell de mercat ofereix bones perspectives ja 

que es tracte d’una carn valorada i consumida per la població, a més a més es pot col·locar 

més fàcilment al tractar-se d’un animal d’una envergadura  assequible. El fet que el model 

escollit sigui l’ecològic, l’hi dona un valor afegit molt important. 

En el cas del turisme rural s’ha triat la modalitat “Independent”, sent un dels 

condicionants imposats pel promotor. Aquesta, no demana intervenció d’un treballador 

per cobrir les necessitats culinàries dels clients i tanmateix, permet mantenir-se més al 

marge escollint, el propietari o família, el vincle que vol/en establir segons el tipus de 

persona que lloga la casa. No es descarta, però, en un futur, oferir serveis com de 

menjador, activitats lúdiques, esportives, etc. De moment no es contempla en aquest 

estudi. D’altra banda, el fet d’ampliar amb una capacitat limitada té a veure amb l’ambient 

natural, tranquil que es vol conservar de Barnils. S’ha de vigilar de no voler introduir 

masses places ja que pot perjudicar l’essència del lloc. Ara bé, també podríem haver 

pensat en un Hotel Rural amb places limitades però demana una inversió molt més 

elevada de la qual el propietari no es veu en cor d’assumir tenint en conta la situació actual 

de “crisis” on resulta arriscat apostar pel sector serveis. 

La proposta de sistema de calefacció amb biomassa ve determinada per l’alt contingut 

en biomassa forestal que disposa la finca: 230 ha de superfície forestal. Per tant és un 

recurs que tenim a prop i amb unes emissions de CO2 neutres. Aquesta es compara amb 

l’actual sistema de calefacció amb gasoil i es comprova que el sistema sigui més econòmic 

que amb el gasoil, a més a més de ser menys contaminant. No obstant, existeix la opció 

d’utilitzar l’energia solar, però la insolació és insuficient i demanaria la instal·lació de 

bateries per emmagatzemar l’energia, tenint aquestes un cost molt elevat. Per tant 

aquesta s’ha descartat com la eòlica, per falta de vent o la geotèrmica que demana una 

gran inversió ja que hauríem de baixar a molta profunditat per trobar calor. 

Per acabar, la proposta de truficultura es justifica pel fet que es tracte d’un cultiu que 

demana poca aigua, tenint en conta que ens trobem en una zona cerealística de secà. 

Poques són les opcions existents en terres d’aquestes característiques, és a dir, 

erosionades a causa del monocultiu, poc fèrtils, amb una profunditat de sòl poc 

pronunciada (trobem molt ràpid la roca mare) i plenes de pedres. En canvi la tòfona negre 

d’hivern, s’adapta molt bé a aquestes condicions ecològiques. Els camps que s’utilitzen per 

aquest cultiu corresponen als situats als voltants de la Masia i més propers a la pista 

forestal principal ja que són els camps més pobres en tots els sentits. Aquesta superfície 

correspon a 6 ha. 
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Per a les 3 propostes “silvopastura”, “turisme rural” i “truficultura”, es realitza una 

avaluació econòmica i financera basada en dos mètodes comptables: el dinàmic i l’estàtic. 

Aquesta ha de sortir rentable per a mantenir la proposta. 

Per a la proposta de “biomassa forestal” es compara amb el sistema de calefacció 

actual amb gasoil per veure si aquest primer és més rentable. 

El Plànol nº4 mostra la implantació de la proposta global, és a dir, tenint en conta les 4 

propostes d’aquest estudi. 

6. METODOLOGIA DEL ANÀLISIS ECONÒMIC I FINANCER 

Per tal d’estudiar la viabilitat de les diferents propostes, s’han utilitzat dos mètodes: 

l’estàtic i el dinàmic. El primer ens dona una visió més empresarial ja que la compte de 

resultats ens mostra cadascun dels valors específics de cada ingrés, ordinari o 

extraordinari, però també de cada despesa, fixa o variable. Per tant es té una visió clara de 

quins són els punts febles o forts de l’activitat. Aquest té en conta les amortitzacions del 

immobilitzat material de les inversions corresponents: el percentatge d’amortització s’ha 

establert en funció del “Anexo. Tabla de coeficientes de amortización del Real Decreto 

1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 

sociedades”, obtenint així la vida útil de cada concepte. Per exemple, la vida útil de les 

infraestructures i construccions, és de 33 anys. En canvi, el mètode dinàmic ens dona una 

visió financera de pura rendibilitat econòmica però té en conta el valor del diner i s’obté 

una visió anual durant el període de la vida útil de l’activitat. Aquest també contempla el 

muntant de totes les inversions, tant inicials com diferides. No es consideren les 

amortitzacions però si els valors de reposició, així com el valor residual de les inversions. 

Pel que fa al mètode estàtic s’han triat uns anys tipus per tal de veure la variació del 

balanç i doncs si l’activitat genera pèrdues o beneficis. Tanmateix, s’ha calculat la 

rendibilitat en funció del benefici net respecte a la inversió inicial, per a l’any tipus on 

l’activitat arriba al seu punt àlgid. En el cas del mètode dinàmic, s’han utilitzats els 

paràmetres de inversió com la Taxa d’Actualització al 4 %, per tal de veure fins a quin punt 

té sentit realitzar l’activitat o bé és millor deixar els diners al banc, o com la vida útil de 

l’activitat. Per aquesta última, s’han agafat 25 anys en el cas de la proposta de silvopastura 

i de turisme rural (es considera que amb aquests anys l’activitat ha de ser rendible i ha de 

generar els beneficis necessaris per poder reiniciar de nou l’activitat) i 35 anys en el cas de 

la truficultura ja que aquesta pot arribar fins als 50 anys. Pel que fa als indicadors de la 

inversió, s’han analitzat el VAN per tal de veure si els fluxos de caixa actualitzats són 

suficients per compensar les inversions generades, el TIR per veure la rendibilitat total de 

l’activitat, el Pay-Back per tal de comprovar durant quin any recuperaríem la inversió i el 

VAN/I per tal de veure el benefici net per cada moneda invertida.   

D’altra banda, s’han utilitzat dos tipus de finançament, el propi i l’aliè, per tal de veure 

si amb un préstec bancari, l’activitat segueix sent viable. S’ha demanat un préstec ICO7 fixa 

per afrontar l’actiu immobilitzat de la inversió inicial. El mètode utilitzat és el “sistema 

                                                           
7
 ICO: Instituto de Crédito Oficial. 
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francès”. En l’Annex nº9 Taules d’Amortització hi figura el quadre d’amortitzacions 

facilitat pel banc. 

Finalment, s’han realitzat uns anàlisis de sensibilitat en referència a la inversió inicial i a 

la variació dels fluxos de caixa per tal de veure fins a quin punt podrien augmentar 

aquests, sense afectar significativament el VAN. 

Ara bé, per a la proposta del sistema de calefacció amb biomassa no s’han realitzat els 

mètodes descrits anteriorment sinó que s’han utilitzat el sumatori dels fluxos de caixa per 

tal de veure quina opció, “gasoil” o “biomassa”, genera més despeses. 

Per a l’anàlisi econòmic i financer de la proposta global s’utilitzarà el mètode estàtic 

amb les dues modalitats de finançament, propi i aliè. Tenint en conta que el percentatge 

d’Impost pagat a Hisenda pública varia en funció de l’activitat, s’ha realitzat dues comptes 

de resultats: la d’ “Hostaleria”, engloba la Proposta de Turisme Rural i la proposta del 

Sistema de calefacció amb biomassa i, la d’“Agrosilvicultura”, engloba la Proposta de 

Silvopastura i Truficultura. 

7. PROPOSTA SILVOPASTURA 

7.1. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

Es tracte d’introduir un ramat d’oví-cabrum en un model semi-extensiu i ecològic de 

raça autòctona adaptada al medi, preferentment la Ripollesa, en la totalitat de la 

superfície forestal que conté la finca, és a dir, 230 ha forestals i 12 ha de camps de conreu, 

les quals es mostren en el Plànol nº6. La intensió és netejar el sotabosc i obtenir un ingrés 

de la venda de la carn de xai. La cabra s’utilitzarà per obrir amb més facilitat el sotabosc 

durant els primers anys i per amamantar els xais rebutjats per les mares respectives. 

Durant els dos primers anys s’haurà de passar el període de conversió i serà doncs a partir 

del tercer any quan es podrà començar a comercialitzar la carn en ecològic. 

La capacitat de càrrega ve determinada per les necessitats alimentàries del ramat: 

tenint en conta que un 50 % de l’alimentació provindrà del sotabosc i l’altre 50 % dels 

farratges i prats cultivats, el volum màxim que pot suportar la finca és de 500 caps. No 

obstant això, es començarà amb un ramat de 200 caps el qual s’anirà ampliant per sí 

mateix, és a dir que no s’introduiran ovelles provinents d’altres ramats ja que pot provocar 

un focus d’infecció important, arribant, l’any 5, a la grandària requerida. 

La gestió i maneig anirà a càrrec de dues persones contractades a mitja jornada. Pel 

que fa al maneig del ramat, es traurà a pasturar a diari si les condicions meteorològiques 

ho permeten amb l’ajut d’un o dos gossos pastors. Per tant, no es té la intensió de tancar 

la superfície forestal amb malla d’oví. Ara bé, per tal de gestionar correctament el 

sotabosc, es seguirà un model de rotació segons s’indica en el Plànol nº4. Per a la gestió 

dels camps de cultiu es destinarà una part a prats de pastura i l’altra a conreu de farratges 

per suplir les necessitats alimentàries durant els mesos més freds del hivern. En l’Annex 

nº5 Proposta Silvopastura, es detalla tot el procés productiu per a la gestió dels prats i 

conreus. 
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La ubicació de les infraestructures, construccions i instal·lacions necessàries com 

poden ser l’estable o bé la comesa de llum i aigua, també es mostren en el Plànol nº6. La 

pleta, situada a uns 300 metres de la casa, es composa d’una nau de 500 m2, un magatzem 

de 160 m2 i un annex de 6 m2. El Plànol nº5  mostra un croquis de l’estable. 

7.2. PARÀMETRES DE LA INVERSIÓ 

7.2.1. FINANÇAMENT 

En el cas del finançament aliè, el import demanat al banc és de 125.000 €, el termini 

d’amortització és de 108 mesos amb uns interessos de 5,4 %.  

En l’Annex nº5 Proposta Silvopastura es mostren les taules i els fulls de càlcul dels 

resultats obtinguts amb el mètode estàtic i amb el mètode dinàmic, tant amb finançament 

propi com aliè. 

7.2.2. COST DE LA INVERSIÓ 

El cost de la inversió és de 179.987 € i contempla les infraestructures i construccions, 

les instal·lacions ramaderes, els equips i maquinària, l’adquisició del ramat i diversos i les 

despeses de constitució i posta en funcionament. La Taula-1 mostra el resum 

pressupostari justificat a l’Annex nº5 Proposta Silvopastura: 

Taula-1. Resum de la inversió 

CONCEPTE TOTAL (€) 

1- Infraestructures i construccions    112.074,03 €  

2- Instal·lacions ramaderes        1.506,22 €  

3- Equips i maquinària      13.200,00 €  

4- Adquisició del ramat i Diversos      15.859,20 €  

5- Despeses de Constitució i posta en funcionament        7.350,00 €  

Total (- imprevistos)    149.989,44 €  

6- Imprevistos 20 %      29.997,89 €  

Total    179.987,33 €  

 

7.2.3. DESPESES 

Pel que fa a les despeses, s’han comptabilitzat les despeses fixes, com poden ser la 

contractació de la mà d’obra o el lloguer de la finca i, les despeses variables com 

l’alimentació del ramat, l’esquila i el sanejament o bé la comercialització de la carn. 

Les despeses fixes es mantenen al voltant dels 43.000 € anuals i les despeses variables 

varien en funció de la grandària del ramat passant de 6.000 € durant l’any 1 a 14.500 € 

l’any 6. 

7.2.4. INGRESSOS 

Els preus s’han obtingut de l’Anuari d’Estadística de Catalunya i de la indagació del 

mercat. 
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 Com a ingressos tenim la venta dels xais i les pells provinents de l’esquila anual de cada 

ovella. Les ovelles d’eliminació són un ingrés marginal; aquest es compensa amb la 

mortalitat d’aquestes. 

 El preu dels xais varia en funció de si ens trobem en període de conversió o bé en 

ecològic: 

El preu mig percebut pels ramaders d’oví a Catalunya durant l’any 2009 ha sigut de 61,3 € 

a 66,8 € per xai. Ara bé, aquest preu es veu incrementat en un 30 % si es ven la carn en 

ecològic. Els ingressos totals anuals de la venda dels xais i les pells, durant l’últim any del 

període en conversió (any 2), són de 16.650 € i durant l’any on arribem a la grandària de 

ramat requerida en ecològic (any 6), són de 75.910 €. 

 Una altre font d’ingrés molt important a tenir en conta són els ajuts i subvencions que 

ofereix el DAR Aquest corresponent a l’ajut de “Nova instal·lació com a jove agricultor”, el 

qual té un valor de 47.998 € i ens permet afrontar la inversió inicial, la “Prima per 

agricultura ecològica”, la “Prima per ramaderia ecològica”, els “Drets de pagament únic” i 

la “Indemnització compensatòria”, els quals adopten, l’any 6, un import total anual de 

14.308 €. L’Annex nº5 Proposta Silvopastura mostra un resum de tots els ajuts que es 

poden percebre.  

7.3.  CONCLUSIONS 

L’anàlisi econòmic i financer ens indica que la introducció d’un ramat de 500 caps d’oví 

és viable econòmicament. 

Tant amb el mètode estàtic com amb el mètode dinàmic obtenim uns fluxos de caixa 

positius a partir del quart any. En el cas del mètode estàtic agafem el 6è any com a any 

tipus amb un benefici abans d’impost de 21.142 €. Aquest benefici s’obté amb 

finançament propi ja que amb finançament aliè aquest és de 16.834 €. La rendibilitat que 

s’obté durant aquests anys, és de 11,8 % amb finançament propi i de 9,4 % amb 

finançament aliè. 

Pel que fa al mètode dinàmic, obtenim un VAN positiu amb les dues modalitats de 

finançament, propi i aliè, (185.118 i 59.709 € respectivament), un TIR superior a la taxa 

d’actualització (10,1% i 5,8% respectivament), un Pay Back de 12 i 13 anys i un VAN/I de 

0,98 i 0,32 € respectivament. Per tant, surt a conta realitzar la inversió i doncs l’activitat.  

Si ens fixem amb la modalitat de finançament, el fet de demanar un préstec al banc 

disminueix el risc d’inversió. Tenint en conta aquest fet, podríem dir que surt a conta 

demanar el préstec bancari. 

L’anàlisi de sensibilitat afirma la viabilitat econòmica de l’activitat ja que perquè 

aquesta no sigui viable, caldria que els fluxos de caixa disminuïssin per sobre del 49 % i per 

tant ens dona un marge d’error força ampli.  

Val a dir que el valor afegit que suposa la neteja del sotabosc a nivell paisatgístic, 

turístic i sobretot per a la prevenció d’incendis no s’ha comptabilitzat i per tant també és 

un valor molt important a tenir en conta. 
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La Taula-2 i la Taula-3 mostren un resum dels diferents indicadors calculats segon el 

mètode utilitzat: 

Taula-2. Resum dels Indicadors Econòmic i Financers 

Mètode Estàtic (Any 6) 

 
Finançament propi Finançament aliè 

Inversió inicial            179.987                     54.987 

Benefici Net 21.142 16.834 

Rendibilitat 11,8% 9,4% 

    

Taula-3. Resum dels Indicadors Econòmic i Financers 

Mètode dinàmic 

 
Finançament propi Finançament aliè 

Inversió inicial            179.987                        54.987  

Taxa d'actualització 4% 

Anys de vida 25 

VAN 185.118 59.709 

TIR 10,1% 5,8% 

PB 12 13 

VAN/I 0,98 € 0,32 € 

 

8. PROPOSTA TURISME RURAL 

8.1. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

Aquesta proposta vol permetre ampliar les places d’allotjament rural independent per 

tal de cobrir l’actual demanda de grups grans, ja que la casa de turisme rural per a 6 

persones existent a la finca, no ho permet.  

Concretament, es vol rehabilitar una part de la casa corresponent a la “Nau nº2 amb 

altell”. Aquesta té una superfície de 236,20 m2 la qual pot assolir una capacitat de 12 

places. Tanmateix s’hi construirà una piscina en les basses existents. Tant la nau com les 

basses, es poden veure fotografiades a l’Annex nº1 Situació Actual de la Finca. 

L’emplaçament es mostra en el Plànol nº7. Es volen utilitzar energies renovables i mètodes 

de bioconstrucció. La casa disposarà de dues plantes amb els compartiments següents: 5 

banys, 5 habitacions, 1 cuina - menjador, 1 sala d’estar i 1 porxo. Els Plànols nº8 i 9, 

mostren un croquis d’aquestes plantes. 

8.2. PARÀMETRES DE LA INVERSIÓ 

8.2.1. FINANÇAMENT 

En el cas del finançament aliè, el import demanat al banc és de 150.000 €, el termini 

d’amortització és de 108 mesos amb uns interessos de 6,2 %.  
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En l’Annex nº6 Proposta Turisme Rural es mostren les taules i els fulls de càlcul dels 

resultats obtinguts amb el mètode estàtic i amb el mètode dinàmic, tant amb finançament 

propi com aliè. 

8.2.2. COST DE LA INVERSIÓ 

El cost de la inversió és de 438.623 € i contempla l’Edificació, les Instal·lacions 

Auxiliars, el Mobiliari i les Despeses de constitució i posta en funcionament. La Taula-4 

mostra el resum pressupostari justificat a l’Annex nº6 Proposta Turisme Rural: 

Taula-4. Resum de la Inversió 

CONCEPTE TOTAL (€) 

Edificació 298.078,40 
Instal·lacions auxiliars 45.275,00 
Mobiliari 14.871,60 

Despeses constitució i posta en funcionament  7.294,00 
 

Total - Imprevistos 365.519,00 
Imprevistos 20 % 73.103,80 

Total € 438.622,80 

 

8.2.3. DESPESES 

Pel que fa a les despeses, s’han comptabilitzat les despeses fixes, com poden ser la 

contractació de personal per a la neteja, el manteniment i les reposicions o el tributs, 

assegurances i impostos i, les despeses variables com l’electricitat o la reposició de 

material. 

Les despeses fixes es mantenen al voltant dels 6.700 € anuals i les despeses variables al 

voltant dels 2.700 €. 

8.2.4. INGRESSOS 

Aquests venen definits per la pròpia activitat de la finca. Segons l’anàlisi dels valors 

d’ocupació durant un període comprès entre l’any 2004 i el 2009, obtenim 26,5 lloguers a 

l’any i uns ingressos totals de 20.286,33 € anuals. L’Annex nº6 Proposta Turisme Rural, 

mostra el detall dels valors d’ocupació per a cada any. 

Per tant, tenint en conta els ingressos de la casa de turisme rural per a 6 persones, es 

preveuen uns ingressos anuals de 40.572,67 € per a una ocupació de 12 persones. 

Per tal d’afrontar el cost de la inversió inicial, demanarem l’ajut del programa Leader 

finançat pel PDR8. Aquest ajut correspon al 35 % del cost de la inversió inicial amb un 

màxim de 200.000 € totals subvencionables en un període de 3 anys i un compromís de 

l’activitat de 8 anys. El import arriba a un valor de 153.518 €. 

 

 

                                                           
8
 PDR: Programa de Desenvolupament Rural a Catalunya Durant el període 2007-2013. 
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8.3.        CONCLUSIONS  

Es tracte d’una inversió molt elevada amb un ingressos poc significatius. 

Si ens fixem amb el mètode estàtic obtenim un balanç positiu amb les dues modalitats 

de finançament, és a dir un benefici net de 14.919 € amb finançament propi i 10.306 € amb 

finançament aliè. L’any 12 s’acabaria el préstec del banc i per tant el benefici seria 

l’equivalent amb finançament propi. Ara bé, si calculem la rendibilitat, obtenim un 3,4 % 

amb finançament propi i un 2,4 % amb finançament aliè, és a dir per sota del 4 %. Per tant, 

segons aquest mètode, obtenim un benefici però no els suficients perquè l’activitat sigui 

rentable.  

Pel que fa al mètode dinàmic, obtenim un VAN negatiu amb les dues modalitats de 

finançament (-68.255 i -236.015 € respectivament), un TIR inferior a la taxa d’actualització 

(3,4 % i 2,0 % respectivament), un Pay Back de 15 i 25 anys i un VAN/I de -0,16 i -0,54 € 

respectivament. Per tant, segons aquest mètode, no surt a conta realitzar la inversió.  

Si ens fixem amb la modalitat de finançament, el fet de demanar un préstec al banc 

disminueix el risc d’inversió i per tant és una opció a tenir en conta. Ara bé, estudiar el 

finançament aliè, obtenint tanta poca rendibilitat, no té massa sentit. 

L’anàlisi econòmic i financer ens indica que l’ampliació de places de turisme rural 

independent no és viable ni econòmicament ni financerament. 

Les Taules 5 i 6 mostren un resum dels indicadors analitzats per a cada mètode: 

Taula-5. Resum dels Indicadors Econòmic i Financers 

Mètode Estàtic 

 
Finançament propi Finançament aliè 

Inversió inicial            438.623                     288.623 

Benefici Net 14.919 10.306 

Rendibilitat 3,4% 2,4% 

 

Taula-6. Resum dels Indicadors Econòmic i Financers 

Mètode dinàmic 

 
Finançament propi Finançament aliè 

Inversió inicial            438.623                     288.623 

Taxa d'actualització 4% 

Anys de vida 25 

VAN -68.255 -236.015 

TIR 3,4% 2,0% 

PB 15 25 

VAN/I -0,16 € -0,54 € 
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9. PROPOSTA SISTEMA DE CALEFACCIÓ AMB BIOMASSA 

9.1. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

Per aquesta proposta, es vol estudiar la possibilitat de substituir l’actual sistema de 

gasoil per un sistema amb biomassa forestal.  

Es tracte de canviar la caldera de gasoil per una de biomassa; es conservaran les 

conduccions i radiadors existents. Aquesta té les característiques següents: una potència 

de 100 kW, un sistema automatitzat “Biocontrol”, tant per la regulació de la combustió, 

l’entrada de combustible i les emissions com per l’extracció de la cendra, un acumulador 

d’inèrcia de 1000 L. Un altre accessori diferent a la instal·lació amb gasoil però necessari, 

és una sitja per  emmagatzemar  la biomassa.  

L’estella provindrà de les tallades que es duen a terme, anualment, a la finca. El tipus 

de fusta que s’utilitzarà correspon a fusta majoritàriament de pi (Pinus sylvestris) i de baix 

valor comercial. Les operacions necessàries per a l’obtenció de l’estella, com són el serrat, 

desbrancat, desembosc i apilat vora pista de l’arbre,  l’estellat en verd i el transport fins al 

magatzem, es durà a terme mitjançant una empresa especialitzada en feines i tractaments 

de masses forestals. L’emmagatzematge i assecat es realitzarà en forma de piles sota tèxtil 

(malla geotèxtil) per a protegir de possibles rehidratacions. Les característiques de l’estella 

obtinguda, pel que fa a mides i humitat, venen determinades per la caldera. El 

subministrament manual es realitzarà a través d’un remolc  i un operari ; la sitja es situarà 

sota nivell del sòl per facilitar la manipulació de l’estella. 

Els diferents espais que es volen escalfar fan un total d’aproximadament 650 m2, 

incloses les piscines. Aquesta superfície és la que s’utilitzarà per a realitzar els diferents 

càlculs del combustible (tones d’estella) necessari i cubicatge de les piles. 

Ara bé, la caldera i la sitja es dimensionaran tenint en conta futures restauracions de la 

casa i per tant per una superfície equivalent a 1.500 m2. 

L’Annex nº7 Proposta Sistema de Calefacció amb Biomassa, il·lustra i descriu 

detalladament aquesta proposta. 

9.2. PARÀMETRES DE LA INVERSIÓ 

9.2.1. FINANÇAMENT 

Com que es tracte de comparar els dos sistemes de calefacció, només s’ha tingut en 

conta el cas del finançament propi. 

9.2.2. COST DE LA INVERSIÓ 

El muntant final total de la inversió inicial necessària, per a poder realitzar, amb 

garanties, la instal·lació d’un sistema de calefacció amb biomassa forestal és de 59.081 €. 

El muntant final total de la inversió inicial necessària, per a poder realitzar, amb 

garanties, la instal·lació d’un sistema de calefacció amb gasoil és de 35.045 €. 

La Taula-7 mostra el resum pressupostari dels dos sistemes, justificat a l’Annex nº7 

Proposta Sistema de Calefacció amb Biomassa: 
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9.2.3. DESPESES 

Les despeses fixes per als dos sistemes, corresponen al manteniment i les reposicions. 

Aquest s’han calculat en un 3 % de la inversió inicial.  

Les despeses variables equivalen, d’una banda, al cost del gasoil i de l’altra, al cost de 

l’estella, el qual depèn del volum necessari per escalfar una superfície de 650 m2 (aquest 

és de 76 m3) i del cost del procés productiu per a l’obtenció d’estella com són les 

operacions de tallar i desbrancar, desemboscar i apilar vora camí, estellar, transportar a 

destí i subministrar.  

Per al sistema amb gasoil obtenim una despesa anual de 5.947 € i pel sistema amb 

biomassa, la despesa és de 3.829 € anuals.  

9.2.4. INGRESSOS 

Només podem optar a obtenir ingressos provinents dels ajuts i subvencions per al 

sistema de calefacció amb biomassa. Aquests corresponen a la subvenció que ofereix el 

ICAEN per a la instal·lació de tot el sistema de calefacció, equivalent a 15.000 € i als ajuts 

atorgats pel CPF corresponents a 882 € anuals, import concedit fins a l’any 2013; any on 

finalitza el PDR. 

9.3. CONCLUSIONS 

Amb una superfície a escalfar de 650 m2 i un dimensionat de la caldera i la sitja per a 

poder escalfar una superfície de 1.500 m2, superfície prevista per a futures ampliacions, 

obtenim una inversió total d’aproximadament 60.000 € en el cas de la instal·lació per 

biomassa i d’aproximadament 35.000 € en el cas de la instal·lació amb gasoil. Aquesta 

Taula-7. Resum de la Inversió 

CONCEPTE IMPORT 

AMB BIOMASSA 

1- Instal·lació caldera biomassa amb estelles 32.354,00 
2- Xemeneia 2.000,00 
3- Sitja 10.000,00 
4- Instal·lació piscina 3.000,00 
5- Lona 6.700,00 
6- “District-heating” 1.792,00 
7- Obra civil 3.235,40 

Total  59.081,40 €  

AMB GASOIL 

1- Instal·lació caldera gasoil 15.048,00 
2- Xemeneia 2.000,00 
3- Dipòsit+Obra Civil 5.000,00 
4- Instal·lació piscina 3.000,00 
5- Lona 6.700,00 
6- “District-heating” 1.792,00 
7- Obra civil 1.504,80 

Total  35.044,80 €  
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diferència de preu ve determinada pel fet que el valor de la instal·lació de la caldera per a 

biomassa és el doble de la caldera amb gasoil: 32.000 € i 15.000 € respectivament. Un altre 

paràmetre que fa que la inversió sigui més elevada per a la instal·lació amb biomassa és el 

sistema d’emmagatzematge ja que la sitja té un cost dues vegades superior al dipòsit per 

al gasoil. 

Ara bé, si ens fixem amb les despeses, s’observa que les despeses fixes anuals són més 

elevades per al sistema amb biomassa (700 € de més que el sistema amb gasoil) però on hi 

ha una diferència significativa, és en el cas de les despeses variables: aquestes són dues 

vegades superiors amb gasoil que amb biomassa. Per tant, és en aquest punt on el sistema 

de calefacció amb biomassa té sentit. 

Uns altres avantatges a tenir en conta en el cas de la biomassa, són els ingressos 

provinents de les subvencions, tant en el cas de la instal·lació de la caldera (30 % de la 

inversió) com alhora d’obtenir el combustible, en aquest cas l’estella (882 € anuals). 

Pel que fa al comparatiu econòmic, es pot veure que a partir del quart any, les 

despeses comencen a ser superiors en el cas del sistema de calefacció amb gasoil, obtenint 

per un període de 25 anys un estalvi d’aproximadament 47.000 € en el cas d’utilitzar la 

biomassa. Per tant, podem concloure que el sistema de calefacció amb biomassa forestal 

és més rentable que el sistema de calefacció amb gasoil, tot tenint en conta que aquest 

darrer és perjudicial per al medi ambient. 

La Taula-8 mostra un resum del comparatiu econòmic dels dos sistemes estudiats: 

Taula-8. Resum del comparatiu econòmic 

  GASOIL BIOMASSA 

Anys de vida 25 

Inversió Inicial 35.045 59.081 

∑ Fluxos de Caixa -183.728 -137.161 

Estalvi econòmic 46.567 € 

 

10. PROPOSTA TRUFICULTURA 

10.1. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

Es tracte d’implantar un cultiu d’alzines (Quercus ilex) micorizades amb Tòfona negre 

d’hivern (Tuber melanosporum Vitt.) a una superfície de 6 ha de camps de conreu, 

actualment cultivats amb cereal de secà en convencional. Aquesta superfície correspon als 

camps situats al costat del camí principal ja que aquests són menys fèrtils, més pedregosos 

i amb poca profunditat de sòl; característiques interessants per al cultiu de la tòfona. En el 

Plànol nº 10 es mostra la superfície dels camps destinats a aquesta plantació. 

Per tal de conèixer l’aptitud de la zona per aquest conreu, existeixen uns mapes 

d’aptitud, actual i estimat (any 2040), per al cultiu de la tòfona negre a Catalunya; la finca 

es troba en una zona apte per a aquest cultiu. Tanmateix, s’ha realitzat una valoració 
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teòrica del terreny, tenint en conta diferents paràmetres; la valoració obtinguda és 

“excel·lent”. Ara bé, per tal de justificar aquesta valoració, s’han analitzat les condicions 

físiques i biòtiques. Per una banda, l’anàlisi ecològic  del clima, topografia i antecedents del 

cultiu, ens dona uns resultats on tots els paràmetres es troben dintre dels rangs establerts 

a excepció de la “Temperatura mitjana de les màximes del mes més càlid”. D’altra banda, 

l’anàlisi de la mostra de sòl, ens indica que tots els paràmetres es troben dintre dels rangs 

recomanats excepte el potassi, el qual es troba en una concentració superior.  

L’època de plantació escollida és la primavera, ja que es volen evitar possibles pèrdues 

per mortalitat, provocades durant les gelades d’hivern, tot i que el creixement és més lent 

i, si l’estiu és molt sec, es necessita reg de suport. La densitat de plantació és de 225 

plantes / ha amb un marc de plantació de 5 x 8 m ja que existeix la possibilitat d’associar el 

cultiu amb una espècie aromàtica, com pot ser el romaní, i per tant ens permet implantar i 

mecanitzar la recol·lecció d’aquest entre els carrils adequadament. La separació de 5 

metres entre arbre i arbre i no 6 metres, és a dir un metre més a prop, fa que es guanyi 

temps amb la propagació del miceli pel fet d’estar més a prop del sistema radicular. 

El maneig del sòl es realitzarà mitjançant escardes manuals al voltant de la planta, 

tenint cura de no malmetre el micel·li, fins a l’aparició del cremat. La capa herbosa es 

mantindrà mecànicament amb l’ajut d’una desbrossadora 4 x 4 i una de professional. 

No serà necessari cap tipus de fertilització. Es durà a terme un reg de suport durant els 

mesos d’estiu segons la capacitat de retenció del sòl i les precipitacions caigudes. Aquest 

es realitzarà amb cuba i tractor fins a l’any d’entrada en producció on s’instal·larà un reg 

per microaspersió.  

Es realitzaran podes de formació per donar a l’arbre una forma de con invertit alhora 

que s’eliminaran els rebrots basals.  

Pel que fa a plagues i malalties no són prou significatives per tenir-les en conta. Ara bé, 

per tal d’evitar possibles robatoris o bé, l’entrada de senglars o altres animals que puguin 

malmetre la plantació, es veu necessari la realització d’un tancat perimetral. 

Amb l’ajut de gossos tofoners,  es colliran les tòfones. 

L’Annex nº8 Proposta Truficultura, il·lustra i descriu detalladament aquesta proposta. 

10.2. PARÀMETRES DE LA INVERSIÓ 

10.2.1. FINANÇAMENT 

En el cas del finançament aliè, el import demanat al banc és de 10.000 €, el termini 

d’amortització és de 7 anys amb uns interessos de 5,6 %.  

10.2.2. COST DE LA INVERSIÓ 

El cost de la inversió inicial és de 44.061 € i contempla tota la mà d’obra necessària per 

la implantació, la compra del material vegetal, el material petit agrícola i forestal i el tancat 

perimetral. Les inversions diferides corresponen a l’adquisició i instal·lació dels gossos i a la 
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instal·lació o reposició del reg per microaspersió. Aquestes fan un total de 84.312 €. La 

Taula-9 mostra el resum de les inversions justificat a l’Annex nº8 Proposta Truficultura: 

 

Taula-9. Inversions de l'activitat tofonera  

Any Concepte Valor (€) 

0 Implantació cultiu  44.061 
Inversions diferides: 

4 Adquisició i instal·lació del gossos 7.200 

10 Instal·lació reg microaspersió 25.704 

20 Reposició reg microaspersió 25.704 

30 Reposició reg microaspersió 25.704 

  Total Inversions diferides 84.312 

 
Total Inversions  128.373 

 

10.2.3. DESPESES 

Les despeses equivalen als costos de manteniment de la plantació. Pel que fa a les 

despeses fixes com el lloguer de la finca, el manteniment i reposicions, la comptabilitat i 

assessorament i  l’assegurança, el valor anual a partir de l’any 10 és de 4.197 €.  

Pel que fa a les despeses variables, com el desbrossament de la capa herbosa, la poda, 

la recol·lecció, el manteniment i la formació dels gossos i l’electricitat del reg, aquestes 

sumen un total de 8.952 € a partir de l’entrada en producció (any 10). 

10.2.4. INGRESSOS 

Els preus de la tòfona negre varien molt en funció de les condicions meteorològiques i 

del país d’origen. Segons la llotja de la tòfona de Vic i la indagació del mercat, el preu mitjà 

es situa entre 300 i 600 € / kg. Per aquest estudi s’ha agafat el valor mig de 345 € / kg. 

Com que la plantació no entre en producció fins a l’any 5, no es generen ingressos 

provinents de la venta de tòfona durant la segona etapa del cultiu. No obstant, durant 

l’etapa de preproducció (etapa III, és a dir, de l’any 6 al 10), el rendiment de la producció 

és baix, obtenint uns ingressos anuals de 21.390 €. És a partir de l’any 10 (etapa IV) i 

sobretot a partir de l’any 13 on la plantació s’estabilitza obtenint un rendiment de 32 kg. / 

ha i uns ingressos anuals de 62.240 €. 

 Una altre font d’ingrés a tenir en conta és l’ajut que ofereix el CPF, en el marc dels 

“Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada”, per a la plantació 

d’espècies micorizades per al conreu de la tòfona. En aquest cas, el import total percebut 

és de 16.542 €. 

10.3.  CONCLUSIONS 

L’anàlisi econòmic i financer ens indica que la implantació d’un cultiu de tòfona negre 

de 6 ha és viable econòmicament. 

En el cas del mètode estàtic, obtenim, en cada etapa del cultiu, un balanç positiu. Ara 

bé, durant les etapes II i III els beneficis són poc significatius. És a partir de l’any 10, any on 
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la plantació entre en plena producció, que obtenim un benefici net de 51.273 € tant amb 

finançament propi com amb finançament aliè, ja que el préstec bancari finalitza al cap de 7 

anys. 

Pel que fa al mètode dinàmic, obtenim un VAN positiu amb les dues modalitats de 

finançament (433.681 i 423.358 € respectivament), un TIR superior a la taxa d’actualització 

(16 % i 15,2% respectivament), un Pay Back de 13 anys i un VAN/I de 4,97 i 4,85 € 

respectivament. Per tant, surt a conta realitzar la inversió i doncs l’activitat.  

Si ens fixem amb la modalitat de finançament, el fet de demanar un préstec al banc no 

ens repercuteix significativament però disminueix el risc d’inversió. Per tant, surt a conta 

demanar el préstec bancari. 

L’anàlisi de sensibilitat afirma la viabilitat econòmica de l’activitat ja que perquè 

aquesta no sigui viable, caldria que els fluxos de caixa disminuïssin per sobre del 80 % i per 

tant ens dona un marge d’error molt ampli.  

Val a dir que el valor afegit de l’atractiu turístic que suposa tenir una plantació 

d’aquestes característiques no s’ha comptabilitzat i per tant també és un valor molt 

important a tenir en conta. 

Les Taules 10 i 11 mostren un resum dels indicadors analitzats per a cada mètode: 

Taula-10. Resum dels Indicadors Econòmic i Financers 

Mètode Estàtic 

 
Finançament propi Finançament aliè 

Inversió total           128.373                       118.373 

Benefici Net 51.273 

Rendibilitat 39,9% 

 

Taula-11. Resum dels Indicadors Econòmic i Financers 

Mètode dinàmic 

 
Finançament propi Finançament aliè 

Inversió inicial             44.061                       34.061 

Inversions diferides             84.312                       84.312 

Inversió total            128.373                     118.373 

Taxa d'actualització 4% 

Anys de vida 35 

VAN 433.681 423.358 

TIR 16,0% 15,2% 

PB 13 13 

VAN/I 4,97 € 4,85 € 
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El fet d’obtenir una rendibilitat tant elevada amb el mètode estàtic, és degut a que s’ha 

agafat com a any tipus, l’any on la plantació entra en plena producció. En canvi, el mètode 

dinàmic té en conta els anys on encara no es produeixen tòfones. 

11. ANÀLISIS ECONÒMIC  I FINANCER DE LA PROPOSTA GLOBAL 

11.1. PARÀMETRES DE LA INVERSIÓ 

11.1.1. FINANÇAMENT 

S’estudiaran les dues modalitats de finançament, és a dir el propi i l’aliè, tot tenint en 

conta, per aquest últim, els préstecs atorgats pel banc segons cada proposta. 

11.1.2. COST DE LA INVERSIÓ 

El muntant total de la inversió inicial, la qual contempla les diferents propostes 

estudiades, té un valor de 721.752 €. Les inversions diferides corresponen a les propostes 

de Silvopastura i Truficultura i fan un total de 75.179 €. La Taula-12  mostra el resum de les 

inversions. 

Taula-12. Resum de les inversions 

Any Concepte Valor (€) 

0 Inversió Inicial 721.752 

Inversions diferides: 

4 Proposta Truficultura 7.200 

8 Proposta Silvopastura 1.685 

10 Proposta Truficultura 25.704 

15 Proposta Silvopastura 13.200 

16 Proposta Silvopastura 1.685 

20 Proposta Truficultura 25.704 

  Total Inversions diferides 75.179 

 

Total Inversions  796.931 € 

 

11.1.3. COST D’AMORTITZACIÓ 

A cada proposta li correspon un valor d’amortització calculat en funció de les 

inversions respectives. La Taula-13 mostra el resum de les amortitzacions segons l’any 

tipus de cada proposta: 

Taula-13. Resum amortitzacions 

Any tipus Proposta Valor (€) 

≥ 6 Silvopastura 6.820,19 

≥ 1 Turisme Rural 11.891,81 

≥ 1 Sistema calefacció amb Biomassa 5.496,79 

> 10 Truficultura 2.570,40 

 

Total 26.779,19 € 
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11.1.4. DESPESES 

Les despeses equivalen a les despeses fixes i variables de cada proposta, a les despeses 

generals, les quals corresponen al sou del tècnic especialitzat, el gestor, les despeses 

d’oficina i el transport, i les despeses referents a la situació actual com l’electricitat i el 

butà, el personal, el manteniment i reposicions i els tributs i assegurances.  

En el cas de l’activitat d’Hostaleria, les despeses fixes tenen un valor anual de 43.852 € 

i les despeses variables de 4.410 €. 

En el cas de l’activitat d’Agrosilvicultura, les despeses fixes tenen un valor anual de 

95.931 € i les despeses variables de 23.975 €. 

11.1.5. INGRESSOS 

Els ingressos equivalen als ingressos provinents de les vendes i als ajuts i/o 

subvencions de cada proposta. 

En el cas de l’activitat d’Hostaleria, els ingressos provinents dels lloguers de turisme 

rural equivalen a un total de 60.573 € i els ajuts per a l’obtenció del biocombustible, 

equivalen a 882 € anuals.  

En el cas de l’activitat d’Agrosilvicultura, els ingressos provinents de les vendes 

forestals, dels xais i de la tòfona equivalen a 143.203 € i els ajuts i subvencions fan un total 

anual de 14.308 €. 

La Taula-14 mostra un resum dels ingressos i despeses: 

Taula-14. Resum dels Ingressos i Despeses 

Any 
tipus 

PROPOSTA 
Ingressos 

fixes 
Ingressos 

extraordinaris 
Despeses 

fixes 
Despeses 
variables 

≥ 1  Despeses Generals 
  

41.150 - 

≥ 6 Proposta Silvopastura 75.910 14.308 44.077 14.449 

≥ 1 Proposta Turisme Rural 40.573 - 6.694 2.737 

≥ 1 Proposta Sistema de Calefacció amb Biomassa - 882 1.772 2.057 

> 10 Proposta Truficultura 66.993 753 4.197 8.952 

Total 183.476 15.942 97.890 28.194 

 

11.2. CONCLUSIONS 

Si comparem els resultats de la proposta global amb la situació econòmica actual, 

s’observa un increment dels beneficis nets tant pel que fa a l’activitat d’Hostaleria 

(Proposta de Turisme Rural i sistema de calefacció amb biomassa) com a l’activitat 

d’Agrosilvicultura (Proposta Silvopastura i Truficultura).  

En el cas del turisme rural els beneficis nets s’incrementen en un 52,6 % respecte la 

situació actual. Pel que fa a l’activitat agrosilvícola, els beneficis nets quasibé es doblen 

respecte a la situació inicial. Per tant podem dir que surt a conta realitzar tant una activitat 

com l’altra.  

Ara bé, per l’activitat de Turisme rural la rendibilitat és del 2 %, és a dir per sota de la 

taxa d’actualització del 4 % establerta. En el cas de l’activitat d’Agrosilvicultura, s’obté una 

rendibilitat del 14,6 %. Per tant, aquest indicador ens indica que aquesta última activitat sí 
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que és viable econòmicament. En canvi l’activitat de turisme rural no ho és tenint en conta 

que es tracte d’una inversió inicial molt gran. 

Si calculem el benefici total de les dues comptes de resultats, obtenim un benefici net 

de 42.828 € i una rendibilitat de 5,9 %. Es tracte d’una rendibilitat no molt elevada però 

superior al 4 %. Tot i així, podem dir que la proposta global és viable econòmicament. 

Si ens fixem amb la modalitat de finançament, el fet de demanar un préstec al banc 

disminueix el risc d’inversió i per tant és una opció a tenir en conta. Amb aquest 

finançament, el benefici net total és de 33.908 € i la rendibilitat de 4,7 %. Encara que 

demanem el préstec al banc, la proposta global segueix sent viable econòmicament. 

La Taula-15 mostra un resum dels indicadors analitzats per a les dues activitats 

separades i conjuntes justificat a l’Annex nº 10 Anàlisis Econòmic i Financer de la Proposta 

Global: 

Taula-15. Resum dels Indicadors Econòmic i Financers 

Mètode Estàtic 

Finançament propi Finançament aliè 

Activitat 
Hosteleria 

Activitat 
Agrosilvícola 

Activitat 
Hosteleria 

Activitat 
Agrosilvícola 

Inversió 
inicial 

497.704 224.048 497.704 224.048 

Benefici Net 10.224 32.604 5.612 28.297 
Rendibilitat 2,1% 14,6% 1,1% 12,6% 

Proposta global Proposta global 

Inversió 
inicial 

721.752 721.752 

Benefici Net 42.828 33.908 
Rendibilitat 5,9% 4,7% 

 

12. CONCLUSIONS 

Les propostes viables són la de Truficultura, Silvopastura i Sistema de Calefacció amb 

Biomassa, sent la primera la que ofereix una rendibilitat més elevada. En canvi, la proposta 

de Turisme Rural és inviable. 

L’activitat d’Hostaleria, la qual engloba la proposta de turisme rural i sistema de 

calefacció amb biomassa, no és viable econòmicament degut al important valor de la 

inversió inicial: d’un benefici net actual de 4.841 € anuals, obtenim, amb l’ampliació de 12 

places i el canvi del sistema de calefacció, un benefici net de 10.224 € anuals, és a dir que 

ens mantenim en una situació equivalent. Per tant, des del punt de vista de inversió 

econòmica, no es recomana realitzar aquesta activitat. Ara bé, tenint en conte altres 

valors, com per exemple el manteniment d’una part de la casa, fa que realitzar l’activitat 

tingui un sentit. Tanmateix, si ens fixem amb el canvi de calefacció, obtenim un estalvi 

energètic considerable igual a 46.567 €. 

En canvi, l’activitat Agrosilvícola, la qual engloba la proposta de Silvopastura i 

Truficultura, ofereix uns beneficis nets de 32.604 € anuals. De l’estat actual amb un balanç 
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negatiu, no tant sols obtenim un balanç positiu, sinó que el benefici és força elevat. Ara bé, 

s’ha de tenir en conta que com a any tipus de la proposta de Truficultura s’ha agafat l’any 

on la plantació entra en plena producció. Per tant aquesta activitat és viable 

econòmicament. 

Finalment, amb la proposta global, la qual engloba les dues activitats, Hosteleria i 

Agrosilvicultura, s’obté un benefici net de 42.828 € anuals enfront dels 1.040 € de marge 

d’explotació actuals i una rendibilitat de 5,9 %. Si agafem com a referència la taxa 

d’actualització del 4 % es pot concloure que la proposta global és viable econòmicament.  
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1. PROPOSTA SILVOPASTURA 
Per aquesta proposta, és el DAR1 qui atorga aquests ajuts. 

1.1. NORMATIVA PER SOL·LICITAR DRETS DE PAGAMENT ÚNIC A LA RESERVA 
NACIONAL 

ORDRE AAR/218/2010, de 6 d'abril, per la qual s'estableix el procediment per a la 
tramitació de l'ajut de pagament únic i altres règims d'ajuts comunitaris en agricultura 
i ramaderia per a la campanya de comercialització 2010-2011, i es convoquen els ajuts 
corresponents amb les seves bases 

Secció 2 

Sol·licitud de l'ajut de pagament únic 

Article 14 

Hectàrees a efectes de la justificació de drets normals de pagament únic 

14.1 Es consideren hectàrees admissibles les superfícies agràries de l'explotació 
incloses les superfícies plantades de plantes forestals de rotació curta amb codi NC 
ex0602 90 41, llevat de les ocupades per boscos o les utilitzades predominantment per 
a activitats no agràries.  

Article 16 

Accés a la reserva nacional de drets de pagament únic 

16.1 Les persones agricultores que desitgin sol·licitar drets de pagament únic amb 
càrrec a la reserva nacional, d'acord amb el que estableix aquest article, han de 
presentar l'esmentada sol·licitud, juntament amb la documentació mínima establerta a 
l'annex 3, entre l'1 de febrer i el 30 d'abril dins la DUN, de l'any corresponent. No 
obstant això, en cas de sentències fermes o actes administratius ferms, si la notificació 
l'ha rebut la persona interessada amb posterioritat al dia 1 d'abril, la sol·licitud es pot 
presentar en l'esmentada campanya o en la posterior. 

16.2 Obtindran drets de pagament únic de la reserva nacional, sempre que compleixin 
les condicions establertes, les persones agricultores que es trobin en alguna/es de les 
situacions següents: 

b) Les persones agricultores joves que hagin realitzat la seva primera instal·lació en 
l'àmbit d'un programa de desenvolupament rural establert sobre la base del 
Reglament 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, relatiu a l'ajut al 
desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER), amb inici d'activitat en algun dels sectors ja incorporats al règim de 
pagament únic i que no hagin rebut encara drets de pagament únic de la reserva 

                                            
1
 DAR: Departament d’Agricultura Alimentació i Acció Rural; organisme responsable de l’àmbit rural 

pertanyent a la Generalitat de Catalunya. 
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nacional, amb excepció del cas que la incorporació del nou agricultor s'hagi efectuat en 
diverses fases, tal i com estableix el Programa de desenvolupament rural. 

 

1.2. NORMATIVA VINCULADA AL CGE2 
 

ORDRE AAR/46/2010, de 3 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels 
ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 
2010. 

Capítol I 

Aprovació de les bases i convocatòria del CGE i dels ajuts associats 

Article 1 

Objecte 

L'objecte de l'Ordre és aprovar les normes que regeixen els ajuts associats al CGE per a 
l'any 2010 que es relacionen a continuació, amb les especificitats que, per a cadascun 
d'aquests ajuts, figuren als annexos. 

a) Procediment general: 

Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores (annex 1). 

b) Procediment abreujat: 

Indemnització compensatòria en zones de muntanya i indemnització compensatòria en 
zones desfavorides fora de les de muntanya (annex 5). 

Foment de la ramaderia ecològica (annex 7). 

Annex 1 

Ajuts a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores 

7 Tipus i quantia dels ajuts 

7.1 L'ajut consistirà en una subvenció aplicable a les despeses derivades de les 
actuacions que preveu l'apartat 2 d'aquest annex 1. En cap cas aquest import superarà 
l'import de les despeses per les quals es concedeix l'ajut. 

                                            
2
 CGE: Contracte Global d’Explotació; té com a finalitat incentivar explotacions agrícoles perquè 

desenvolupin un projecte d¡explotació que durant cinc anys integri les funcions econòmiques, 
mediambientals i socials de l’agricultura, fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i arribar a un 
desenvolupament rural sostenible. 
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7.2 Per a la modalitat d'ajut de primera instal·lació en una explotació agrària 
prioritària, s'estableix una prima d'import de 30.000 euros que es podrà incrementar 
un 10% en els casos següents: 

c) Quan el pla d'empresa prevegi la implantació de producció agrària ecològica. 

Annex 5 

Indemnització compensatòria en zones de muntanya i indemnització compensatòria en 
zones desfavorides fora de la de muntanya 

4 Requisits de les explotacions 

Les explotacions agràries per les quals se sol·liciti l'ajut de la indemnització 
compensatòria en qualsevol de les seves dues línies hauran de reunir els requisits 
següents: 

a) Estar ubicades totalment o parcialment en els municipis de zones desfavorides 
inclosos a la llista comunitària de zones agrícoles desfavorides, qualificades de 
muntanya, desfavorits, o amb dificultats especials, d'acord amb el que estableix 
l'annex 3 de l'Ordre reguladora de la DUN per a l'any 2010. 

L'ajut només pot recaure sobre la superfície de l'explotació inclosa a cada tipus de zona 
desfavorida. 

b) Complir les càrregues ramaderes màximes i mínimes següents a les explotacions que 
declarin superfícies farratgeres: cal tenir una càrrega ramadera màxima d'1 UBM per 
hectàrea de superfície farratgera, o bé una càrrega màxima de 2 UBM si la 
pluviometria mitjana és superior a 800 mm/any. En tot cas, l'explotació haurà de tenir 
una càrrega ramadera mínima de 0,2 UBM/ha. 

c) Tenir una superfície agrícola superior a 5 hectàrees i en el cas de superfície 
farratgera disposar de bestiar per fer-ne l'aprofitament. 

6 Tipus i quantia dels ajuts 

6.1 L'ajut consisteix en una subvenció directament aplicable a compensar les rendes de 
les persones agricultores i les persones ramaderes amb explotacions ubicades en zones 
desfavorides. Per al càlcul de l'ajut es tindran en compte els conceptes següents: 

a) Mòduls de base. 

El mòdul de base indica la quantitat unitària a pagar en la indemnització 
compensatòria, expressada en euros per hectàrea de superfície indemnitzable. 

Zona desfavorida: 

Cultius extensius de secà: 30 euros/ha. 

Pastures permanents: 34 euros/ha. 
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Annex 7 

Foment de la ramaderia ecològica 

8 Tipus i quantia de l'ajut 

8.2 La quantia màxima establerta per a cadascuna de les línies d'ajut és la que 
s'estableix a continuació: 

a) Els ajuts que es concediran si preval la reconversió en la qual les explotacions es 
troben en el període de transició entre la producció convencional i l'ecològica, per 
hectàrea i UBM i any són els següents: 

Conreu de cereals i farratges de secà: 127 euros/ha. 

Actuacions en prats i pastures: 57 euros/ha. 

Oví i cabrum per a carn de cicle tancat: 169 euros/UBM. 

b) Els ajuts que es concediran per hectàrea i UBM i any un cop acabada la conversió 
són els següents: 

Conreu de cereals i farratges de secà: 102 euros/ha. 

Actuacions en prats i pastures: 57 euros/ha. 

Oví i cabrum per a carn de cicle tancat: 141 euros/UBM. 

8.3. L'ajut que preveu aquest annex té caràcter de cofinançat amb el FEADER en un 
31%. 

2. PROPOSTA TURISME RURAL 

ORDRE AAR/562/2009, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del 
programa Leader de Catalunya relatives al període de programació 2007-2013, i es 
convoquen els corresponents a l'any 2010. 
 
El Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre, relatiu als ajuts al 
desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER) estableix, en el seu article 61, la definició de l'aplicació de la metodologia 
Leader, mitjançant l'eix 4, en els programes de desenvolupament rural. 
Aquest Reglament (CE) núm. 1698/2005 fixa, en l'article 63, que els ajuts concedits en 
el marc de l'eix Leader es destinaran a l'aplicació d'estratègies de desenvolupament 
rural en les mesures seleccionades dels eixos 1, 2 i 3, a l'execució de projectes de 
cooperació i al funcionament dels grups d'acció local. 
Els ajuts a què fa referència aquesta Ordre són els corresponents a les actuacions en 
aplicació d'estratègies de desenvolupament rural, i més concretament la millora dels 
processos de transformació i comercialització dels productes agraris i agrobotigues, 
creació i desenvolupament de microempreses, foment d'activitats turístiques i 
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conservació i millora del patrimoni rural. Els ajuts corresponents al foment de la 
creació i desenvolupament de microempreses i el foment d'activitats turístiques 
tenen el caràcter d'ajuts de minimis, d'acord amb l'establert en el Programa de 
Desenvolupament Rural de Catalunya, i es regeixen pel Reglament (CE) 1998/2006, de 
la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del 
Tractat CE als ajuts de minimis. 

Article 1 

Aprovar les bases reguladores i el procediment de gestió dels ajuts per l'aplicació de 
les mesures de l'eix 4 de metodologia Leader del Programa de Desenvolupament Rural 
de Catalunya 2007-2013 per a la diversificació econòmica de les zones rurals, que es 
publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre. 

La gestió d'aquests ajuts serà exercida amb la col·laboració dels grups d'acció local 
seleccionats pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural mitjançant la 
Resolució de 17 de desembre de 2008 i signataris del conveni de col·laboració amb 
l'esmentat Departament, el 20 de juliol de 2009. A l'annex 2 figuren les dades, àmbit 
territorial d'actuació i criteris de valoració i priorització de projectes de cada grup 
d'acció local i a l'annex 3 la documentació complementària específica que s'ha 
d'adjuntar amb la sol·licitud per a cada mesura. 

Article 2 

2.4 Els ajuts que estableix aquesta Ordre tenen el caràcter de cofinançats per la Unió 
Europea (FEADER), d'acord amb el que preveu el Programa de Desenvolupament Rural 
de Catalunya 2007-2013, i aniran a càrrec de la partida pressupostària AG02 
D/770000102/6161 del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, dotada 
amb un import màxim de 250.000 euros per a l'any 2010, i 12.114.310 euros per a 
l'any 2011, la qual cosa suposa el 70% del finançament d'aquests ajuts. 

La resta del finançament, 5.298.990 euros, anirà a càrrec del fons FEADER, que 
representa el 30% del finançament d'aquests ajuts. 

Annex 1 

Bases reguladores 

3 Finalitats dels ajuts 

Mesura 313. Foment d'activitats turístiques. 

Creació, ampliació i/o millora d'establiments turístics de capacitat reduïda o 
d'empreses d'activitats d'oci. 

Les inversions efectuades en el marc d'aquesta mesura hauran de complir el Decret 
313/2006, de 25 de juliol, que regula els establiments de turisme rural, així com la 
resta de disposicions en vigor dels sectors de turisme i de lleure. 

4 Persones beneficiàries 
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Mesura 313. Foment d'activitats turístiques. 

Persones físiques o jurídiques amb ànim de lucre que tinguin la consideració de 
microempreses o pime, d'acord amb la definició establerta en la Recomanació (2003) 
1422 de 6 de maig de 2003, del sector del turisme o de l'oci. 

5 Tipus i quantia dels ajuts 

Mesura 313. Foment d'activitats turístiques. 

Se subvencionarà un màxim del 35% de la inversió elegible i un màxim de 200.000 
euros d'ajut total per beneficiari en un període de 3 anys. 

3. PROPOSTA SISTEMA DE CALEFACCIÓ AMB BIOMASSA FORESTAL 

3.1. AJUTS ATORGATS PER L’ICAEN3 
 

ORDRE ECF / 393 / 2010, de les subvencions d’energies renovables. 
 
a). Biomassa: 30 % de la Inversió. Fins a un màxim de 15.000 € per instal.lació. El cost 
subvenciionable estarà limitat a un valor màxim de 6000 € / kW de potència tèrmica 
instal.lada per a les calderes i per les estufes. 

 

3.2. AJUTS ATORGATS PEL CPF4 
 

ORDRE MAH/262/2010, del 22 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels 

ajuts a la gestió forestal sostenible. 

 

D. Capítol 4 

Diversificació de l’economia rural 

D.1 Secció 4.1 

Valoració de la biomassa forestal 

D.1.2 Imports màxims subvencionables i percentatges d’atorgament. 

a) Els imports màxims subvencionables són els següents: 

4.1.1 Tractament i desembosc de biomassa forestal 5,00 €/m³ aparent 

4.1.2 Densificació de la biomassa en el punt de reunió del desembosc 6,6 €/m³ 

aparent 

4.1.3 Contractes d’arrendament financer (leasing) per l’adquisició d’un mòdul 

d’obtenció d’energia tèrmica mitjançant biomassa forestal 120,00 €/kw*any 

Instal·lació del mòdul a la xarxa de calefacció 6.000,00 €/ut 

4.1.4 Redacció d’estudis d’avaluació de disponibilitat de biomassa 10.000,00 €/ut 

                                            
3
 ICAEN: Institut Català de l’Energia. 

4
 CPF: centre de la Propietat Forestal. 
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b) El percentatge d’atorgament sobre el import màxim subvencionable és el 100% per 

a tots els conceptes, excepte per a la instal·lació del mòdul a la xarxa de calefacció del 

concepte 4.1.3 per al qual el percentatge d’atorgament és del 50%. 

4. PROPOSTA TRUFICULTURA 
 

ORDRE MAH/262/2010, del 22 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels 

ajuts a la gestió forestal sostenible. 

 

D.2 Secció 4.2 

Producció de tòfona i pinyó 
D.2.2 Import màxim subvencionable i percentatges d’atorgament. 

Import màxim subvencionable. 

4.2.1 Plantació d’espècies micorizades pel conreu de la tòfona: 3.000,00 euros/ha 

Percentatges d’atorgament. 

Els percentatges d’atorgament sobre el import màxim subvencionable són els 

següents: 

Màxim del 90% en forests amb IOF aprovat que a més estiguin en espais naturals 

protegits (PEIN i Xarxa Natura 2000) i en les Zones d’Actuació Urgent. 
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1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA FINCA 

Finca denominada “Barnils” situada a 50 Km de Barcelona, es troba localitzada en els termes 
municipals de Sant Quirze de Safaja, Castellcir comarca del Vallès Oriental i Sant Martí de 
Centelles comarca d’Osona, província de Barcelona (UTM: 432377,40; 4622978,60). Una part 
de la finca forma part de zona PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural). En el Plànol - 1 es mostra la 
localització. 

 
La part de la Masia pertany al terme municipal de Sant Quirze de Safaja on hi trobem la casa 
principal, que porta el mateix nom de la finca, amb una ermita situada a uns 100 m de la casa i 
d’una extensió de terreny de bosc i cultius. La superfície total real de la finca és de 254,51 ha, 
sent 234,75 ha forestals i 19,76 ha no forestals (cultius i edificacions). 
 

 
Fotografia-1. Vista general de la casa des del cantó sud amb l’ermita al costat esquerra. També 
hi podem veure les instal·lacions per als cavalls. 

 
Fotografia-2. Vista general de la casa des del     Fotografia-3. Vista general de la casa des del  
cantó nord amb la piscina per al turisme rural.   Cantó est amb un camp d’ordi sembrat. 
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Fotografia-4. Vista general des del cantó oest   Fotografia-5. Ermita. 
Amb la era de dalt. 
 
La finca consta d’un pou de la “Bauma Fosca” i d’una conducció de les aigües d’aquest pou, 
d’un dipòsit i d’una piscina, el qual subministra a la pròpia finca de “Barnils” i a les finques 
adjacents “Serracarbassa” i “La Corona” segons l’establiment d’una servitud d’aigua l’any 
1985. Per tant, l’ús del total de l’aigua del pou es veu limitada per a aquesta servitud ja que 1/3 
de l’aigua correspon a Barnils i la resta a les dues finques adjacents citades anteriorment. Les 
condicions d’ús d’aquest pou i les instal·lacions, es troben especificades en el document del 
Registre de la Propietat: “Nota simple informativa de la finca número 9 de Sant Quirze de 
Safaja”. 
 

2. INFRAESTRUCTURES I EDIFICACIONS 

 

2.1 MASIA 

La Masia consta de dues cases habitades: la casa pairal habitada pels propietaris (casa nº1) 
amb les seves quadres, naus i paisses corresponents i la casa de turisme rural per a 6 persones 
(casa nº2). 

2.1.1 CASA Nº1 

Aquesta comprèn la casa pairal de tres plantes, dues paisses, una nau i quatre quadres amb els 
seus accessos corresponents. 

 
Fotografia-6. Casa principal (nº1); entrada general de la casa pairal. Es poden visualitzar les 3 
plantes: planta baixa (parcialment restaurada), primera planta (restaurada) i segona planta 
(parcialment restaurada). Aquesta dona a una era. 
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PLANTA BAIXA (PARCIALMENT RESTAURADA) 

DISTRIBUCIÓ m2 

 67,68 

TALLERS Y ACCESSOS 

59,8 

21,25 

17,21 

CUADRA ARCS 74,47 

BODEGA 53,98 

TOTAL 294,39 

 
PRIMERA PLANTA (RESTAURADA) 
 

DISTRIBUCIÓ m2 

SALA PRINCIPAL XEMENEIA 71,15 

HABITACIÓ Nº1 23,83 

HABITACIÓ Nº2 24,24 

HABITACIÓ Nº3 19,17 

HABITACIÓ Nº4 24,21 

HABITACIÓ Nº5 + LAVABO Nº1 35,4 

LAVABO Nº2 6,37 

LAVABO Nº3 5,11 

MENJADOR 20,44 

CUINA Nº1 19,4 

ENTRADA ESCALA + BANY 28,18 

ENTRADA MASOVERS + BANY 

 

39,25 

 

CUARTO DE MÀQUINES 
25,28 

6,19 

PORTXO+MENJADOR+CUINA Nº 2 MASOVERS 117,31 

TORREÓ 10,71 

TOTAL 476,24 
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SEGONA PLANTA (PARCIALMENT RESTAURADA) 
 

DISTRIBUCIÓ m2 

SALA 70,68 

LAVABO Nº4 8,36 

HABITACIONS 

38,46 

32,72 

40,82 

51,83 

55,65 

ACCESSOS 

4,05 

31,3 

17,15 

13,57 

TOTAL 364,59 

TOTAL CASA PAIRAL 1.135,2 

 

 

Fotografia-7. Païssa nº1 de dues plantes.           Fotografia-8. Nau nº2 amb un altell 
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Fotografia-9. Païssa nº3 d’una planta. 

 

NAUS I PAISSES m2 

Nº1 DE DOS PLANTES 339,44 

Nº2 AMB UN ALTELL 176 

Nº3 DE UNA PLANTA 111,93 

TOTAL 627,37 

 

 

Fotografia-10. Carrer de les quadres.                   Fortografia-11. Entrada quadres. 
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QUADRES m2 

Nº1 86,65 

Nº2 33,64 

Nº3 32,73 

Nº4 49,32 

ACCESSOS 28,44 

TOTAL 230,78 

 

2.1.2 CASA Nº2: ALLOTJAMENT RURAL RESTAURAT 

Aquesta casa té una capacitat per a 6 persones. 

 

Fotografia-12. Caseta de Turisme Rural amb el pati exterior. 

DISTRIBUCIÓ m2 

HABITACIÓ A 18,5 

HABITACIÓ B 11,8 

HABITACIÓ C 10,78 

LAVABO Nº1 4,65 

DISTRIBUIDOR ESCALA 9,95 

SALA D’ESTAR-CUINA-MENJADOR 32,7 

VESTÍBUL 11,2 
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2.2 POU 

- Dalt (sortida dipòsit): Qmin = 2.500 –3.000 L/h; Qmax= 6.000 – 7.000 L/h; Qm= 4.250 L/h. 

- Baix (sortida superfície pou): Q actual = 6.000 L/h 

 

2.3 DIPÒSIT 

Dimensions: ɸ = 8.50 m; h = 2 m 
Capacitat: 100 000 L 
 
Aquest dipòsit, situat als peus de l’ermita, emmagatzema l’aigua provinent del pou i abasteix 
les necessitats actuals de la casa. 
 

 
Fotografia-13. Dipòsit. 

 

2.4 CISTERNA 

Existeix una cisterna que recull l’aigua de pluja per infiltració, l’únic que es desconeixen les 
dimensions i la quantitat d’aigua actual. A més a més, el més probable és que tingui pèrdues. 
Per tant, en principi no contarem amb aquesta aigua. La deixem com a reserva en cas 
d’emergència.  

Per tal de recollir l’aigua de pluja, seria interessant realitzar una canalització de les aigües de 
tota la teulada. 

Capacitat estimada: ~70 000 L. 

 

2.5 PISCINA 

- Capacitat: 168 000 L 

- Ús: lleure 

Aquesta aigua no és utilitzable per a reg ni aigua per als animals. 

 

DISTRIBUIDOR ESCALA 3,95 

LAVABO Nº2 4,85 

TOTAL 108,38 
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Fotografia-14. Piscina amb la païssa nº1 al darrere. 

2.6 BASSES PISTA 

Aquestes basses es troben en mal estat. L’alçada pot diferir a causa de la vegetació present al 
interior. Es tindrà en conta alhora de dissenyar una possible piscina per al turisme rural. 

- Bassa gran: 

•  Dimensions: 10.40 x 14 m; h = 2.60 m. 

• Capacitat: 378.56 m3 

• Ús: cap 

- Bassa Petita:  

• Dimensions: 5.40 x 3.53 m; h = 2.50 m. 

• Capacitat: 47.66 m3 

• Ús: cap 

 
Fotografia-15. Basses pista plenes de vegetació. 
 

3. SUPERFÍCIE FORESTAL 

La superfície forestal consta de 235 ha on hi trobem comunitats forestals com joncedes 
degradades d’alzinars humits i rouredes, pinedes secundàries de pi roig i pinassa i una fageda. 
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Fotografies-15 i 16. Vistes de la massa forestal des de l’exterior. 

 

 

 

Fotografies-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25. Vistes de la massa forestal des del interior on es 
pot observar les diferents espècies arbòries, arbustives i herbàcies. 

3.1 VEGETACIÓ 

En  les 234,75 ha de superfície forestal, hi trobem com a espècies arbòries predominants: 

- El Pi roig (Pinus sylvestris): espècie que poc a poc està desapareixent degut a les fortes 

sequeres dels últims anys i al trobar-se en el seu límit inferior de distribució. La manca 

d’aigua provoca la proliferació de un perforador del tronc, Ips acuminatus, el qual va 

construint petites galeries fins a deixar el tronc buit provocant la inestabilitat i 

finalment la mort del arbre. En zones obagues el pi aguanta més però tot i així hi ha 

zones on es produeixen bosquets amb mortalitats del 100 %. 

17 18 19 

20 21 22 

23 24 25 
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- Alzina (Quercus ilex): ben distribuïda va guanyant terreny a tota la finca junt amb el 

roure. Puntualment, s’hi formen bosquets. 

- Roure martinenc (Quercus humilis): es troba present en menys proporció que l’alzina i 

sovint es troba en el regenerat que apareix sota els pins.  

- Pinassa (Pinus nigra): present però pocs individus. Bon port i vigor; aguanta millor la 

sequera que el pi roig. 

- Pi pinyoner (Pinus pinea): individus aïllats en la solana. 

- Castanyer (Castanea sativa): grup d’individus situat en el Torrent de l’Espluga. 

- Faig (Fagus sylvatica): la finca consta d’una fageda ben establerta que ocupa bona part 

del Torrent de l’Espluga i estenent-se per la vessant més obaga. 

Les espècies arbustives predominants són: 

- Solana: Romaní (Rosmarinus officinalis), bruc d’hivern (Erica multiflora), farigola 

(Thymus vulgaris), llentiscle (Pistacea lentiscus), càdec (Junyperus oxycedrus), garric 

(Quercus coccifera). 

- Obaga: Boix (Buxus sempervirens), arç blanc (Crataegus monogyna), boix grèvol (Ilex 

aquifolium), arboç (Arbutus unedo), bruc d’escombres (Erica scoparia), bruguerola 

(Calluna vulgaris). 

- Marges: Esbarzers (Rubus sp.). 

3.2 CAMINS 

Barnils consta de dos camins principals que connecten la finca del cantó sud per Sant Quirze de 
Safaja (Comarca Vallès Oriental) i pel cantó est per Sant Martí de Centelles (Comarca Osona). 
Aquests formen una longitud de 1,46 Km. 

També hi trobem quatre camins primaris (2,29 Km), cinquanta-un camins secundaris (29,92 
Km) i cinc camins de desembosc (512,46 m).  

3.3 ELEMENTS SINGULARS 

Elements arquitectònics singulars: 

Dues fonts de pedra situades una al darrere de l’ermita i l’altra en el “Racó de la font”, límit 
amb la finca del Fabregà. 

 

Fotografia-26. Font darrere ermita.                       Fotografia-27. Font “Racó de la font”. 
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Elements naturals singulars: 

- Claps de Teixos en el sud-est de la finca. 

 

Fotografia-28. Arbre petit de Teix. 

 

- Dos roures bicentenaris de gran bellesa situats en camins secundaris. 

 

Fotografia-29. Roure darrere ermita.                   Fotografia-30. Roure camí dels camps. 

Per més informació de la superfície forestal, consultar el PTGMF1. 

 

                                            
1
 PTGMF: Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal elaborat i redactat per l’Enginyer de Forests Martí Rosell 

Ibarz; regula la gestió en finques de titularitat privada durant un període de 10 anys. . 
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4. SUPERFÍCIE CULTIUS 

Aquesta superfície correspon a 18 hectàrees de cultiu de cereal en secà. Les terres es troben 
arrendades a la família d’agricultors Bou (Pere Bou) amb un contracte renovat recentment per 
a 5 anys. Anys enrere s’havia sembrat ordi, blat  alfals i patata, però actualment, degut a  la 
baixa de preus, a la baixa qualitat de la terra (poc fèrtil) i a la manca d’aigua, només es sembra 
ordi (Hordeum vulgare). 

 
Fotografia-31 i 32. Vistes dels camps actualment sembrats amb ordi, primavera 2010. 

En Pere Maset no veu cap sortida per a les terres, es troba molt desanimat, assegura que sense 
la subvenció ja haurien plegat i creu que en un futur, les terres acabaran ermes; si continuen 
cultivant les terres és perquè cobren la subvenció de la PAC.  

Un altre dels problemes és la falta de sòl (20 cm de terra) ja des de la conversió de bosc a 
camps de cultiu, la qual cosa provoca irregularitats (es troba molt ràpid la roca mare), el clima 
degut al canvi climàtic sobretot en la manca de pluja i també, la manca de potassi. 

- Cultiu: Ordi (Hordeum vulgare; var. Meseta; Tractada amb Tebuconazol 20 cc.). Abans 

es sembrava blat (Trtiticum aestivum) però degut a la baixa de preus (de 28-32 pts./Kg. 

Ha passat a 21 pts./Kg.) i el maneig més delicat del cultiu (més adob, més aigua, etc.). 

L’ordi el pots deixar més “lliure”. 

- Cicle cultiu: una collita per any; sembra el novembre i collita el juliol-agost (cicle de 8-9 

mesos). 

- Lloc de compra llavor: Sindicat de Moià, “Fenyer” Castellterçol, Cooperativa Guisona a 

Vic té els millors preus, però no pots escollir la varietat que vols ja que et ven les que 

té. Compra de llavor certificada ja que la pròpia es degenera. 

- Maquinària: pròpia de l’empresa “Agropecuària el Maset” (tractor, collitadora, 

sembradora, arada, chisel, subsolador. 

- Gasoil: 500 L + 350L + 1300 L = 2.150L.   

- Fertilitzant:  

• 1er abans de sembrar: Purí (gratuït i restringit per normativa del Pla de 
Gestions la quantitat permesa) => 15.000 Kg. / ha. El problema és que no es 
pot saber en quin percentatge de Nitrogen arriba. Ara com que no n’hi ha, 
“t’omplen les basses d’aigua”. 

• 2on adob sembra: 2/8/20; 2 tonelades (en el cas que es sembri blat). 

• 3er adob cobertura (primavera, mes d’abril): nitrogen del 28%; 45Kg./ha. Si fos 
rentable s’hauria d’aplicar en tres aportacions. 
Alternativa d’adob orgànic massa cara: 100 Kg. / quartera (1 ha =1.5 
quarteres). 
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-  Pesticides: herbicida per combatre la cogula (Avena fatua) + herbicida sistèmic de 
fulla ampla 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxy acético). Problema del purí infectat amb 
llavors de males herbes. Presència abundant de Rosella (Papaver rhoeas).  

- Plagues i malalties: pot agafar cendrosa (Blumeria graminis). No s’ha tingut cap 

problema. 

- Producció / Rendiment / Preu: 50 a 60 mil Kg.; 2000 a 2800 Kg. / ha; 21 pts. 

- Lloc de venta: Cooperativa de Guisona de Moià ja que es cobra a un mes vista    i els hi 

dona més seguretat; Sindicat de Moià encara no han començat a pagar. 

 
El Plànol-3 mostra la situació actual de la finca. 
 

5. SITUACIÓ ECONÒMICA 

La situació econòmica actual de la finca ve determinada per els ingressos i despeses provinents 
de l’activitat del Turisme Rural i de l’activitat forestal i de conreu. 

 

5.1 TURISME RURAL 

La Taula-1. mostra la compte d’explotació del Turisme Rural en data 20/08/10. 

Taula-1. Compte explotació Turisme Rural 

Concepte general Concepte Detallat Valor (€) 
Ingressos vendes Vendes turisme rural 20.000 

(-) Cost mercaderia venuda Pinço animals 500 

(=) Marge Brut   19.500 

(-) Despeses personal Reinaldo Zabala 5.700 

(-) Despeses comercials / 0 

(-) Despeses tributs Contribució casa 909 

(-) Despeses assegurances Assegurança 347 

(-) Despeses serveis Web Top Rural 548 

Arquitecte 89 

(-) Despeses generals Electricitat 900 

Gasoil 1.050 

Butà 26 

(-) Despeses manteniment Lampista 100 

Fuster 65 

Electrodomèstics 65 

Piscina 600 

Material (bombetes) 20 

Material (bosses aspir.) 19 

Material neteja 260 

(-) Amortitzacions   2.555 

(=) EBITA (BAII)   6.247 

(+) Ingressos financers   0 

(-) Despeses financeres   0 

(=) Marge de l'Explotació   6.247 

(-) Despeses atípiques   0 

(+) Ingressos atípics   0 

(=) BAI   6.247 

(-) Impostos (22,5%)   1.406 

(=) Benefici Net (Resultat)   4.841 
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El balanç és positiu però amb un valor força baix. Ara bé, es tracte d’una activitat amb bones 
perspectives de futur. 

 

5.2 AGROSILVICULTURA 

La Taula-2. mostra la compte d’explotació de l’Agrosilvicultura en data 20/08/10. 

Taula-2. Compte explotació Agrosilvicultura 

Concepte general Concepte Detallat Valor (€) 
Ingressos vendes Vendes forestals 8.300 

Vendes cultius 5.000 

(-) Cost mercaderia venuda Neteja bosc 8.000 

(=) Marge Brut   5.300 

(-) Despeses personal Reinaldo Zabala 5.700 

Jaume Triador 200 

(-) Despeses comercials   0 

(-) Despeses tributs Contribució terres 148 

(-) Despeses assegurances   0 

(-) Despeses serveis Advocat 500 

Notari 365 

Enginyer de forests 1.200 

(-) Despeses generals Benzina + oli  574 

(-) Despeses manteniment Pista forestal 520 

Lampista 300 

Material  500 

Reparació maquinària 500 

(-) Amortitzacions   0 

(=) EBITA (BAII)   -5.207 

(+) Ingressos financers   0 

(-) Despeses financeres   0 

(=) Marge de l'Explotació   -5.207 

(-) Despeses atípiques   0 

(+) Ingressos atípics Subvencions 26.401 

(=) BAI   21.194 

(-) Impostos (15 %)   3.179 

(=) Benefici Net (Resultat)   18.015 

 

En aquest cas obtenim un benefici força elevat degut a les subvencions provinents dels “Ajuts 
per a la gestió forestal sostenible” concedides pel CPF2. Ara bé el marge de l’explotació és 
negatiu la qual cosa ens indica que l’activitat genera despeses. 

 

6. CONCLUSIONS 

Barnils és una finca molt diversa. Situada al límit de tres municipis, Sant Quirze de Safaja 
(comarca del Vallès oriental), Castellcir (comarca del Vallès oriental) i Sant Martí de Centelles 
(comarca d’Osona), a  50 km de Barcelona i a una alçada mitja de 800 m, conté una superfície 

                                            
2
 CPF: Centre de la Propietat Forestal; òrgan competent de la gestió forestal de finques de titularitat 

privada, pertanyent al Departament de Mediambient i Habitatge de la Generalitat. 
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construïda total de 2.102 m2, una superfície forestal de 234 ha i una superfície de cultius de 18 
ha. Tanmateix, l’aigua que consumeix la casa, prové d’un pou situat a un 650 m en línia recta 
fins al dipòsit d’emmagatzematge de la casa on surt un caudal mig de 4.000 L/h, tot depenent 
de l’època de l’any .  

Actualment, tant sols una quarta part de la casa es troba habitada: a la casa pairal hi viuen els 
propietaris i s’han habilitat unes antigues quadres per a turisme rural amb una capacitat 
màxima per a 6 persones. Aquestes poden gaudir d’una piscina molt ben condicionada i 
adaptada a l’entorn.  

Pel que fa a la superfície forestal, aquesta es gestiona seguint les pautes que marca el PTGMF i 
gràcies als ajuts anuals per a la gestió forestal sostenible, que concedeix el CPF, en finques de 
titularitat privada. Sense aquestes ajudes, el propietari assegura que deixaria el bosc tal i com 
estar, a expenses de qualsevol perill, com un possible incendi forestal, ja que el benefici que 
s’obté amb la fusta de pi és molt minsa (≈15 €/Tn). La fusta d’alzina per a llenya té un valor 
més elevat, encara que no és l’espècie predominant a la finca. Són doncs els ajuts que 
permeten realitzar tallades selectives i de millora per tal de mantenir el bosc en bon estat.  

Ens trobem en una zona on els camps són de cultiu extensiu en secà. Aquests estan arrendats 
a un valor anual de 5.000 €. Es sembren amb ordi, obtenint rendiments molt baixos d’entre 
2.000 a 2.800 kg/ha. Ara bé, la terra cada cop es troba més desgastada i erosionada (pèrdua 
profunditat de sòl) sent cada cop menys fèrtil, degut principalment al monocultiu però també 
a la utilització d’herbicides i fertilitzant de mala qualitat.  

Si ens fixem amb la situació econòmica, podem observar que els beneficis que es generen amb 
les activitats actuals, turisme rural i agrosilvicultura, són gairebé imperceptibles, inclús arriben 
a generar despeses quan no intervenen les subvencions, com és el cas del bosc.  

Per tant, s’ha de buscar una sortida per a poder mantenir la finca perquè aquesta generi 
beneficis i sigui viable des del punt de vista econòmic i financer. 
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1. SITUACIÓ ESTACIÓ METEOROLÒGICA 

L’estació meteorològica més propera a la finca i per tant que ens pot oferir les dades més 
fiables, és l’Observatori de Moià situat al col·legi de l’Escola Pia (coordenades geogràfiques: 
41º 48’ 53’’ latitud Nord i 2º 5’ 44’’ longitud Est; altitud: 741 msnm).  

Els elements meteorològics analitzats són la temperatura (T) i la pluviometria (P). El vent 
dominant durant l’any és de direcció Est, encara que varia força segons l’estació o fins i tot en 
el transcurs d’un mateix dia.  

Fonts consultades: 
- Revista MODILIANUM nº4, Moià, Octubre 1991. 
- Revista La Tosca (1913) de 1913 a 2010 (a partir del 2003, les dades es troben 

digitalitzades). 
 

2. RECULL DE DADES DEL OBSERVATORI MOIÀ DES DE 1980 A 2009 

 

2.1 EVOLUCIÓ ANUAL DES DE 1980 A 2009 

Per tal de tenir una idea del clima de la zona, s’ha realitzat un recull de dades anual des de 
1980 a 2009 de la temperatura i la pluviometria, elements meteorològics claus per aquest 
estudi. 

A continuació es presenten unes gràfiques corresponents a aquest elements. 

2.1.1 TEMPERATURA 

 
Font: Revista La Tosca (1913). 

La temperatura mitja segueix una tendència força regular mantenint-se a 13 ºC. Pel que fa a 
les màximes absolutes, aquestes es situen entre 30 i 41 ºC. Durant aquests 30 anys s’observen 
3 pics en els anys 1981 de 41 ºC, 1987 de 40 ºC, 1991 de 38 ºC i 1994 de 41 ºC. No obstant, en 
els últims anys les màximes es mantenen entre 30 i 35 ºC. S’observa que la tendència és 
decreixent.  

Ara bé, les mínimes absolutes tenen una tendència constant al voltant de -8 ºC. Les mínimes 
arriben fins a pics de -11,5 ºC, concretament l’any 2005. 
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Gràfic-1. Evolució anual de les temperatures (ºC) des del 1980 al 2010 
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2.1.2 PLUVIOMETRIA 

 
Font: Revista La Tosca (1913). 

En els últims 30 anys, la pluviometria anual ha patit períodes de més o menys quantitat de 
L/m2, arribant a un màxim de 1.130 mm l’any 1982 i a un mínim de 411 l’any 2006. Tot i que 
els anys 2006 i 2007 han sigut molt secs, els 2008 i 2009 han sigut més plujosos, 765 mm l’any 
2008 i 600 mm l’any 2009. Ara bé, la tendència és decreixent, la qual cosa pot ser limitant per 
als cultius que es volen introduir, necessitant l’aport d’un reg suplementari durant els mesos 
més calorosos. Aquest seria el cas de la tòfona negre d’hivern. 

 

2.2 EVOLUCIÓ MENSUAL DELS ÚLTIMS 5 ANYS 

Tenint en conta la influència de les estacions per al bon desenvolupament de l’agricultura, 
ramaderia i turisme, es presenten unes gràfiques referents a les temperatures màximes 
absolutes, mínimes absolutes i mitges dels últims 5 anys.  

El Gràfic-6 ens mostra també aquesta evolució mensual de la pluviometria. 

 

2.2.1 TEMPERATURA 

 
Font: Revista La Tosca (1913). 

Les temperatures màximes absolutes es situen durant el hivern (Desembre-Gener-Febrer) a 
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Gràfic-2. Evolució anual de la pluviometria des del 1980 al 2010
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una temperatura de 15ºC; durant la primavera (Març-Abril-Maig) a una temperatura entre 20 i 
30ºC on aquesta va pujant progressivament; durant l’estiu (Juny-Juliol-Agost) a una 
temperatura entre 30 i 35ºC; durant la tardor (Setembre-Octubre-Novembre) a una 
temperatura entre 30 i 20ºC on aquesta descendeix progressivament passant de 31ºC l’any 
2006 a 15ºC l’any 2008. 

 
Font: Revista La Tosca (1913). 

Les temperatures mínimes absolutes es situen, durant el hivern (Desembre-Gener-Febrer) a 
una temperatura entre -5 i 0ºC arribant a un mínim de -8,4ºC l’any 2009 i un màxim de 1ºC 
l’any 2010; durant la primavera (Març-Abril-Maig) a una temperatura entre -5 i 5,5ºC on 
aquesta va pujant progressivament; durant l’estiu (Juny-Juliol-Agost) a una temperatura entre 
5 i 10ºC arribant a un mínim de 3,5ºC l’any 2006 i un màxim de 14,4ºC l’any 2009; durant la 
tardor (Setembre-Octubre-Novembre) a una temperatura entre 5 i -5ºC on aquesta descendeix 
progressivament passant d’ un màxim de 8,5ºC l’any 2006 a un mínim de -7ºC l’any 2007. 

 

Font: Revista La Tosca (1913). 

Les temperatures mitges es situen, durant el hivern (Desembre-Gener-Febrer) a una 
temperatura al voltant de 5ºC arribant a un mínim de 3,2ºC l’any 2006 i un màxim de 6,3ºC 
l’any 2007 (no tindrem en conta la dada del mes de desembre del 2006 ja que pren un valor 
molt alt); durant la primavera (Març-Abril-Maig) a una temperatura entre 7 i 15ºC on aquesta 
va pujant progressivament obtenint un màxim de 17ºC l’any 2009; durant l’estiu (Juny-Juliol-
Agost) les temperatures es mantenen al voltant d’una temperatura de 20ºC arribant a un 
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mínim de 17,1ºC l’any 2008 i un màxim de 24ºC l’any 2006; durant la tardor (Setembre-
Octubre-Novembre) a una temperatura entre 15 i 7ºC on aquesta descendeix progressivament 
passant d’un màxim de 18,5ºC l’any 2006 a un mínim de 6,2ºC l’any 2008.  

En general, les temperatures segueixen una mateixa tendència en aquests últims 5 anys en 
forma de campana de gauss. 

 

2.2.2 PLUVIOMETRIA 

 

Font: Revista La Tosca (1913). 

En general, els mesos més plujosos corresponen als mesos de primavera i de tardor obtenint 
una pluviometria mitja durant els mesos de Març-Abril-Maig d’aquests últims 5 anys, de 137 
mm amb un màxim de 148,1 mm el mes de maig l’any 2008 i un mínim de 4,6 el mes de març 
l’any 2006. Durant els mesos de Setembre-Octubre-Novembre la mitja pluviomètrica és de 110 
mm obtenint un màxim de 96,8 mm el mes de setembre l’any 2006 i un mínim de 2,9 mm el 
mes de novembre l’any 2007. No obstant, durant l’estiu s’arriba a una pluviometria mitja de 
120 mm gràcies a les pluges de juny segons els anys (hi ha anys més plujosos durant a quest 
mes i anys menys plujosos com s’observa a la gràfica) i sobretot, gràcies a les tempestes 
d’agost. Pel que fa al hivern la mitja pluviomètrica es situa sobre els 72 mm. 

Per tant, ens trobem en una zona poc plujosa on els cultius en secà són els únics que poden 
tenir alguna sortida.  

 

3. CONCLUSIONS 

Agafant com a referència el recull de dades del Observatori de Moià, tenim unes temperatures 
màximes absolutes anuals situades entre 30ºC i 41ºC, mínimes absolutes d’entre -8ºC i -11,5ºC 
i mitges de 13ºC. El limitant alhora de realitzar alguna activitat, són les possibles gelades 
durant els mesos d’hivern; per tant les espècies o races seleccionades, han de ser resistents i 
adaptades a aquestes temperatures. Les altes temperatures poden ocasionar pèrdues alhora 
d’implantar segons quin cultiu. 

Pel que fa a la pluviometria, aquesta es situa al voltant d’uns 663 mm anuals, tenint en conta 
les dades de 1980 a 2009. Ara bé, la tendència dels últims 5 anys és descendent i per tant, ens 
trobem en una zona de poca pluja sent un limitant força important. 

 Per tant, les activitats que es vulguin introduir  estaran  condicionades pel clima de la zona: els 
cultius en secà o la introducció d’espècies rústiques existents a la finca, adaptades al medi i 
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amb poques necessitats hídriques són les possibles alternatives subjectes d’estudi. 
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1. PRESA DE MOSTRA 

Per tal de conèixer l’estat fisicoquímic del sòl s’ha realitzat un anàlisi edafològic a través de 
l’empresa Applus+Agroalimentari1. La presa de mostra s’ha agafat seguint unes pautes de 
mostreig les quals s’especifiquen en l’apartat següent. El camp de conreu mostrejat correspon 
al polígon 4 parcel·la 1. El nom de la mostra és “Camp llarg”. 

La presa de mostra correspon a una parcel·la situada en el cantó sud respecte a la casa i vora el 
camí principal que puja des de St. Quirze de Safaja. Aquesta mostra serà representativa de tota 
la superfície de cultiu ja que les pràctiques de fertilització i cultiu han estat homogènies en 
totes les parcel·les cultivades actualment. 

Com que ja s’havia iniciat l’aplicació de fertilitzants s’ha deixat un període de 3 setmanes abans 
d’agafar la mostra. 

Passos seguits: 

- El material utilitzat és el següent: barrena tipus Edelman, bossa de plàstic, “rotulador” 

permanent, galleda neta. 

- Es tracte d’una mostra superficial, entre 0-25 o 0-30 cm. 

- S’han realitzat 10 submostres preses de forma aleatòria, en ziga-zaga, dins d’una 

superfície inferior als 1000 m2. 

- Un cop agafades les submostres, s’ha pesat mig quilo aproximadament de terra, s’ha 

introduït en una bossa de plàstic i s’ha escrit la referència de la mostra. 

- La mostra s’ha guardat en un lloc fresc on no hi toca el sòl. 

A continuació es mostren les fotografies corresponents a la presa de mostra. 

 
Fotografia-1. Barrena tipus Edelman.              Fotografia-2. Extracció d’una submostra. 

                                            
1 Empresa Applus+Agroalimentari situada a Partida Setsambs s/n, 25222 SIDAMON (Lleida); 
www.applusagroalimentario.com. 
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Fotografia-3. Parcel·la de la zona de mostreig.  Fotografia-4. Instruments de la presa de                                                                         

Al fons s’observa la masia amb l’ermita al turó   mostra. 

esquerra.                                                                      Barrena i galleda prèviament rentada amb    

                                                                                       aigua destil·lada. 
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2. RESULTATS I INTERPRETACIÓ ANÀLISI 
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3. CONCLUSIONS   

Aquest sòl té un pH bàsic de 8,2. Es tracte d’un sòl calcari amb una concentració de 
macroelements (N/P/K) elevada. La conductivitat elèctrica és de 0,13 dS/m i la textura Franco-
llimosa. Per tant, a nivell fisicoquímic, ens trobem amb un sòl apte per a qualsevol cultiu. 
L’únic que s’haurà de vigilar és el pH alhora de l’absorció de segons quin nutrient. Una solució 
possible, seria la realització d’alguna esmena que augmentés l’aciditat del sòl. 

Ara bé, aquest anàlisi s’ha demanat amb la intensió de saber si la superfície de cultius és apte 
per al cultiu de la tòfona negre d’hivern (Tuber melanosporum). L’annex 8 conté una 
interpretació detallada d’aquest anàlisi per tal de comprovar l’aptitud d’aquest sòl per a la 
implantació d’aquest cultiu.  
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1. DISPONIBILITAT 

El pou que subministra l’aigua que consumeix la finca té un cabal mínim de 3000 L/h. 

 

2. ANÀLISI POSSIBILITATS DE REG 

Vist el cabal i tenint en compte que només ens pertoca 3/7 parts d’aquesta aigua (la 
4/7 part pertoca a les dues finques veïnes: “Serracarbassa” i “La Corona”), no podem 
realitzar cultius que necessitin un elevat contingut en reg. 
 
Tenim: 
-  Qmin = 3.000 L/h  
- Amb una disponibilitat del 43 % d’aquesta aigua:  

 
 
 

- Donant com a exemple una ETc = 4 – 5 mm/dia: 

 
  
 

- sabent que amb 0,8 L / s podem regar 1 ha, amb aquests 0,36 L / s pots regar una 

superfície de 4.500 m
2; aproximadament mitja hectàrea.  

 

Per tant, les possibilitats d’introduir un cultiu de regadiu són mínimes per no dir 
inexistents. 

 

3. RESULTATS I INTERPRETACIÓ ANÀLISI D’AIGUA 

S’ha realitzat un anàlisi d’una mostra d’aigua de la sortida de l’aigua del dipòsit. La 

mostra d’1 L s’ha recollit en un pot prèviament esterilitzat. La mostra correspon al 

polígon 3, parcel·la 1. El nom de la mostra és “DIPÒSIT BARNILS”. 

Tenint en conta l’activitat de turisme rural, s’analitza anualment la potabilitat de 

l’aigua. S’han pres varies submostres de les diferents aixetes de la casa. D’aquestes 

submostres s’ha fet una mostra representativa corresponent a l’analitzada. No obstant 

l’aigua prové també del dipòsit. 

 

A continuació es mostren els resultats d’aquestes dues analítiques. 

43%*3.000 L/h = 1.290 L/h = 0,36 L / s  

 

40.000 – 50.000 L / dia . ha = 0,46 – 0,58 L / s . ha 
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3.1 RESULTATS ANÀLISI PER AL REG 
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3.2 ANÀLISIS AIGUA DE CONSUM 
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4. CONCLUSIONS 

Els resultats de l’anàlisi indiquen que l’aigua provinent del dipòsit és apte per al reg tot i tenir 
un contingut alt en carbonats: 0,80 meq/L. Això pot provocar la manca d’absorció de nutrients 
per part del cultiu que es vulgui introduir.   

La qualificació de l’aigua segons l’anàlisi de potabilitat és: Apta per al consum, però supera el 

valor paramètric dels paràmetres marcats amb “+”. Aquest paràmetres corresponen als 
Bacteris Coliforms (es troben per sobre del llindar: = 9  u.f.c./100ml) i al clor lliure que es troba 
per sota del llindar: <0.01 mg/l. Per tant, és important netejar el dipòsit correctament i clorar 
l’aigua si es vol utilitzar sense perill per al consum humà. 
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1. OBJECTE 

Es tracte d’introduir un ramat d’oví-cabrum per a la pastura del sotabosc i una part de la superfície 
de conreu que conté la finca. 

El model escollit és el semi-extensiu i ecològic d’oví de carn en un sistema de pastura en rotació.  

Segons fons d’informació de diferents pastors que viuen d’un ramat d’oví-cabrum, és molt difícil 
poder cobrir les necessitats alimentàries només amb la pastura de la superfície forestal, per tant, 
s’estudiarà el cas següent:  

50% sotabosc – 50% pastura; vol dir que la meitat de les necessitats alimentàries provindran de la 
superfície forestal i l’altra meitat dels camps de cultiu de la finca. 

Es vol aconseguir prevenir els incendis i obtenir un benefici de la venda de la carn. 

De moment, la llet no s’aprofitarà. 

 

2. CONDICIONANTS DEL PROMOTOR 

- Aprofitar el màxim possible l’aliment provinent de la superfície forestal per tal de no haver 
d’aportar alimentació complementària (inputs externs) aliena a la finca. 

- Existeix la possibilitat d’utilitzar una part dels camps de cultiu (12 ha) com a pastures per al ramat i 
no tota la superfície ja que 0,8 ha es faran servir pels cavalls i 6 ha per al cultiu de tòfones. No 
obstant, els camps es troben, actualment, arrendats a 4 anys vista. 

- No s’utilitzaran inputs externs. 

- La reproducció de les ovelles es farà natural, no hi haurà inseminació artificial. 

- No s’utilitzarà cap construcció pertanyent a la casa per a la realització de les infraestructures 
necessàries per al ramat i es deixarà un radi de 150-200 metres de la casa.  

- S’utilitzaran races autòctones d’aptitud càrnia: la Ripollesa. 

- El maneig i gestió del ramat estarà al càrrec de dues persones. 

- Ramat en ecològic: es tindrà el ramat registrat al CCPAE1 on es farà una sol·licitud d’inscripció i es 
seguiran les pautes marcades pel QNT2. 

 - Volum màxim del ramat: 500 ovelles ja que és el volum màxim que pot suportar la finca com es 
veurà en el següent apartat. 

 

3. FONTS DE INFORMACIÓ 

 - Manual de ganado ovino de carne, Francisco Jordán de Urries, 1988. 

 - La explotación avanzada de las ovejas y las cabras, Equipo de expertos  2100. 

 - La production du mouton, Christian Dudouet, 1997. 

- Guide pratique: Alimentation des bovins, ovins et caprins. Besoins des animaux, valeurs des 

                                            
1
 CCPAE: Consell Català de la Producció Agrària Ecològica; autoritat de control de Catalunya que té com a funció 

auditar i certificar el productes agroalimentaris ecològics. 
2
 QNT: Quadern de Normes Tècniques; defineix les diferents pràctiques ha seguir per complir la normativa 

ecològica. 
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animaux, tables Inra 2007. 

- Alimentación de los rumiantes; Institut Nationale de la Recherche Agronomique. 

 - Pratiques d’élevage extensif. Identifier, modéliser, évaluer. INRA (Études et Recherches sur les 
Systèmes Agraires et le Développement), 1995. 

 - Projecte d’Activitat d’Explotació Ramadera a la Masia La Ginabreda de Castellterçol, Dirk Madriles 
Helm (eng. Tèc. Agrícola). 

- La ramaderia extensiva en les explotacions forestal. Planificació de l’aprofitament de les pastures en 
el PTGMF. Centre de la Propietat Forestal; novembre 1997. 

- Pàgines web:  http://www.fao.org 

                             http://www.mapa.es 

                    http://www.idescat.net 

                    http://www.ccpae.cat 

 

4. ESTUDI DE MERCAT 

Tot i que la intensió és de produir en ecològica, s’ha realitzat un petit estudi de mercat de carn d’oví 
en convencional per tal de tenir una idea de les produccions i cotitzacions del sector ja que no s’han 
pogut trobar dades del mercat en ecològic. 

 

4.1 SITUACIÓ DEL MERCAT 

Els principals factors que caracteritzen el mercat de la carn d’oví en ecològic són: 

- La oferta no satisfà la demanda. 

- Les produccions no són escalonades i sofreixen pics durant un mateix cicle productiu. 

- Es tracte d’un producte estacional i perible. 

- Comercialització productor - consumidor emergent i amb bones perspectives de futur. 

 

4.2 PRODUCCIONS 

La producció anual mundial de carn de xai es situa al voltant de 8 milions de tones on els principals 
països productors són China amb el 24% del total de la producció mundial, Australia amb el 8,4% i 
Nova Zelanda amb el 7,2%. España es situa en 7è lloc després del Regne Unit, Turquia i Iran.  

A nivell europeu, la producció de carn de xai és de l’ordre de 1 milió de tones on els principals països 
productors són el Regne Unit amb el 34,8% de la producció total europea, España amb el 16,8% i 
França amb el 9,7 %.  

A nivell estatal, la producció es situa al voltant de les 200.000 tones on Catalunya es situa en tercer 
lloc després de Castella i Lleó i Castella la Mancha. 

Pel que fa a l’evolució de les produccions anuals des de 1999 al 2008, observem que aquestes 
s’incrementen a nivell mundial però es mantenen constants inclús disminueixen a nivell europeu i 
estatal. 

El gràfic-1 mostra aquestes tendències: 
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Gràfic-1. Evolució de la producció de carn de xai des de 1999 al 2008 a nivell mundial, europeu i 
estatal. 

 

4.3 COTITZACIONS 

Els preus de la carn de xai pateixen grans fluctuacions degut a l’estacionalitat d’aquest producte. Tot i 
així, el preu mitjà, amb un pes a la canal de 10,1 a 12 kg., es situa entre 4,16 € i 7,22 € depenent de 
l’any. 

A continuació, el Gràfic-2 mostra l’evolució dels preus de carn de xai:  

 
Gràfic-2. Evolució del preu mitjà de la carn de xai des de 1998 al 2009 a nivell europeu, estatal i de 
Catalunya. 

S’observa que la tendència a nivell de Catalunya és ascendent. A més a més els preus es situen per 
sobre dels preus estatals o europeus. 

Hem de tenir en conta que en ecològic, s’ha d’aplicar un 30% més al valor d’aquests preus de 
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referència. 

 

4.4 PERSPECTIVES DE FUTUR 

El consum de productes ecològics cada cop és més present en les nostres vides. La societat, busca un 
consum de productes de qualitat i respectuosos amb l’entorn en el que viu. Al disposar d’un mercat 
de comercialització de productor a consumidor emergent, es veu una sortida interessant per a la 
venta de la carn arribant al consumidor (famílies, escoles, restaurants, etc.). Per tant, la venta i 
comercialització del producte, serà una de les tasques on s’haurà de dedicar el temps convenient i 
necessari per arribar al consumidor final. 

 

5. CARGA RAMADERA O UNITATS RAMADERES (UR3) 

El valor de la capacitat de càrrega varia segons si ens trobem en superfície forestal o superfície de 
cultiu. El bosc és un ecosistema més sensible al trepig dels animals i amb una capacitat de 
regeneració més lenta que el cas dels camps on s’hi pot actuar directament introduint-hi els cultius 
convenients.  

Tenim doncs:  

 

 

 

En superfície forestal, la capacitat de càrrega correspon doncs de 1 a 3 caps per hectàrea. Per a 
realitzar els càlculs, agafarem el cas més desfavorable, és a dir: 1 cap per hectàrea. 

En superfície de cultius, la capacitat de càrrega correspon de 8 a 10 caps per hectàrea. Agafarem el 
valor més desfavorable, és a dir 8 caps per hectàrea. 

Com que tenim: 50% SOTABOSC – 50% PASTURA, la capacitat de càrrega total és de  460 caps. 
Aquest nombre es detalla a continuació: 

En una superfície de 12 hectàrees de conreus permanents (associació de gramínies amb 
lleguminoses), la capacitat ramadera (CR) al 50% és de 192 caps d’oví: 

�� �50%� = 0,8 �� ∗ 10 ���� ∗ 12ℎ� ∗ 2 = 192 ���� 

Aquests 192 caps necessitaran la superfície forestal per suplir l’altre 50% de les seves necessitats 
alimentàries: 192 caps d’oví requereixen 96 ha de bosc. 

 ℎ� = 192 ���� ∗
���

� ����
= 96 ℎ� 

Ens queden doncs 134 ha forestals: 

ℎ� = 230 ℎ� − 96 ℎ� = 134 ℎ�  

                                            
3
 UR: Unitat Ramadera; 1 UR = 1 cap reproductor de boví, entre 8-10 caps reproductors d’oví; article 

Aprofitament silvopastoral a Catalunya: situació actual i reptes de futur, Marc Taüll. 
* F = superfície forestal 
** C = superfície conreu 
Valors recomanats per un Enginyer Tècnic Agrícola actualment exercint de pagès amb un ramat d’oví-cabrum 
en ecològic. Aquests valors han estat contrarestats amb L’Enginyer Tècnic del Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya (CTFC), Marc Taüll. 
 

- URF* = 0,1-0,3 UR/ha 

- URC** = 0,8-1 UR/ha 
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les quals poden cobrir una capacitat de càrrega de 268 caps:  

�� = 134 ℎ� ∗ 
2����

1 ℎ�
= 268 ���� 

Per tant, la capacitat de càrrega total és de 460 caps d’oví: 

���!"!�#� = 192 + 268 = 460 ���� 

Com que l’objectiu és arribar a tenir un ramat màxim de 500 caps d’oví, la superfície disponible pot 
assolir 460 caps d’oví. Per tant, estem dintre del nombre al qual es vol arribar. En els càlculs següents 
agafarem una capacitat de càrrega de 500 caps.  

 

6. PROGRAMACIÓ DEL RAMAT 

Per començar l’activitat agafarem un ramat de 160 ovelles femelles amb l’edat per parir (edat > 1 
any), 3 marrans i 40 cabres femelles (20% del total del ramat) per obrir més fàcilment el sotabosc on 
l’ovella no hi pugui arribar. A més a més, la cabra permet alimentar xais on les respectives mares no 
els estimen o bé no tenen suficient llet. A partir de l’any 3, es deixaran 4 cabres i la resta es vendran.  

Tenint en conta que una femella pareix entre 1 i 2 xais per any: un cicle ideal de 3 parts en 2 anys 
dóna 1,5 parts/any; al començament de l’experiència, i fins que la roda estigui ben implantada, es 
considera un índex de 1,2 parts/any el primer any pujant fins a 1,4 el tercer. Tindrem en conta els 
xais nascuts per any: nombre de xais que, degut a una prolificitat de xais/part, neixen al cap de l’any; 
el percentatge de bessonada és del 20% inicial arribant a un 40% el tercer any després del període de 
conversió. Sense inseminació artificial, cada any doblem el ramat obtenint 50% femelles i 50 % 
mascles. Venem tots els mascles i de les femelles guardem les que siguin més aptes per a formar part 
del ramat; estimem doncs que de les femelles nascudes ens quedem la meitat (aquelles de millor 
conformació) i l’altre meitat es ven. Per tant, venem un 75% dels xais parits. La opció de fer una 
ampliació del ramat no la contemplarem ja que animals procedents d’altres indrets pot donar lloc a 
problemes sanitaris.  

Pel que fa a la mortalitat, existeixen dos tipus de mortalitat, la mortalitat anual de mares 
reproductores i la mortalitat de xais en època de cria. En el primer cas, normalment es deixa un 10% 
de xaies de reposició, i l’ideal es que es treguin un 10% d’ovelles velles (les que els hi costa caminar, 
que no fan gaire llet, que han perdut dents, etc.). Si es fa així, obtenint una petita renta per a la 
venda d’ovelles velles, la mortalitat és molt baixa i per tant no la comptabilitzarem. En el segon cas, 
un valor normal és que no es morin més de 5-8 % de xais que neixen; un 3-4 % moren al naixement o 
a la primera setmana i un percentatge similar fins a finals de cicle. Per tant, agafarem un valor del 8 
%, el cas més desfavorable. Aquest percentatge inclou les baixes i les eliminacions. 

Pel que fa a les cabres, es mantindrà sempre el mateix número. Els mascles d’oví s’aniran ampliant 
amb la proporció 1:50 aproximadament (1 mascle per a 50 femelles), encara que aquest s’haurà 
d’anar canviant cada dos anys per no crear consanguinitat. A més a més, és important que aquests 
estiguin en plena activitat reproductiva. En cas contrari es sacrificaran. 

La Taula-1 mostra la programació a 5 anys vista de l’evolució del ramat. Els 2 primers anys 
corresponen al període de conversió; és a partir del 3er any quan es comença a produir en ecològic.  
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Taula-1. Programació del ramat durant els 6 primers anys  

Any 0: Instal·lació Any 1: Període conversió Any 2: Període conversió 

ovelles 160 marrans 3 ovelles 160 marrans 3 ovelles 213 marrans 4 

parts/ovella 0 Cabres 20% 40 parts/ovella 1,2 Cabres 20% 40 parts/ovella 1,3 Cabres  40 

parts/any 0 bessonades 0 parts/any 192 bessonades 20% parts/any 277 bessonades 30% 

nascuts/any 0 mascles 0 nascuts/any 230 mascles 106 nascuts/any 360 mascles 166 

mortaldat 0 femelles 0 mortaldat 8% femelles 106 mortaldat 8% femelles 166 

   
  

   
    

   
xais venuts/ovella 0 xais venuts/ovella 0,994 xais venuts/ovella 1,17 

xais totals 0 xais totals 159 xais totals 248 

Total ramat 203 Total ramat 256 Total ramat 340 

            Any 3: Ecològic Any 4: Ecològic Any 5: Ecològic 

ovelles 296 marrans 6 ovelles 429 marrans 8 ovelles 488 marrans 10 

parts/ovella 1,4 Cabres  4 parts/ovella 1,4 Cabres  4 parts/ovella 1,4 Cabres  4 

parts/any 414 bessonades 40% parts/any 601 bessonades 40% parts/any 683 bessonades 40% 

nascuts/any 580 mascles 267 nascuts/any 841 mascles 387 nascuts/any 957 mascles 440 

mortaldat 8% femelles 267 mortaldat 8% femelles 387 mortaldat 8% femelles 440 

   
  

   
    

   
xais venuts/ovella 1,35 xais venuts/ovella 1,67 xais venuts/ovella 1,80 

xais totals 400 xais totals 715 xais totals 880 

Total ramat 439 Total ramat 500 Total ramat 502 

A partir de l’any 5 arribaríem a la 
grandària de ramat requerida. 
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7. DEFINICIÓ NECESSITATS DE INVERSIÓ 

7.1 INFRAESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS 

7.1.1 ESTABULACIÓ 

L’estable es situarà en una zona protegida dels vents dominants i del calor excessiu de l’estiu, el 
plànol nº6 mostra l’emplaçament d’aquest. La orientació serà sud-est o sud-oest. Es dissenyarà 
pensant amb la capacitat màxima a la que es vol arribar, és a dir 500 caps d’oví. 

 

Fotografia nº1. Emplaçament de la pleta vist des  Fotografia nº2. Emplaçament pleta vist des del est.  
del nord-oest.                                                                  S’hi pot observar la feixa on s’ubicarà el cobert  i la  
                                                                                           feixa del mig. 
 
S’hi construiran els espais següents: 

- una nau i un pati exterior perquè els animals es puguin protegir de les inclemències 
meteorològiques alhora que puguin gaudir d’un espai obert on poder circular lliurament.  

Característiques de la nau:  

En un inici, el sòl serà de terra batuda ja que absorbeix millor l’excés d’humitat podent arribar a 
pavimentar aquest segons necessitat per facilitar la neteja; alhora de calcular la inversió, s’ha contat 
com si el terra fos pavimentat. Es cobrirà amb un llit de palla i es tindrà prevista l’evacuació d’aigua 
de pluja mitjançant pendents o desaigües convenients. La nau serà prefabricada. 

Les dimensions necessàries venen determinades per l’estat fisiològic de l’animal. 

Com a valor entremig agafarem 1m2 per cap d’oví. Es construirà un cobert de 500 m2 (capacitat per a 
500 ovelles) i un pati exterior de dimensions determinades segons el terreny.  

Es tancarà un dels laterals i la part del darrere amb blocs de formigó. 

Característiques pati exterior: 

El pati exterior tindrà un total de 280 ml. Com a materials per a la seva construcció s’utilitzaran: 
estaques de fusta, barilles de ferro, malla per oví i pastor elèctric amb filferro conductor i aïlladors. 
S’hi faran les sortides convenients per a que el ramat pugui sortir a pasturar sense malmetre ni 
provocar un excessiu trepig que pot ocasionar l’erosió del terreny.  

- un magatzem on es guardarà l’alimentació -farratge, compostos minerals i vitamínics, etc.-. Les 
dimensions d’aquest seran d’1/3 de les dimensions del cobert, és a dir 160 m2. Es construirà a 
continuació de la nau. El silo pel concentrat es situarà al exterior de la pleta el més proper possible i 
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vora de camí per facilitar el maneig. 

- un annex per a guardar el material del pastor, la farmaciola i qualsevol altre material necessari per 
al ramat, situat al interior del magatzem d’uns 6 m2. 

- una àrea de recepció i espera que equivaldrà a una de les zones del pati. 

El plànol nº5 mostra les característiques de la pleta. 

 

7.1.2 INSTAL·LACIONS BÀSIQUES 

La instal·lació s’ubicarà en una zona de prats i herbassars tot seguint el recorregut més curt des de la 
casa fins a l’estable. Aquestes es mostren en el plànol nº6. 

El preus s’agafaran del ITEC – BEDEC4 Es realitzarà una excavació de 60 cm d’ample i 80 cm d’alçada 
per a passar tant la instal·lació d’aigua com la elèctrica. La distància a perforar és de 350 m. 

- Aigua: 350 ml de tub de PEBD de Ø 32 enterrat. S’afegirà un 20 % per accessoris com colzes, aixetes, 
etc. L’aigua s’agafarà de la Pista d’Equitació. 

- Llum: 350 ml de 4 x 6 mm2 de cable RV 0,6 / 1KV, enterrat i entubat amb tub de PE reticular de Ø 90 
amb cinta de senyalització i un quadre general de distribució. La llum s’agafarà de la pista 
d’equitació. 

 

7.2 INSTAL·LACIONS RAMADERES 

7.2.1 MENJADORES Y ABEURADORS 

Per 8 - 10 ovelles es necessiten 3 metres lineals de menjadores i un abeurador cada 50 animals. Per 
tant, els metres lineals de menjadores seran 60 ml  i el número d’abeuradors, 4.  

 

7.2.2 MÀNEGA DE SANEJAMENT 

En un inici no es tindrà mànega de sanejament. En cas que fos necessària més endavant, es situarà al 
exterior del cobert. El sòl d’aquesta serà de formigó. La longitud serà de 10 metres.  

 

7.2.3 GÀBIES PER ALS ANYELLS 

Les dependències, gàbies per als anyells, seran d’un material lleuger fàcil de manipular com per 
exemple de fusta. El preu d’una gàbia és de 20 €. Es construiran segons necessitat. 

 

7.2.4 SUPERFÍCIE FORESTAL 

Es dividirà la superfície forestal en 4 unitats principals amb unes superfícies entre 50 i 60 ha:  

- Secció A (UA5: 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 10a, 10b, 10c): longitud de 4.871 m i superfície de 56,07 ha. 

- Secció B (UA: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 8a): longitud de 3.746 m  i superfície de 48,45 ha. 

- Secció C (UA:1, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 7a): longitud de 3.044,2 m i superfície de 62,64 ha. 

- Secció D (UA:2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e): longitud de 3.127,7 m i superfície de 58,10 ha. 

                                            
4
 ITEC – BEDEC: Instituto de Tecnología de la Construcción de Catalunya - Banco Estructurado de Datos de 

Elementos Constructivos. 
5
 UA: Unitats d’Actuació definides en el PTGMF (Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal). 
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En un inici començarem a pasturar les seccions A i B; posteriorment la C i la D fins que la grandària 
del ramat demani tota la superfície forestal. Ara bé, no es tancarà cap secció sinó que serà el propi 
pastor qui condueixi el ramat. 

El plànol nº4 mostra les diferents divisions. Per més informació es pot consultar el PTGMF6 de la 
finca de Barnils. 

 

7.2.5 CONTENIDOR CADÀVERS 

El contenidor de cadàvers s’haurà de comprar; tindrà un volum de 450 L. Per tal de fer la recollida 
d’animals morts, es contractarà una assegurança a través de l’empresa Agroseguro S.A i serà 
l’empresa SERECA BIO S.L qui es farà càrrec d’aquesta recollida. 

 

7.2.6 SILO 

Es comprarà un silo de segona mà de 2-3 t per guardar el gra necessari per les èpoques de l’any on 
els animals necessitin un reforç suplementari.  

 

7.2.7 FEMER 

Els fems provinents de l’estable es recolliran periòdicament formant una pila compostable. Un cop 
compostats s’introduiran als camps de conreu. 

 

7.3 EQUIPS I MAQUINÀRIA 

Es descriu a continuació, les operacions que necessiten maquinària indispensable pel correcte 
maneig de l’explotació.  

• Carregar i apilar bales de farratge  

• Netejar el corral i apilar el fem al femer  

• Dallar i embalar farratges  

• Llaurar camps  

• Sembrar camps  

• Escampar fems  

Hi ha feines que pot assumir la pròpia explotació: 

• Llaurar superfície 

• Sembra de petites superfícies 

• Transport de bales 

• Dallar 

• Apilar els fems 

Per tant la maquinària que es comprarà correspon a: 

• Tractor de 75 – 85 Kv 

• Pala frontal amb burxes 

• Dalladora senzilla i un rampí 

• Abonadora de sembra a “raig” 

                                            
6
 PTGMF: Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal; defineix totes les actuacions silvícoles anuals que s’han de duu 

a terme durant un període de 10 anys. 
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• Cultivador per llaurar en superfície i verticalment 

Per realitzar les feines que no pugui assolir la pròpia explotació es llogarà un servei.  

Altres equips necessaris: 

- Desbrossadora: s’utilitzarà per les estassades de la superfície forestals; ja en disposem d’una.  

- Remolc: s’utilitzarà per a la neteja del llit del cobert i per al transport dels animals que vagin al 
escorxador; ja en disposem d’un.  

 

7.4 ADQUISICIÓ DEL RAMAT I DIVERSOS 

- Adquisició del ramat: El preu de les ovelles es situa entre 30-60 €/animal. Agafarem doncs el pitjor 
cas, és a dir 60 €/animal.  

 

Fotografia nº3: Ramat de raça Ripollesa. Autor: Gerardo Caja. 

- Gos: s’agafarà un gos pastor ensenyat. 

 

Fotografia nº4: Esplèndid i típic exemplar de Gos d’Atura, on es pot observar la característica trufa 
negra i la marcada depressió frontonasal (stop). Autor: Club del Gos d’Atura Català. 

- Eines i utillatges: 2 forques de 5 pues, 2 pales, 1 ganxo, 4 saques. 
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7.5 DESPESES DE CONSTITUCIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT 

- Llicència ambiental municipal.  

- Projecte tècnic. 

- Despeses fiscals: no hi hauran despeses inicials ja que estarem en règim d’autònom. 

- Registre contracte d’arrendament. 

- Informàtica. 

- Assegurances. 

- Serveis d’assessorament i comptabilitat. 

 

7.6 IMPREVISTOS 20% 

Del cost d’inversió total hi afegirem un 20 % més d’imprevistos. 

 

7.7 COSTOS DE INVERSIÓ  

La Taula-2 mostra el cost detallat per partides de la inversió inicial. Aquesta té un valor de 179.987 €.
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Taula-2. COSTOS DE INVERSIÓ 

CONCEPTE DETALL VALOR (€) UNITAT Nº UNITATS PREU UNITARI TOTAL 

1- Infraestructures i construccions 112.074 

1.1 Nau oberta 

Movimiento tierras y cimentación               10,00   

 m2  500 158,05 79.024,38 

Estructura y cerramiento cubierta               80,00   

Solera 20 cm               20,00   

Albañilería ayudas a industriales                 4,81   

Fontanería                 3,71   

Electricidad               20,73   

Total            139,25   

Seguridad y salud 2 %                 2,79   

Honorarios técnicos y permisos de obra, 
11,5 % 

              16,01   

1.2 Tancat pati exterior 

Estaca fusta h = 1,5 m i Ø = 0,08 m                 2,24    ut  11 2,24 24,64 

Barilles h = 1,5 i Ø = 0,012 m*                      -      ut  29 0,00 0,00 

Malla oví h = 1,5 m i 180 ml               70,76    ut  2 70,76 141,52 

Aïlladors                 0,08    ut  100 0,08 8,00 

Filat elèctric (filferro)               35,80    ut  2 35,80 71,60 

1.3 Magatzem 

Movimiento tierras y cimentación               10,00   

 m2  160 142,49 22.798,06 

Estructura y cerramiento cubierta               80,00   

Solera 20 cm               20,00   

Albañilería ayudas a industriales                 4,81   

Electricidad               20,73   

Total            125,54   
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Seguridad y salud 2 %                 2,51   

Honorarios técnicos y permisos de obra, 
11,5 % 

              14,44   

1.4 Annex Albañilería gruesa               71,33    m2  6 71,33 427,98 

1.5 Instal.lacions bàsiques: llum i aigua 

m tub PEBD 32                 2,77   

 ml  350 22,80 7.981,54 

m3 excavació                 3,06   

m3 relleno               10,04   

m tub Ø 90                 2,57   

m cable 5 x 6 mm                 4,37   

20 % accessoris 1.596,31 

2- Instal.lacions ramaderes 1.506 

2.1 Menjadores Material: fusta               16,67    ml  60 16,67 277,78 

2.2 Abeuradors Abeurador plàstic 150 L               57,11    ut  4 57,11 228,44 

2.3 Gàbies anyells Dimensions: 1,5 m2; Material fusta               20,00    ut  10 20,00 200,00 

2.6 Contenidor cadàvers Volum 450 L            200,00    ut  1 200,00 200,00 

2.7 Silo Capacitat 2-3 t de 2ª mà            600,00    ut  1 600,00 600,00 

3- Equips i maquinària 13.200 

  

Tractor         9.500,00   

 ut  1 13.200,00 13.200,00 

Pala         1.500,00   

Burxes            200,00   

Cullera            200,00   

Embut            200,00   

Corró            200,00   

Rampí            200,00   

Segadora            600,00   
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Desbrossadora  -  

Remolc* - 

Estripadora-cultivador            600,00   

4- Adquisició del ramat i Diversos 15.859 

4.1 Adquisició ramat    caps 200 60,00 12.000,00 

4.2 Primes transferides 160 ovelles caps 160 10,50 1.680,00 

4.3 Gos   ut 1 2.000,00 2.000,00 

4.4 Eines i utillatges 

Forca de 5 pues 2 * 33,78 

ut 1 179,20 179,20 
Pala 2 * 18,32 

Ganxo 1 * 15 

Saca 4 * 15 

5. Despeses de Constitució i posta en 
funcionament 

7.350 

5.1 Llicència ambiental municipal   ut 1 150,00 150,00 

5.2 Projecte Tècnic   ut 1 5.000,00 5.000,00 

5.4 Registre contracte arrendament   ut 1 150,00 150,00 

5.5 Informàtica   ut 1 1.350,00 1.350,00 

5.6 Assegurances   ut 1 450,00 450,00 

5.7 Serveis assessorament i comptabilitat   ut 1 250,00 250,00 

Total (- imprevistos) 149.989 

6- Imprevistos 20 % 29.998 

     
Total 179.987 

       

       * Material que no s'ha de comprar perquè es diposa d'ell 
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8. PROCÉS PRODUCTIU 

8.1 MANEIG 

Per tal de simplificar els càlculs, suposem que agafem un ramat d’oví des d’un inici, és a dir que no es 
tindrà en conta el cabrum. 

 

8.1.1 ALIMENTACIÓ 

Les necessitats alimentàries vindran cobertes un 50 % del sotabosc i l’altre 50 % de la superfície de 
cultius.  

Necessitats i incidència durant un cicle de 8 mesos: 

- ovella 45-50 kg de pes viu en manteniment: 0,6 UF/dia (4 mesos de 8);  

- en lactació fins deslletament: 1,0 UF/dia (1,5 mesos de 8); 

- final de gestació 0,8 UF/dia (1,5 mesos de 8); 

- de cobrició (flushing): 0,67 UF/dia (1 mes de 8). 

La mitja ponderada és de 0,72 UF per ovella i dia.  

Per tant, un ramat de 500 ovelles com el que es vol assolir al cap del quart any, el consum serà de: 

 

 

 

 

La Taula-3 mostra el cost que suposa haver d’adquirir farratge per a garantir el 50 % de la dieta. 

Taula-3. Cost d’alimentació diari per diferents tipus de ramats suposant aportació del sotabosc del 
50 % de la dieta. Preu de referència de la UF: 0,17 €/UF (1 UF: valor relatiu que equival a 1 kg d’ordi). 

 VAQUES OVELLES CABRES  CAVALLS 

Despesa diària 8,00 UF 0,70 UF 1,00 UF 8,00 UF 

Cost complement 
(50% de la dieta) 

0,68 €/ vaca i dia 

  

0,06 €/ ovella i dia 0,085 €/ cabra i 
dia 

0,68 €/ euga i 
dia 

Font: Article Marc Taüll, Aprofitament silvopastoral a Catalunya: situació actual i reptes de futur. 
 

Per tant, el cost d’alimentació anual per cap d’oví suposant aportació del sotabosc del 50 % de la 
dieta és de 21,96 € / ovella i any. Ara bé, aquest valor correspon a l’adquisició d’alimentació aliena a 
la finca. Com que en el nostre cas disposem de camps de cultiu utilitzarem com a referència, per 
aquest estudi, el valor que figura en l’epígraf 7.2 d’aquest annex. 

Tanmateix, als xais nascuts se’ls hi donarà un complement de concentrat: un xai consumeix un total 
de 10 kg de concentrat; el preu d’aquest és de 0,20 € / kg. 

Pel que fa al consum d’aigua aquest ve determinat en funció de l’alimentació però es calcula que de 
mitja les necessitats per ovella i dia són de 1,5 L. Per tant el consum anual serà de 547,5 L / ovella. El 
preu estipulat pel propietari és de 25 € per cada 10.000 L. 

360 UF al dia 

10.800 UF al mes 

131.400 UF al any 
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8.1.2 ALTRES MESURES DE MANEIG 

- Sanejament i sanitat: vacunacions i desparasitacions = > 1,5 € / ovella. 

- Esquilat => 2 € / ovella. 

- Identificació animals: cròtals, xip, collars, etc => 2,5 € / ovella. 

 

8.2 GESTIÓ DE PRATS I CULTIUS 

Es vol implantar una rotació de cultius combinant gramínies amb lleguminoses que s’adaptin a la 
climatologia existent. 

El nombre d’hectàrees de conreu necessàries vindrà determinat segons els requeriments alimentaris 
del ramat. 

Les necessitats alimentàries de cultius i pastures per ovella al 50 % és de 0,36 UF / ovella i dia. 
Anualment, els requeriments són 131,4 UF / ovella i any: 

�%��&'�#� = 0,36
� ()

*+,--� . /.�
∗

012 /.,�

� �34
= 131,4 �%/"67##� 8 �&9  

Durant els mesos més durs del hivern, és a dir des de la 2ª quinzena de desembre al 15 de març (90 
dies), se’ls hi donarà un complement farratger:  

�% �90 :87�� =
0,36 �%

"67##� 8 :8�
∗ 90 :87� = 32,4 �%/"67##� 

Actualment, agafant com a exemple l’ordi (Hordeum vulgare), es podrien assolir uns rendiments de 
3.500 i 4.500 Kg de farratge sec per hectàrea en un any de pluviometria normal degut a la forta 
erosió i la pèrdua de fertilitat del sòl provocades per una mala gestió de la terra. En un futur els 
rendiments podrien arribar fins a valors de 3.600 kg de gra i 3.060 kg de palla, és a dir 6.660 kg / ha. 

La superfície necessària per ovella per a cobrir aquestes necessitats és: 

ℎ���'#!8'� = 32,4
�%

"67##�
∗

1ℎ�

4.000 �%
= 8,1 . 10<0 ℎ�/"67##� 

La resta dels mesos, és a dir 274 dies, es cobriran les necessitats alimentàries amb les pastures. 
Aquestes necessitats corresponen a: 

�%�274 :87�� = �%�&'�# − �%�90 :87�� = 131,4 – 32,4 = 99 UF / ovella 

El rendiment de les pastures correspon a 6.000 UF / ha(7), les hectàrees que necessita una ovella són 
doncs:  

ℎ� ����!'>�� =
99 �%

"67##�
∗ 1

ℎ�

6.000 �%
= 1,65 . 10<� ℎ�/"67##� 

Per tant la superfície de cultius i pastures per ovella i any, suposant aportació del sotabosc del 50 % 
de la dieta, és de: 

ℎ� �!"!�#�� = ℎ� ��'#!8'� +  ℎ� ����!'>�� =  8,1 . 10<0 ℎ� +  1,65 . 10<�ℎ� =  2,46 .  10<�ℎ�/

"67##� 8 �&9  

Per a cobrir les necessitats alimentàries anuals de 500 ovelles, es necessiten: 

ℎ� = 2,46 .
 10<�ℎ�

"67##� 8 �&9
∗ 500 "67##7� = 12,3 ℎ� 

Aquest valor correspon al estimat en l’apartat 4 d’aquest annex. 
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Durant l’època de gestació i lactació, es donarà un suplement de concentrat a raó de 22.5 kg. / ovella 
i any (consum de 0.15 kg. / dia durant 150 dies). 

La Taula-4 especifica les despeses del lloguer de les feines de camp dels 5 primers anys segons la 
superfície de cultiu i pastura a conrear tenint en conta que la pastura romandrà permanent durant 
un període de 6 anys. Aquestes despeses corresponen al 50 % de l’alimentació del ramat sense 
contar el suplement de concentrat. 

Taula-4. Despeses feines agrícoles per al conreu dels camps 

Grandària ramat Any Ha cultiu Ha pastura Total ha € pastura € cultiu Total € 

203 0 - - - - - - 

203 1 1,64 3,35 5,0 1.926,54 762,02 2.688,56 

257 2 2,08 4,24 6,3 688,64 900,88 1.589,52 

306 3 2,48 5,05 7,5 647,10 1.026,89 1.673,98 

441 4 3,57 7,28 10,8 1.361,59 1.374,04 2.735,63 

502 5 4,07 8,28 12,3 746,79 1.530,80 2.277,59 

502 6 a 25 4,07 8,28 12,3 840,12 1.530,80 2.370,92 

Font. Pere Rovira, agricultor d’una explotació agropecuària. 

La justificació d’aquests preus es detalla a les taules següents (Taula-4’ i Taula-4’’): 

 

Taula-4'. Despeses feines de camp pastures 

Any Feina h/ha; h; kg./ha €/h €/ha; € nº ha; ut. Subtotal (€) 

1 

Llaurar 1 43 43 3,35 144,03 

Adobar 2 40 80 3 240,00 

Llaurar 1,5 42 63 3,35 211,02 

Preparar llit sembra 1 43 43 3,35 144,03 

Compra llavor7 36 - 128,52 3,35 430,48 

Sembrar 1 45 45 3,35 150,73 

Passar corró 0,5 42 21 3,35 70,34 

Adobar (2 cops/any) 4 40 160 3,35 535,92 

        Total (€) 1.926,54 

2 

Llaurar 1 43 43 0,89 38,31 

Adobar 2 40 80 3 240,00 

Llaurar 1,5 42 63 0,89 56,13 

Preparar llit sembra 1 43 43 0,89 38,31 

Compra llavor 36 - 128,52 0,89 114,51 

Sembrar 1 45 45 0,89 40,10 

Passar corró 0,5 42 21 0,89 18,71 

Adobar (2 cops/any) 4 40 160 0,89 142,56 

        Total (€) 688,64 

                                            
7
 Compra llavor Exemple d’una barreja de 5 espècies diferents associades en la mateixa parcel.la: Trèvol blanc 

(5 %; 4 €/kg.), Alfals (15 %; 4 €/kg.); Festuca i Dactyl (70 %; 3.5 €/kg.) i Bromus (10 %; 3.20 €/kg.). Els kg. De 
llavor total a sembrar de la barreja amb aquestes proporcions és de 36 kg./ha. 
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3 

Llaurar 1 43 43 0,81 34,77 

Adobar 2 40 80 3 240,00 

Llaurar 1,5 42 63 0,81 50,94 

Preparar llit sembra 1 43 43 0,81 34,77 

Compra llavor 36 - 128,52 0,81 103,91 

Sembrar 1 45 45 0,81 36,38 

Passar corró 0,5 42 21 0,81 16,98 

Adobar (2 cops/any) 4 40 160 0,81 129,36 

        Total (€) 647,10 

4 

Llaurar 1 43 43 2,23 95,78 

Adobar 2 40 80 3 240,00 

Llaurar 1,5 42 63 2,23 140,33 

Preparar llit sembra 1 43 43 2,23 95,78 

Compra llavor 36 - 128,52 2,23 286,28 

Sembrar 1 45 45 2,23 100,24 

Passar corró 0,5 42 21 2,23 46,78 

Adobar (2 cops/any) 4 40 160 2,23 356,40 

        Total (€) 1.361,59 

5 

Llaurar 1 43 43 1,01 43,28 

Adobar 2 40 80 3 240,00 

Llaurar 1,5 42 63 1,01 63,41 

Preparar llit sembra 1 43 43 1,01 43,28 

Compra llavor 36 - 128,52 1,01 129,36 

Sembrar 1 45 45 1,01 45,29 

Passar corró 0,5 42 21 1,01 21,14 

Adobar (2 cops/any) 4 40 160 1,01 161,04 

        Total (€) 746,79 

6/12/18/248 

Llaurar 1 43 43 8,28 356,17 

Adobar 2 40 80 3 240,00 

Llaurar 1,5 42 63 8,28 521,83 

Preparar llit sembra 1 43 43 8,28 356,17 

Compra llavor 36 - 128,52 8,28 1.064,53 

Sembrar 1 45 45 8,28 372,74 

Passar corró 0,5 42 21 8,28 173,94 

Adobar (2 cops/any) 4 40 160 8,28 1.325,28 

        Total (€) 4.410,66 

Font. Pere Rovira, agricultor d’una explotació agropecuària. 

 

 

                                            
8
 Com que els Prats tenen una permanencia de 6 anys, els haurem de renovar en funció d’aquest período que 

correspon a 4 cops durant els 25 anys estipulats per aquest estudi. A efectes de càlcul hem agafat la mitja del 
cost total i per tant agafem el valor de 809 € a partir de l’any 5 fins el 25. 
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Taula-4''. Despeses feines de camp cultiu farratger 

Any Feina h/ha; h; kg./ha €/h €/ha; €; €/kg nº ha; ut. Subtotal (€) 

1 

Llaurar 1 43 43 1,64 70,70 

Adobar 2 40 80 3 240,00 

Preparar llit sembra 1 43 43 1,64 70,70 

Compra llavor9 150 - 0,22 1,64 0,37 

Sembrar 1 45 45 1,64 73,99 

Passar corró 0,5 42 21 1,64 34,53 

Dallar 1 43 43 1,64 70,70 

Rampinar 0,75 43 32,25 1,64 53,03 

Embalar10 
  

90 1,64 147,99 

        Total (€) 762,02 

2 

Llaurar 1 43 43 2,08 89,51 

Adobar 2 40 80 3 240,00 

Preparar llit sembra 1 43 43 2,08 89,51 

Compra llavor 150 - 0,22 2,08 0,46 

Sembrar 1 45 45 2,08 93,68 

Passar corró 0,5 42 21 2,08 43,72 

Dallar 1 43 43 2,08 89,51 

Rampinar 0,75 43 32,25 2,08 67,13 

Embalar 
  

90 2,08 187,35 

        Total (€) 900,88 

3 

Llaurar 1 43 43 2,48 106,58 

Adobar 2 40 80 3 240,00 

Preparar llit sembra 1 43 43 2,48 106,58 

Compra llavor 150 - 0,22 2,48 0,55 

Sembrar 1 45 45 2,48 111,54 

Passar corró 0,5 42 21 2,48 52,05 

Dallar 1 43 43 2,48 106,58 

Rampinar 0,75 43 32,25 2,48 79,93 

Embalar 
  

90 2,48 223,07 

        Total (€) 1.026,89 

4 

Llaurar 1 43 43 3,57 153,60 

Adobar 2 40 80 3 240,00 

Preparar llit sembra 1 43 43 3,57 153,60 

Compra llavor 150 - 0,22 3,57 0,79 

Sembrar 1 45 45 3,57 160,74 

Passar corró 0,5 42 21 3,57 75,01 

Dallar 1 43 43 3,57 153,60 

Rampinar 0,75 43 32,25 3,57 115,20 

Embalar 
  

90 3,57 321,49 

                                            
9
 Agafem com a referencia el cultiu de civada. 

10
 A raó de 15 bales/ha a 6 €/bala. 
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        Total (€) 1.374,04 

5 

Llaurar 1 43 43 4,07 174,85 

Adobar 2 40 80 3 240,00 

Preparar llit sembra 1 43 43 4,07 174,85 

Compra llavor 150 - 0,22 3,57 0,79 

Sembrar 1 45 45 4,07 182,98 

Passar corró 0,5 42 21 4,07 85,39 

Dallar 1 43 43 4,07 174,85 

Rampinar 0,75 43 32,25 4,07 131,13 

Embalar 
  

90 4,07 365,96 

        Total (€) 1.530,80 

Font. Pere Rovira, agricultor d’una explotació agropecuària. 

 

8.3 CONVERSIÓ A PRODUCCIÓ ECOLÒGICA 

La normativa que regula la producció ecològica és el Reglament (CE) 834 / 2007 que estableix les 
normes de producció, elaboració, etiquetatge i el sistema de control d’aquests productes. 

Per normativa, el pas de la producció convencional a la producció ecològica, està establert en 2 anys. 
Aquest període comença a partir del darrer tractament o aplicació de productes agroquímics, sempre 
i quan les condicions de producció ecològica es mantinguin durant tot el període de conversió. 

Per iniciar la conversió a producció ecològica, ens hem d’inscriure al Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica (CCPAE), que és l’organisme oficial de la Generalitat de Catalunya encarregat de 
certificar tot el procés productiu i el producte ecològic per a la seva comercialització. Mitjançant els 
models oficials d’inscripció i la redacció d’una memòria descriptiva del projecte que justifiqui 
l’adequació de l’activitat a la normativa ecològica, es fa el registre en el CCPAE, qui realitza una 
primera inspecció per acreditar el inici del període de conversió. Durant aquest període de 2 anys, el 
producte es pot vendre sota la denominació de “carn en conversió a la producció ecològica”. Aquest 
atribut no permet la venda com a ecològic, però sí s’autoritza la inclusió d’un adhesiu sobre el 
producte que indica que la carn de xai s’està produint segons la normativa ecològica i que es troba en 
procés de conversió. Dintre del compliment de la normativa ecològica, l’explotació ha de portar de 
manera rutinària el registre dels moviments d’animals (entrades i sortides), de la compra de pinço i 
altres aliments, de la llavor i la sembra o dels tractaments veterinaris excepcionals. 

 

8.4 VENDA I COMERCIALITZACIÓ 

Durant el període de conversió, la venda dels xais es farà mitjançant els canals de venda 
convencionals i es portaran a l’escorxador de Moià (Escorxador Comarcal del Moianès). El pes viu 
dels xais al sacrifici oscil·la entre 22 i 24 kg, per donar unes canals que es classifiquen entre 10 i 12 kg. 
Es preveu lliurar entre 3 i 6 xais setmanals els primers anys, en funció de les èpoques de parideres i 
els moments de màxima demanda de consum. El preu mig percebut pels ramaders d’oví a Catalunya 
per a l’any 2009 ha estat entre  61,3 i 66,8 € per xai segons l’Anuari d’Estadística de Catalunya i de la 
indagació del mercat. Pels càlculs agafarem la mitja que equival a 64 € per xai. Es tracte d’una mitja 
que no representa la gran estacionalitat que pateix el preu de la carn d’oví, que ha presentat valors 
de 5,05 € / kg a 11 € / kg. 

En producció ecològica, és a dir a partir del tercer any, el preu percebut per kg de carn de xai s’estima 
en un 30 % superior. Per tant el preu es situa entre 79,6 i 86,9 € per xai. Per tal de realitzar els càlculs 
agafarem la mitja equivalent a 83,20 € per xai. 
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8.5 AJUTS I SUBVENCIONS 

La Política Agrària Comú (PAC) regula els ajuts als agricultors i ramaders i té per a objectiu principal 
garantir una renda agrària mínima, afavorint les bones pràctiques agràries i mediambientals. 

Els ajuts es diferencien en ajuts directes quan es destinen a la producció o al manteniment de 
l’activitat i els ajuts a les estructures, quan suposen el foment de inversions per augmentar la 
viabilitat de les explotacions agropecuàries. 

8.5.1 AJUTS DIRECTES  

L’any 2006 s’implanta el Pagament Únic (PU): com el nom indica, es tracte d’un únic pagament. Si, 
fins aleshores, el import de subvenció es cobrava per una hectàrea, amb un rendiment establert per 
a cada comarca, ara, la part de l’ajut que depèn de la producció s’ha reduït fins al 0 % tant en el 
cereal com en la prima d’oví. És a dir, ja no cal produir per cobrar l’antic ajut a superfície i ja no cal 
tenir ovelles per cobrar la prima d’oví. El PU el cobra qui ha generat el dret de PU i disposa de terres 
(ha) per assignar els drets de PU, ja que per cobrar 1 dret de PU cal declarar 1 ha de terreny. Aquest 
seria el cas dels anomenats “drets normals”, del quals el import per dret no pot superar el valor de 
5.000 €. No obstant, el sector d’oví-cabrum també disposa de “drets especials” amb el manteniment 
del 50 % de les UBM. 

Els ajuts directes, inclòs el PU, es troben en una conjuntura de disminució i poden deixar de ser 
importants en els propers anys, en favor del ajuts estructurals o els ajuts agroambientals. 

 

8.5.2 AJUTS ESTRUCTURALS 

A l’agricultura i la ramaderia, els ajuts estructurals són els anomenats Plans de Millora: qualsevol 
actuació sobre una explotació que tingui per objectiu incrementar la seva viabilitat econòmica. Per 
exemple, la construcció d’un obrador per a la producció artesanal de iogurts, o l’ampliació d’una nau 
per a engreixar més animals, o la compra d’una finca per ampliar la base territorial. Per tal d’optar a 
rebre aquestes ajuts, s’han de complir els següents requisits: 

• Estar donat d’alta al règim agrari de la Seguretat Social. 

• Que els ingressos provinguin, al menys, en un 50 % de l’activitat sobre la que es vol demanar 
l’ajut. 

• Que hi dediqui al menys el 50 % del temps. 

• Que l’activitat agrària sigui rentable i la inversió justificada. 

Quan es tracte d’un jove que vol començar l’activitat agropecuària per primer cop, aleshores rep el 
nom d’Ajut d’Incorporació de Joves Agricultors. En aquest cas, els requisits que ha de complir el 
sol·licitant són els mateixos, però hi ha un ventall més ample de conceptes auxiliars amb subvenció: 

• Millora de les condicions de vida de l’agricultor. 

• Primera anualitat d’un contracte d’arrendament. 

• Despeses notarials i d’avals bancaris. 

• Capital d’explotació necessari per a començar l’activitat. 

• Capital circulant del primer exercici. 

Tenen major preferència en la concessió d’ajuts aquells projectes en els que s’incorpora un jove 
agricultor, o el projecte incideix sobre zones desfavorides i en produccions extensives. 
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8.5.3 CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ 

El Contracte Global d’Explotació (CGE) és el marc pel qual la Generalitat de Catalunya regula tots els 
ajuts al sector rural. Aquest va entrar en vigor l’any 2007 i engloba tots els ajuts directes i 
estructurals. 

Concretament, es poden comptar amb els següents ajuts dintre del CGE, tots regulats segons 
l’ORDRE AAR/46/2010: 

Ajut per a la Primera Instal·lació de Joves Agricultors: equival a l’ajut que ens permet iniciar l’activitat 
amb més suport econòmic. La modalitat presentada aquest any 2010, preveu la subvenció d’una 
prima única de 30.000 €  + un 10 % (per estar en zona desfavorida i per produir en ecològic) a la 
inversió de capital.  A partir del segon any des del inici de l’activitat  la Renda de referència 
(Rendiments nets / UTA) s’ha de situar entre el 35 i 120 %. Aquest ajut demana un compromís de 
mantenir l’explotació durant 5 anys. 

Indemnització compensatòria en zones desfavorides fora de la muntanya: 

El import per cultius extensius de secà és de 30 € / ha i per pastures aprofitables de 2 i 6 mesos de 34 
€ / ha. La superfície agrícola ha de ser superior a 5 hectàrees i en el cas de superfície farratgera 
disposar de bestiar per fer-ne l’aprofitament. 

A la finca de Barnils tindrem: 

• Any 1: 203 animals => 1,64 ha de cultiu extensiu per farratge + 3,35 ha de pastures 
aprofitables de 2 i 6 mesos. L’ajut té un valor total de 163,2 €.  

• Any 2: 257 animals => 2,08 ha de cultiu extensiu per farratge + 4,24 ha de pastures 
aprofitables de 2 i 6 mesos. L’ajut té un valor total de 206,6 €. 

•  Any 3: 306 animals => 2,48 ha de cultiu extensiu per farratge + 5,05 ha de pastures 
aprofitables de 2 i 6 mesos. L’ajut té un valor total de 246 €. 

• Any 4: 441 animals => 3,57 ha de cultiu extensiu per farratge + 7,28 ha de pastures 
aprofitables de 2 i 6 mesos. L’ajut té un valor total de 354,6 €. 

• Any 5: 502 animals => 4,07 ha de cultiu extensiu per farratge + 8,28 ha de pastures 
aprofitables de 2 i 6 mesos. L’ajut té un valor total de 403,6 €. 

• Any 6: 502 animals => 4,07 ha de cultiu extensiu per farratge + 8,28 ha de pastures 
aprofitables de 2 i 6 mesos. L’ajut té un valor total de 403,6 €. 

Ajuts per al foment de la ramaderia ecològica: aquests ajuts es poden rebre a partir del inici del 
període de conversió. No obstant el valor varia segons si ens trobem en període de conversió o si ja 
estem com a producció ecològica ja que el primer any en producció ecològica, es considera que ja 
s’ha assolit un major nivell de rendibilitat respecte al període de producció en conversió. 

- Període conversió:  

• En el cas de conreus de cereals o farratges en secà el import és de 127 € / ha a partir d’un 
mínim de 2 ha. Per tant podem rebre aquest ajut a partir del 2on any. 

•  En el cas de prats i pastures el import és de 57 € / ha a partir d’un mínim de 3 ha.  

• Pel que fa als animals, el import d’ajut es basa en la concentració d’animals o UBM (unitat de 
bestiar major: 1 ovella equival a 0,15 UBM). El import és de 169 € / UBM. 

- Producció en ecològic:  

• En el cas de conreus de cereals o farratges en secà el import és de 102 € / ha a partir d’un 
mínim de 2 ha. Per tant podem rebre aquest ajut a partir del 2on any. 

•  En el cas de prats i pastures el import és de 57 € / ha a partir d’un mínim de 3 ha.  

• Pel que fa als animals, el import d’ajut es basa en la concentració d’animals o UBM (unitat de 
bestiar major: 1 ovella equival a 0,15 UBM). El import és de 141 € / UBM. 
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Drets de Pagament Únic: demanarem drets normals a la Reserva Nacional. Com que disposarem de 
12 ha, demanarem 12 drets de valor mig 200 €11. 

 

 

                                            
11

 Valor mig segons l’Entitat d’Assessorament “Unió de Pagesos”. 
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La Taula-5 mostra els imports que rebrem específicament cada any: 

 

Taula-5. Resum dels Ajuts 

Any 

Primera 
Instal.lació 

Jove 
Agricultor 

PU: 
Drets 

Reserva 
Nacional 

Indemnització 
Compensatòria 

Ramaderia Ecològica 

Total 

PERÍODE CONVERSIÓ (Anys 1-2) PERÍODE ECOLÒGIC (≥ 3 Anys)  

> 2 ha > 3 ha oví-
cabrum 
(€/UBM) 

  > 2 ha > 3 ha oví-
cabrum 
(€/UBM) 

  

Farratge 
secà  

Prats i 
pastures Subtotal 

Farratge 
secà  

Prats i 
pastures Subtotal 

0 - - - - - - - - - - - - 

1 47.999 2.400 163 0 191 5.146 5.337 - - - - 55.899 

2   2.400 207 264 242 6.515 7.021 - - - - 9.628 

3   2.400 246 - - - - 253 288 6.472 7.013 9.659 

4   2.400 355 - - - - 364 415 9.327 10.106 12.861 

5   2.400 404 - - - - 415 472 10.617 11.504 14.308 

6   2.400 404 - - - - 415 472 10.617 11.504 14.308 
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8.6 MÀ D’OBRA 

Dues persones en règim d’autònom. El sou és de mitja jornada i equival a 1.000 € mensuals per 
persona, és a dir: 

14 pagues mensuals equival a  14.000 € anuals per persona.  

 

9. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

Aquest anàlisi econòmic i financer té per objectiu determinar la viabilitat econòmica de la introducció 
d’un ramat d’oví-cabrum per a la pastura de sotabosc i una part dels camps de conreu que conté la 
finca. 

L’estudi es realitzarà seguint dues metodologies diferents : la dinàmica i l’estàtica. 

 

9.1 PARÀMETRES QUE DEFINEIXEN LA INVERSIÓ 

 

9.1.1 ESTUDI ECONÒMIC DE LA SITUACIÓ INICIAL 

L’Annex nº1 descriu curosament la situació actual de la finca.  Tenint en conta que per alimentar el 
ramat necessitem 12 ha de camps de conreu, agafarem la part proporcional del benefici del lloguer 
de les terres és a dir el 66 % que correspon a un valor de 3.333 € anuals. Per tant, hem de comprovar 
que la plantació incrementa els fluxos de caixa respecte a la situació actual. 

 

9.1.2 VALOR DE LA INVERSIÓ INICIAL 

El muntant final total de la inversió inicial necessària, per a poder realitzar, amb garanties, la 
instal·lació del ramat és de 179.987 €. 

 

9.1.3 VALOR DE LES INVERSIONS DIFERIDES 

Com a inversions diferides tenim totes les que fan referència a la compra d’eines i utillatges, equips i 
maquinària i material per a les instal·lacions ramaderes. Aquestes es detallen més endavant. 

 

9.1.4 VIDA ÚTIL DEL PROJECTE 

A efectes de càlcul, agafarem una vida útil de 25 anys. Amb aquest període l’activitat ha de donar els 
beneficis suficients per poder garantir la continuïtat d’aquesta. 

 

9.2 FINANÇAMENT 

Suposarem dos casos: el primer on la inversió va a càrrec del promotor del projecte i per tant no 
caldrà finançament aliè, el segon amb finançament dels bancs. Les inversions diferides han d’ésser 
absorbides pel propi flux monetari de l’activitat. 

 

9.3 PAGAMENTS I COBRAMENTS 

L’epígraf 8 d’aquest annex justifica tots els pagaments i cobraments relacionats amb el procés 
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productiu. 

 

9.3.1 PAGAMENTS DE LES INVERSIONS 

Existeixen inversions distribuïdes en el temps: 

- Inversió inicial l’any 0. 

- Inversions de compra d’elements necessaris per a l’explotació. 

La Taula-6 mostra el detall d’aquestes inversions. 

Taula-6. Resum de les inversions 

Any Concepte Valor (€) 

0 Instal.lació ramat 179.987 

Inversions diferides: 

8 Compra Eines i utillatges  179 

8 Compra Instal.lacions ramaderes  1.506 

15 Compra Equips i maquinària  13.200 

16 Compra Eines i utillatges  179 

16 Compra Instal.lacions ramaderes  1.506 

  Total Inversions diferides 16.571 

 
Total Inversions  196.558 

 

9.3.2 DESPESES ANUALS: FIXES I VARIABLES 

A efectes de càlcul hem establert 6 períodes segons l’estat de l’activitat, corresponents a: 

- Etapa I: Instal·lació (I) equivalent a l’Any 0. 

- Etapa II: Període de Reconversió (PR) equivalent a l’Any 1. 

- Etapa III: Període de Reconversió (PR) equivalent a l’Any 2. 

-Etapa IV: Període en Ecològic (PEs) sense el ramat complert equivalent a l’Any 3. 

- Etapa V: Període en Ecològic (PEs) sense el ramat complert equivalent a l’Any 4. 

-Etapa VI: Període en Ecològic (PEa) amb el ramat complert equivalent els anys 5 fins al final de 
l’activitat en aquest cas 25 anys. 

 

DESPESES FIXES 

Es tracte d’aquelles despeses que graven l’activitat tant si produeix com si no. 

La Taula-7 mostra els conceptes i valors de les despeses fixes: 

Taula-7. Despeses fixes 

Any Concepte Subtotal 

Etapa I: Instal·lació (I) 0 

Any 0 

Contractació mà d'obra. Tècnic especialitzat  - 

Lloguer finca  - 

Manteniment i reposicions  - 

Comptabilitat i assessorament - 
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Electricitat i aigua - 

Assegurances, Impostos  - 

Etapa II: Període de Reconversió (PR) 43.667 

Any 1 

Contractació mà d'obra. Tècnic especialitzat12 28.000 

Lloguer finca13 3.333 

Manteniment i reposicions14 3.809 

Comptabilitat i assessorament 450 

Electricitat i aigua15 578 

Assegurances, Impostos16 7.498 

Etapa III: Període de Reconversió (PR) 43.741 

Any 2 

Contractació mà d'obra. Tècnic especialitzat 28.000 

Lloguer finca 3.333 

Manteniment i reposicions 3.809 

Comptabilitat i assessorament 450 

Electricitat i aigua 652 

Assegurances, Impostos 7.498 

Etapa IV: Període Ecològic (PEs) sense ramat complert 43.808 

Any 3 

Contractació mà d'obra. Tècnic especialitzat 28.000 

Lloguer finca 3.333 

Manteniment i reposicions 3.809 

Comptabilitat i assessorament 450 

Electricitat i aigua 719 

Assegurances, Impostos 7.498 

Etapa V: Període Ecològic (PEs) sense ramat complert 43.993 

Any 4 

Contractació mà d'obra. Tècnic especialitzat 28.000 

Lloguer finca 3.333 

Manteniment i reposicions 3.809 

Comptabilitat i assessorament 450 

Electricitat i aigua 904 

Assegurances, Impostos 7.498 

Etapa V: Període Ecològic (PEa) amb el ramat complert 44.077 

De 5 a 25 
Anys 

Contractació mà d'obra. Tècnic especialitzat 28.000 

Lloguer finca 3.333 

Manteniment i reposicions 3.809 

Comptabilitat i assessorament 450 

Electricitat i aigua 987 

Assegurances, Impostos 7.498 

                                            
12

 Sou de 14.000 € anuals per persona. 
13

 Equival a 66 % de 5.000 €. 
14

 Equival al 3 % de les partides 1,2,3 i 4.4 de la Taula-2 corresponent a la inversió inicial. 
15

 Equival a 300 € d’electricitat i a 25 € cada 10 000 L consumits. 
16

 Equival a 450 € d’assegurances i a 251,7 € mensuals per persona en règim d’autònom. 
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DESPESES VARIABLES 

Les despeses variables són aquelles que depenen del fet de produir. D’una banda tenim les despeses 
associades directament al ramat i d’altra banda les despeses relacionades amb el consum energètic 
vinculat a les operacions que es duen a terme amb el ramat. 

La Taula-8 mostra aquestes despeses variables: 

Taula-8. Despeses variables 

Any Concepte Subtotal 

Etapa I: Instal·lació (I) 0 

Any 0 

gra xais  -  

alimentació ovelles + cabres + marrans  -  

esquila  -  

sanejament i sanitat  -  

transport a escorxador  -  

despeses escorxador  -  

despeses comercialització  -  

Identificació animals  -  

Medicaments i Pinço. Gos pastor  -  

Etapa II: Període de Reconversió (PR) 6.063,56 

Any 1 

gra xais 318,00 

alimentació ovelles + cabres + marrans17 3.408,56 

esquila 326,00 

sanejament i sanitat 304,50 

transport a escorxador 350,00 

despeses escorxador 318,00 

despeses comercialització 238,50 

Identificació animals 400,00 

Medicaments i Pinço. Gos pastor 400,00 

Etapa III: Període de Reconversió (PR) 6.016,09 

Any 2 

gra xais 496,76 

alimentació ovelles + cabres + marrans 2.548,02 

esquila 434,00 

sanejament i sanitat 385,50 

transport a escorxador 350,00 

despeses escorxador 496,76 

despeses comercialització 372,57 

Identificació animals 532,50 

Medicaments i Pinço. Gos pastor 400,00 

Etapa IV: Període Ecològic (PEs) sense ramat complert 8.357,52 

Any 3 
gra xais 800,20 

alimentació ovelles + cabres + marrans 3.005,05 

                                            
17

 Correspon al sumatori del valor total de la Taula-4 segons l’any més el suplement de concentrat. 
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esquila 603,59 

sanejament i sanitat 458,69 

transport a escorxador 350,00 

despeses escorxador 800,20 

despeses comercialització 1.200,31 

Identificació animals 739,48 

Medicaments i Pinço. Gos pastor 400,00 

Etapa V: Període Ecològic (PEs) sense ramat compert 13.029,30 

Any 4 

gra xais 1.429,57 

alimentació ovelles + cabres + marrans 4.666,85 

esquila 874,32 

sanejament i sanitat 661,74 

transport a escorxador 350,00 

despeses escorxador 1.429,57 

despeses comercialització 2.144,35 

Identificació animals 1.072,90 

Medicaments i Pinço. Gos pastor 400,00 

Etapa VI: Període Ecològic (PEa) amb el ramat complert 14.355,27 

Any 5 

gra xais 1.760,29 

alimentació ovelles + cabres + marrans 4.474,31 

esquila 996,32 

sanejament i sanitat 753,24 

transport a escorxador 350,00 

despeses escorxador 1.760,29 

despeses comercialització 2.640,43 

Identificació animals 1.220,40 

Medicaments i Pinço. Gos pastor 400,00 

Etapa VI18: Període Ecològic (PEa) amb el ramat complert 14.448,61 

De 6 a 25 
Anys 

gra xais 1.760,29 

alimentació ovelles + cabres + marrans 4.567,64 

esquila 996,32 

sanejament i sanitat 753,24 

transport a escorxador 350,00 

despeses escorxador 1.760,29 

despeses comercialització 2.640,43 

Identificació animals 1.220,40 

Medicaments i Pinço. Gos pastor 400,00 

 

 

9.3.3 INVERSIONS DIFERIDES 

Les inversions diferides són les que figuren a la Taula-6 de l’epígraf 9.3.1 d’aquest annex. 

                                            
18

 Correspon a la mateixa etapa que l’anterior excepte el valor “alimentació ovelles + cabres + marrans” degut a 
la gestió dels prats de pastura. 
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9.3.4 RESUM DE LES INVERSIONS I DESPESES DEL PROJECTE 

Taula-9. Resum de les Inversions i Despeses 

Any Inversions 
Inversions 
diferides 

Despeses 
fixes  

Despeses 
variables 

Total 
Despeses 

0 179.987 
 

0   0   0   

1 
  

43.667   6.064   49.731   

2 
  

43.741   6.016   49.757   

3 
  

43.808   8.358   52.165   

4 
  

43.993   13.029   57.023   

5 
  

44.077   14.355   58.432   

6 
  

44.077   14.449   58.525   

7 
  

44.077   14.449   58.525   

8 
 

1.685   44.077   14.449   58.525   

9 
  

44.077   14.449   58.525   

10 
  

44.077   14.449   58.525   

11 
  

44.077   14.449   58.525   

12 
  

44.077   14.449   58.525   

13 
  

44.077   14.449   58.525   

14 
  

44.077   14.449   58.525   

15 
 

13.200 44.077   14.449   58.525   

16 
 

1.685 44.077   14.449   58.525   

17 
  

44.077   14.449   58.525   

18 
  

44.077   14.449   58.525   

19 
  

44.077   14.449   58.525   

20 
  

44.077   14.449   58.525   

21 
  

44.077   14.449   58.525   

22 
  

44.077   14.449   58.525   

23 
  

44.077   14.449   58.525   

24 
  

44.077   14.449   58.525   

25     44.077   14.449   58.525   

 

9.4 INGRESSOS 

Els epígrafs 8.4 i 8.5 d’aquest annex, justifiquen el valor dels ingressos.  

 

9.4.1 INGRESSOS FIXES 

Aquests ingressos corresponen a la venta dels xais (X) i a la venta de les pells (P). 
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La Taula-10 resumeix els ingressos fixes: 

Taula-10. Resum dels Ingressos fixes 

Any INGRESSOS 
Total Xais 
(X) (Ut.) 

Total Pells 
(P) (Ut.) 

Venta Xais (64,04 
€/ut. o 83,25 €/ut.) 

Venta Pells 
(3€/ut) 

Total Venta 

0 - - - - - - 

1  VENTA X + P  159 159 10.182   477                 10.659 €  

2  VENTA X + P  248 248 15.905   745                 16.650 €  

3  VENTA X + P  400 400 33.308   1.200                 34.508 €  

4  VENTA X + P  715 715 59.504   2.144                 61.648 €  

5  VENTA X + P  880 880 73.270   2.640                 75.910 €  

6  VENTA X + P  880 880 73.270   2.640                 75.910 €  

7  VENTA X + P  880 880 73.270   2.640                 75.910 €  

8  VENTA X + P  880 880 73.270   2.640                 75.910 €  

9  VENTA X + P  880 880 73.270   2.640                 75.910 €  

10  VENTA X + P  880 880 73.270   2.640                 75.910 €  

11  VENTA X + P  880 880 73.270   2.640                 75.910 €  

12  VENTA X + P  880 880 73.270   2.640                 75.910 €  

13  VENTA X + P  880 880 73.270   2.640                 75.910 €  

14  VENTA X + P  880 880 73.270   2.640                 75.910 €  

15  VENTA X + P  880 880 73.270   2.640                 75.910 €  

16  VENTA X + P  880 880 73.270   2.640                 75.910 €  

17  VENTA X + P  880 880 73.270   2.640                 75.910 €  

18  VENTA X + P  880 880 73.270   2.640                 75.910 €  

19  VENTA X + P  880 880 73.270   2.640                 75.910 €  

20  VENTA X + P  880 880 73.270   2.640                 75.910 €  

21  VENTA X + P  880 880 73.270   2.640                 75.910 €  

22  VENTA X + P  880 880 73.270   2.640                 75.910 €  

23  VENTA X + P  880 880 73.270   2.640                 75.910 €  

24  VENTA X + P  880 880 73.270   2.640                 75.910 €  

25  VENTA X + P  880 880 73.270   2.640                 75.910 €  

  

 

9.4.2 INGRESSOS EXTRAORDINARIS 

Els ingressos extraordinaris corresponen a: 
- els valors de venta dels components de les inversions diferides per la reposició d’aquests quan 
arriben al final de la seva vida útil. 
- els valors residuals dels components de les inversions que no arribin al final de la seva vida útil en el 
moment del final de la vida útil del projecte. 
- Els ajuts i subvencions. 
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Aquest ingressos es resumeixen a la Taula-11: 

 

Taula-11. Resum dels Ingressos extraordinaris 

Any INGRESSOS Unitats Import TOTAL 

0 - - - - 

1 Ajuts i subvencions 1 55.899            55.899 €  

2 Ajuts i subvencions 1 9.628              9.628 €  

3 Ajuts i subvencions 1 9.659              9.659 €  

4 Ajuts i subvencions 1 12.861            12.861 €  

5 Ajuts i subvencions 1 14.308            14.308 €  

6 Ajuts i subvencions 1 14.308            14.308 €  

7 Ajuts i subvencions 1 14.308            14.308 €  

8 Ajuts i subvencions 1 14.308            14.308 €  

9 Ajuts i subvencions 1 14.308            14.308 €  

10 Ajuts i subvencions 1 14.308            14.308 €  

11 Ajuts i subvencions 1 14.308            14.308 €  

12 Ajuts i subvencions 1 14.308            14.308 €  

13 Ajuts i subvencions 1 14.308            14.308 €  

14 Ajuts i subvencions 1 14.308            14.308 €  

15 Ajuts i subvencions + Venda maquinària19 1 14.572            14.572 €  

16 Ajuts i subvencions 1 14.308            14.308 €  

17 Ajuts i subvencions 1 14.308            14.308 €  

18 Ajuts i subvencions 1 14.308            14.308 €  

19 Ajuts i subvencions 1 14.308            14.308 €  

20 Ajuts i subvencions 1 14.308            14.308 €  

21 Ajuts i subvencions  1 14.308            14.308 €  

22 Ajuts i subvencions 1 14.308            14.308 €  

23 Ajuts i subvencions 1 14.308            14.308 €  

24 Ajuts i subvencions 1 14.308            14.308 €  

25 Ajuts i subvencions + Components Inversions20 1 14.836            14.836 €  

 

 

 

 

 

 

                                            
19

 Suposem un 2% del cost de la inversió de la partida 3. 
20

 Aquests components encara no han arribat al final de la seva vida útil i per tant suposem un 4% del cost de la 
inversió de la partida 3. 
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9.4.3 RESUM DELS INGRESSOS DEL PROJECTE 

Taula-12. Resum dels Ingressos 

Any Ingressos Fixes Ingressos Extraordinaris Total Ingressos 

0 - - - 

1 10.659 55.899               66.558 €  

2 16.650 9.628               26.278 €  

3 34.508 9.659               44.166 €  

4 61.648 12.861               74.509 €  

5 75.910 14.308               90.218 €  

6 75.910 14.308               90.218 €  

7 75.910 14.308               90.218 €  

8 75.910 14.308               90.218 €  

9 75.910 14.308               90.218 €  

10 75.910 14.308               90.218 €  

11 75.910 14.308               90.218 €  

12 75.910 14.308               90.218 €  

13 75.910 14.308               90.218 €  

14 75.910 14.308               90.218 €  

15 75.910 14.572               90.482 €  

16 75.910 14.308               90.218 €  

17 75.910 14.308               90.218 €  

18 75.910 14.308               90.218 €  

19 75.910 14.308               90.218 €  

20 75.910 14.308               90.218 €  

21 75.910 14.308               90.218 €  

22 75.910 14.308               90.218 €  

23 75.910 14.308               90.218 €  

24 75.910 14.308               90.218 €  

25 75.910 14.836               90.746 €  

 

9.5 FLUXOS DE CAIXA 

Els fluxos de caixa anuals corresponen a la diferència entre els ingressos i les despeses. La Taula-13 
mostra aquests fluxos de caixa: 

Taula-13. Fluxos de Caixa 

Any Inversions Total Despeses Total Ingressos Fluxos de Caixa 

0 179.987 0 0 -           179.987 €  

1 
 

49.731 66.558                16.827 €  

2 
 

49.757 26.278 -             23.479 €  

3 
 

52.165 44.166 -               7.999 €  
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4 
 

57.023 74.509                17.487 €  

5 
 

58.432 90.218                31.786 €  

6 
 

58.525 90.218                31.693 €  

7 
 

58.525 90.218                31.693 €  

8 1.685 58.525 90.218                30.007 €  

9 
 

58.525 90.218                31.693 €  

10 
 

58.525 90.218                31.693 €  

11 
 

58.525 90.218                31.693 €  

12 
 

58.525 90.218                31.693 €  

13 
 

58.525 90.218                31.693 €  

14 
 

58.525 90.218                31.693 €  

15 13.200 58.525 90.482                18.757 €  

16 1.685 58.525 90.218                30.007 €  

17 
 

58.525 90.218                31.693 €  

18 
 

58.525 90.218                31.693 €  

19 
 

58.525 90.218                31.693 €  

20 
 

58.525 90.218                31.693 €  

21 
 

58.525 90.218                31.693 €  

22 
 

58.525 90.218                31.693 €  

23 
 

58.525 90.218                31.693 €  

24 
 

58.525 90.218                31.693 €  

25   58.525 90.746                32.221 €  

 

 

9.6 AVALUACIÓ DE LA RENDIBILITAT AMB MÈTODE ESTÀTIC 

Es basa en la suposició que el valor del diner es constant en el temps. S’utilitza el “Pay Back” estàtic 
per determinar el nombre d’anys en recuperar la inversió inicial. Té en conta l’amortització anual. 

A efectes de càlcul, agafarem 7 anys corresponents als 7 primers anys des del inici de l’activitat, és a 
dir de l’any 0 a l’any 6 on aquest últim any l’agafarem com a any tipus per a la resta de la vida útil del 
projecte. 

 

9.6.1 RESULTATS OBTINGUTS AMB FINANÇAMENT PROPI 

Els fulls de càlcul següents mostren la compte de resultats segons els diferents anys: 

ANY 0: Instal·lació (I) 

ovelles 160 

marrans 3 ARRENDAMENT Total (€) 

Cabres 20% 40 
 

Camps + Bosc                -     

  
INGRESSOS 

   
Unitats Euros Total anual 

xais - - - 

pells - - - 

prima Eco agrícola (ha) - - - 

prima Eco ramaderia (UBM) - - - 
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Ajut nova Instal·lació Jove Agricultor - - - 

drets assignats (RN) - - - 

Indemnització compensatòria IC - - - 

Altres - - - 

Total ingressos 
 

- 

 
RESULTATS 

VENDES BRUTES  -  ALIMENTACIÓ 

IVA 7 %  -  Consum/xai 10 kg 

Descomptes comercials  -  Preu mescla 0,2 € / kg 

Subvencions  -  Consum total gra 
/ xai 

2 € 
INGRESSOS NETS  -  

Consum / ovella 22,5 kg 

DESPESES VARIABLES Consum total gra 
/ ovella 

4,5 € 
gra xais  -  

alimentació ovelles + cabres + marrans  -  Altres 

esquila  -  Esquila 2 € / ovella 

sanejament i sanitat  -  Sanejament 1,5 € / ovella 

transport a escorxador  -  Transport 7 € 50 viatges 

despeses escorxador  -  Escorxat 2 € / xai 

despeses comercialització  -  Comercialització 1,5 € / xai 

Identificació animals  -  Cròtals, xips, 
collars 

2,5 €/ovella 
Medicaments i Pinço. Gos pastor  -  

Total DESPESES VARIABLES  -  

DESPESES FIXES 

Contractació mà d'obra  -  

Assegurances  -  

Lloguer finca  -  

Seg. Social (2 persones)  -  

Comptabilitat i assessorament - INVERSIONS Valor (€) 

Electricitat - Infraestructures i 
construccions 

   112.074    
Aigua - 

Manteniment i reposicions - Instal·lacions ramaderes         1.506    

Amortització Immobilitzat - Equips i maquinària       13.200    

Total DESPESES FIXES - Adquisició ramat        12.000    

Prima         1.680    

DESPESES FINANCERES - Gos         2.000    

Eines i utillatges            179    

BALANÇ ABANS D'IMPOST  -  
Despeses constitució i 
posta en funcionament 

        7.350    

15 % IRPF  -   
Imprevistos 20 % 

 
      29.998    BENEFICI Empresari  -  

Total    179.987    

 

ANY 1: Període conversió 

ovelles 160 marrans 3 

parts/ovella 1,2 Cabres 20% 40 

parts/any 192 bessonades 20% 

nascuts/any 230 mascles 106 
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mortaldat 8% femelles 106 

xais venuts/ovella 0,994 

VENDA 159 ARRENDAMENT Total (€) 

PREU MIG 64,04 Camps + Bosc 3.333,00 

  
INGRESSOS 

   
Unitats Euros Total anual 

xais 159 64,04 10.181,82 

pells 159 3,00 477,00 

prima Eco agrícola (ha) 3,35 57 190,92 

prima Eco ramaderia (UBM) 203 169 5.146,05 

Ajut nova Instal·lació Jove Agricultor 1          47.998,73    47.998,73 

drets assignats (RN) 12 200 2.400,00 

Indemnització compensatòria (IC) 1 163,21 163,21 

Total ingressos 66.557,74 

RESULTATS 

VENDES BRUTES 11.404,94 ALIMENTACIÓ 

IVA 7 % 746,12 Consum/xai 10 kg 

Descomptes comercials / Preu mescla 0,2 € / kg 

Subvencions 55.898,92 Consum total gra 
/ xai 

2 € 
INGRESSOS NETS 66.557,74 

Consum / ovella 22,5 kg 

DESPESES VARIABLES Consum total gra 
/ ovella 

4,5 € 
gra xais 318,00 

alimentació ovelles + cabres + marrans 3.408,56 Altres 

esquila 326,00 Esquila 2 € / ovella 

sanejament i sanitat 304,50 Sanejament 1,5 € / ovella 

transport a escorxador 350,00 Transport 7 € 50 viatges 

despeses escorxador 318,00 Escorxat 2 € / xai 

despeses comercialització 238,50 Comercialització 1,5 € / xai 

Identificació animals 400 Cròtals, xips, 
collars 

2,5 €/ovella 
Medicaments i Pinço. Gos pastor 400,00 

Total DESPESES VARIABLES 6.063,56 

DESPESES FIXES 

Contractació mà d'obra 28.000,00 

Assegurances 450,00 

Lloguer finca 3.333,00 

Seg. Social (2 persones a 1/2 jornada) 7.047,60 

Comptabilitat i assessorament 450,00 

Electricitat 300,00 

Aigua 277,86 

Manteniment i reposicions 3.808,78 

Amortització Immobilitzat 6.820,19 

Total DESPESES FIXES 22.487,43 

DESPESES FINANCERES - 

BALANÇ ABANS D'IMPOST 38.006,74 

15 % IRPF 5.701,01 

BENEFICI Empresari 32.305,73 
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INVERSIONS Valor (€) Vida útil 
Amortització 

anual 
% 

Amortització 

Infraestructures i construccions 112.074,03 33 3.396,18 3% 

Instal·lacions ramaderes 1.506,22 8 188,28 13% 

Equips i maquinària 13.200,00 15 880,00 7% 

Adquisició ramat  12.000,00 6 2.000,00 17% 

Prima 1.680,00 - - - 

Gos 2.000,00 6 333,33 17% 

Eines i utillatges 179,20 8 22,40 13% 

Despeses constitució i posta en 
funcionament 

7.350,00 - - 
- 

   
Imprevistos 20 % 29.997,89 - - - 

Total 179.987,33 6.820,19 

ANY 2: Període conversió 

 
ovelles 213 marrans 4 

parts/ovella 1,3 Cabres  40 

parts/any 277 bessonades 30% 

nascuts/any 360 mascles 166 

mortaldat 8% femelles 166 

xais venuts/ovella 1,17 

VENDA 248 ARRENDAMENT Total (€) 

PREU MIG 64,04 Camps + Bosc 3.333,00 

INGRESSOS 
   

Unitats Euros Total anual 

xais 248 64,04 15.905,25 

pells 248 3,00 745,13 

prima Eco agrícola (ha) 1 506 506,08 

prima Eco ramaderia (UBM) 257 169 6.514,95 

drets assignats (RN) 12 200 2.400,00 

Indemnització compensatòria (IC) 1 206,63 206,63 

Total ingressos 26.278,05 

RESULTATS 

VENDES BRUTES 17.815,91 ALIMENTACIÓ 

IVA 7 % 1.165,53 Consum/xai 10 kg 

Descomptes comercials / Preu mescla 0,2 € / kg 

Subvencions 9.627,66 Consum total gra / 
xai 

2 € 
INGRESSOS NETS 26.278,05 

Consum / ovella 22,5 kg 

DESPESES VARIABLES Consum total gra / 
ovella 

4,5 € 
gra xais 496,76 

alimentació ovelles + cabres + marrans 2.548,02 Altres 

esquila 434,00 Esquila 2 € / ovella 

sanejament i sanitat 385,50 Sanejament 1,5 € / ovella 

transport a escorxador 350,00 Transport 7 € 50 viatges 

despeses escorxador 496,76 Escorxat 2 € / xai 

despeses comercialització 372,57 Comercialització 1,5 € / xai 

Identificació animals 532,5 
Cròtals, xips, collars 2,5 €/ovella 

Medicaments i Pinço. Gos pastor 400,00 

Total DESPESES VARIABLES 6.016,09 
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DESPESES FIXES 

Contractació mà d'obra 28.000,00 

Assegurances 450,00 

Lloguer finca 3.333,00 

Seg. Social (2 persones a 1/2 jornada) 7.047,60 

Comptabilitat i assessorament 450,00 

Electricitat 300,00 

Aigua 351,77 

Manteniment i reposicions 3.808,78 

Amortització Immobilitzat 6.820,19 

Total DESPESES FIXES 50.561,35 

DESPESES FINANCERES - 

BALANÇ ABANS D'IMPOST -   30.299,39 

15 % IRPF - 

BENEFICI Empresari -   30.299,39 

 

ANY 3: Ecològic 

 
ovelles 296 marrans 6 

parts/ovella 1,4 Cabres  4 

parts/any 414 bessonades 40% 

nascuts/any 580 mascles 267 

mortaldat 0,08 femelles 267 

xais venuts/ovella 1,35 

VENDA 400 ARRENDAMENT Total (€) 

PREU MIG 83,25 Camps + Bosc 3.333,00 

INGRESSOS 
   

Unitats Euros Total anual 

xais 400 83,25 33.307,53 

pells 400 3,00 1.200,31 

prima Eco agrícola (ha) 1 541 540,61 

prima Eco ramaderia (UBM) 306 141 6.471,90 

drets assignats (RN) 12 200 2.400,00 

Indemnització compensatòria (IC) 1 246,02 246,02 

Total ingressos 44.166,37 

RESULTATS 

VENDES BRUTES 36.923,39 ALIMENTACIÓ 

IVA 7 % 2.415,55 Consum/xai 10 kg 

Descomptes comercials / Preu mescla 0,2 € / kg 

Subvencions 9.658,53 Consum total gra 
/ xai 

2 € 
INGRESSOS NETS 44.166,37 

Consum / ovella 22,5 kg 

DESPESES VARIABLES Consum total gra 
/ ovella 

4,5 € 
gra xais 800,20 

alimentació ovelles + cabres + marrans 3.005,05 Altres 

esquila 603,59 Esquila 2 € / ovella 

sanejament i sanitat 458,69 Sanejament 1,5 € / ovella 
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transport a escorxador 350,00 Transport 7 € 50 viatges 

despeses escorxador 800,20 Escorxat 2 € / xai 

despeses comercialització 1.200,31 Comercialització 3 € / xai 

Identificació animals 739,48125 Cròtals, xips, 
collars 

2,5 €/ovella 
Medicaments i Pinço. Gos pastor 400,00 

Total DESPESES VARIABLES 8.357,52 

DESPESES FIXES 

Contractació mà d'obra 28.000,00 

Assegurances 450,00 

Lloguer finca 3.333,00 

Seg. Social (2 persones a ½ jornada) 7.047,60 

Comptabilitat i assessorament 450,00 

Electricitat 300,00 

Aigua 418,55 

Manteniment i reposicions 3.808,78 

Amortització Immobilitzat 6.820,19 

Total DESPESES FIXES 50.628,13 

DESPESES FINANCERES - 

BALANÇ ABANS D'IMPOST -   14.819,28 

15 % IRPF - 

BENEFICI Empresari -   14.819,28 
 
 

ANY 4: Ecològic 

 
ovelles 429 marrans 8 

parts/ovella 1,4 Cabres  4 

parts/any 601 bessonades 40% 

nascuts/any 841 mascles 387 

mortaldat 8% femelles 387 

xais venuts/ovella 1,67 

VENDA 715 ARRENDAMENT Total (€) 

PREU MIG 83,25 Camps + Bosc 3.333,00 

INGRESSOS 
   

Unitats Euros Total anual 

xais 715 83,25 59.504,02 

pells 715 3,00 2.144,35 

prima Eco agrícola (ha) 1 779 779,11 

prima Eco ramaderia (UBM) 441 141 9.327,15 

drets assignats (RN) 12 200 2.400,00 

Indemnització compensatòria (IC) 1 354,56 354,56 

 
Total ingressos 74.509,20 

RESULTATS 

VENDES BRUTES 65.963,76 ALIMENTACIÓ 

IVA 7 % 4.315,39 Consum/xai 10 kg 

Descomptes comercials / Preu mescla 0,2 € / kg 

Subvencions 12.860,83 Consum total 
gra / xai 

2 € 
INGRESSOS NETS 74.509,20 
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Consum / ovella 22,5 kg 

DESPESES VARIABLES Consum total 
gra / ovella 

4,5 € 
gra xais 1.429,57 

alimentació ovelles + cabres + marrans 4.666,85 Altres 

esquila 874,32 Esquila 2 € / ovella 

sanejament i sanitat 661,74 Sanejament 1,5 € / ovella 

transport a escorxador 350,00 Transport 7 € 50 viatges 

despeses escorxador 1.429,57 Escorxat 2 € / xai 

despeses comercialització 2.144,35 Comercialització 3 € / xai 

Identificació animals 1072,90 Cròtals, xips, 
collars 

2,5 €/ovella 
Medicaments i Pinço. Gos pastor 400,00 

Total DESPESES VARIABLES 13.029,30 

DESPESES FIXES 

Contractació mà d'obra 28.000,00 

Assegurances 450,00 

Lloguer finca 3.333,00 

Seg. Social (2 persones a 1/2 jornada) 7.047,60 

Comptabilitat i assessorament 450,00 

Electricitat 300,00 

Aigua 603,84 

Manteniment i reposicions 3.808,78 

Amortització Immobilitzat 6.820,19 

Total DESPESES FIXES 50.813,41 

DESPESES FINANCERES - 

BALANÇ ABANS D'IMPOST 10.666,49 

15 % IRPF 1.599,97 

BENEFICI Empresari 9.066,52 

 

ANY 5: Ecològic 

 
ovelles 488 marrans 10 

parts/ovella 1,4 Cabres  4 

parts/any 683 bessonades 40% 

nascuts/any 957 mascles 440 

mortaldat 8% femelles 440 

xais venuts/ovella 1,80 

VENDA 880 ARRENDAMENT Total (€) 

PREU MIG 83,25 Camps + Bosc 3.333,00 

INGRESSOS 
   

Unitats Euros Total anual 

xais 880 83,25 73.269,84 

pells 880 3,00 2.640,43 

prima Eco agrícola (ha) 1 887 886,88 

prima Eco ramaderia (UBM) 502 141 10.617,30 

drets assignats (RN) 12 200 2.400,00 

Indemnització compensatòria (IC) 1 403,61 403,61 

Total ingressos 90.218,07 
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RESULTATS 

VENDES BRUTES 81.223,99 ALIMENTACIÓ 

IVA 7 % 5.313,72 Consum/xai 10 kg 

Descomptes comercials / Preu mescla 0,2 € / kg 

Subvencions 14.307,79 Consum total gra 
/ xai 

2 € 
INGRESSOS NETS 90.218,07 

Consum / ovella 22,5 kg 

DESPESES VARIABLES Consum total gra 
/ ovella 

4,5 € 
gra xais 1.760,29 

alimentació ovelles + cabres + marrans 4.474,31 Altres 

esquila 996,32 Esquila 2 € / ovella 

sanejament i sanitat 753,24 Sanejament 1,5 € / ovella 

transport a escorxador 350,00 Transport 7 € 50 viatges 

despeses escorxador 1.760,29 Escorxat 2 € / xai 

despeses comercialització 2.640,43 Comercialització 3 € / xai 

Identificació animals 1220,399688 Cròtals, xips, 
collars 

2,5 €/ovella 
Medicaments i Pinço. Gos pastor 400,00 

Total DESPESES VARIABLES 14.355,27 

DESPESES FIXES 

Contractació mà d'obra 28.000,00 

Assegurances 450,00 

Lloguer finca 3.333,00 

Seg. Social (2 persones a 1/2 jornada) 7.047,60 

Comptabilitat i assessorament 450,00 

Electricitat 300,00 

Aigua 687,33 

Manteniment i reposicions 3.808,78 

Amortització Immobilitzat 6.820,19 

Total DESPESES FIXES 50.896,91 

DESPESES FINANCERES - 

BALANÇ ABANS D'IMPOST 24.965,88 

15 % IRPF 3.744,88 

BENEFICI Empresari 21.221,00 

 

ANY 6: Ecològic 

 
ovelles 488 marrans 10 

parts/ovella 1,4 Cabres  4 

parts/any 683 bessonades 40% 

nascuts/any 957 mascles 440 

mortaldat 8% femelles 440 

xais venuts/ovella 1,80 

VENDA 880 ARRENDAMENT Total (€) 

PREU MIG 83,25 Camps + Bosc 3.333,00 

INGRESSOS 
   

Unitats Euros Total anual 

xais 880 83,25 73.269,84 

pells 880 3,00 2.640,43 
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prima Eco agrícola (ha) 1 887 886,88 

prima Eco ramaderia (UBM) 502 141 10.617,30 

drets assignats (RN) 12 200 2.400,00 

Indemnització compensatòria (IC) 1 403,61 403,61 

Total ingressos 90.218,07 

RESULTATS 

VENDES BRUTES 81.223,99 ALIMENTACIÓ 

IVA 7 % 5.313,72 Consum/xai 10 kg 

Descomptes comercials / Preu mescla 0,2 € / kg 

Subvencions 14.307,79 Consum total gra 
/ xai 

2 € 
INGRESSOS NETS 90.218,07 

Consum / ovella 22,5 kg 

DESPESES VARIABLES Consum total gra 
/ ovella 

4,5 € 
gra xais 1.760,29 

alimentació ovelles + cabres + marrans 4.567,64 Altres 

esquila 996,32 Esquila 2 € / ovella 

sanejament i sanitat 753,24 Sanejament 1,5 € / ovella 

transport a escorxador 350,00 Transport 7 € 50 viatges 

despeses escorxador 1.760,29 Escorxat 2 € / xai 

despeses comercialització 2.640,43 Comercialització 3 € / xai 

Identificació animals 1220,399688 Cròtals, xips, 
collars 

2,5 €/ovella 
Medicaments i Pinço. Gos pastor 400,00 

Total DESPESES VARIABLES 14.448,61 

DESPESES FIXES 

Contractació mà d'obra 28.000,00 

Assegurances 450,00 

Lloguer finca 3.333,00 

Seg. Social (2 persones a 1/2 jornada) 7.047,60 

Comptabilitat i assessorament 450,00 

Electricitat 300,00 

Aigua 687,33 

Manteniment i reposicions 3.808,78 

Amortització Immobilitzat 6.820,19 

Total DESPESES FIXES 50.896,91 

DESPESES FINANCERES - 

BALANÇ ABANS D'IMPOST 24.872,55 

15 % IRPF 3.730,88 

BENEFICI Empresari 21.141,67 

 

L’any 0 correspon a l’any de la instal·lació i per tant no es generen ingressos ni despeses. Aquest any 
equival a la inversió inicial. 

Durant el primer any obtenim un benefici net elevat ja que aquest es veu accentuat per l’ajut de 
nova instal·lació com a jova agricultor. Aquest any atípic, ens permet iniciar l’activitat a més a més 
d’afrontar les pèrdues dels dos següents anys. 

És a partir del quart any quan comencem a obtenir beneficis arribant a un valor total de 21.142 € 
anuals l’any 6. Aquest any correspon a l’any tipus per a la resta dels anys següents fins a arribar al 
final de la vida útil del projecte. 
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A partir de l’any 6, obtenim una rendibilitat del 11,8 % molt superior al 4 % que ens podria donar el 
banc. 

 

9.6.2 RESULTATS OBTINGUTS AMB FINANÇAMENT ALIÈ 

A efectes de càlcul demanarem al banc un préstec ICO fixa per afrontar l’actiu immobilitzat de la 
inversió inicial. El import demanat és de 125.000 €, el termini d’amortització és de 108 mesos amb 
uns interessos de 5,4 %. El mètode utilitzat és el “sistema francès”. En l’Annex nº9 hi figura el quadre 
d’amortitzacions facilitat pel banc. 

A continuació es mostren els fulls de càlculs corresponents als diferents anys: 

ANY 0: Instal·lació (I) 

ovelles 160 

marrans 3 ARRENDAMENT Total (€) 

Cabres 20% 40 
 

Camps + Bosc - 

  
INGRESSOS 

   
Unitat

s 
Euros Total anual 

xais - - - 

pells - - - 

prima Eco agrícola (ha) - - - 

prima Eco ramaderia (UBM) - - - 

Ajut nova Instal·lació Jove 
Agricultor 

- - - 

drets assignats (RN) - - - 

Indemnització compensatòria (IC) - - - 

Altres - - - 

Total ingressos 
 

- 

 
RESULTATS 

VENDES BRUTES  -  ALIMENTACÓ 

IVA 7 %  -  Consum/xai 10 kg 

Descomptes comercials  -  Preu mescla 0,2 € / kg 

Subvencions  -  Consum total 
gra / xai 

2 € 
INGRESSOS NETS  -  

Consum / 
ovella 22,5 kg 

DESPESES VARIABLES Consum total 
gra / ovella 

4,5 € 
gra xais  -  
alimentació ovelles + cabres + 
marrans  -  Altres 

esquila  -  Esquila 2 € / ovella 

sanejament i sanitat  -  Sanejament 1,5 € / ovella 

transport a escorxador  -  Transport 7 € 50 viatges 

despeses escorxador  -  Escorxat 2 € / xai 

despeses comercialització  -  
Comercialitza
ció 1,5 € / xai 

Identificació animals  -  Cròtals, xips, 
collars 

2,5 €/ovella 
Medicaments i Pinço. Gos pastor  -  

Total DESPESES VARIABLES  -  
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DESPESES FIXES 

Contractació mà d'obra  -  

Assegurances  -  

Lloguer finca  -  

Seg. Social (2 persones)  -  

Comptabilitat i assessorament  -  INVERSIONS Valor (€) 

Electricitat  -  Infraestructures i 
construccions 

   112.074    
Aigua  -  

Manteniment i reposicions - 
Instal·lacions 
ramaderes         1.506    

Amortització Immobilitzat  -  Equips i maquinària       13.200    

Total DESPESES FIXES  -  Adquisició ramat        12.000    

Prima         1.680    

DESPESES FINANCERES - Gos         2.000    

Eines i utillatges            179    

BALANÇ ABANS D'IMPOST  -  

Despeses constitució 
i posta en 
funcionament 

        7.350    

15 % IRPF  -   
Imprevistos 20 % 

 
      29.998    BENEFICI Empresari  -  

Total    179.987    

 

ANY 1: Període conversió 

ovelles 160 marrans 3 

parts/ovella 1,2 Cabres 20% 40 

parts/any 192 bessonades 20% 

nascuts/any 230 mascles 106 

mortaldat 8% femelles 106 

xais venuts/ovella 0,994 

VENDA 159 ARRENDAMENT Total (€) 

PREU MIG 64,04 Camps + Bosc 3.333,00 

  
INGRESSOS 

   
Unitats Euros Total anual 

xais 159 64,04           10.181,82    

pells 159 3,00                 477,00    

prima Eco agrícola (ha) 3,35 57                 190,92    

prima Eco ramaderia (UBM) 203 169             5.146,05    

Ajut nova Instal·lació Jove Agricultor 1          47.998,73              47.998,73    

drets assignats (RN) 12 200             2.400,00    

Indemnització compensatòria (IC) 1 163,21                 163,21    

Total ingressos           66.557,74    

RESULTATS 

VENDES BRUTES 11.404,94 ALIMENTACIÓ 

IVA 7 % 746,12 Consum/xai 10 kg 

Descomptes comercials / Preu mescla 0,2 € / kg 

Subvencions 55.898,92 Consum total gra 
/ xai 

2 € 
INGRESSOS NETS 66.557,74 

Consum / ovella 22,5 kg 
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DESPESES VARIABLES Consum total gra 
/ ovella 

4,5 € 
gra xais 318,00 

alimentació ovelles + cabres + marrans 3.408,56 Altres 

esquila 326,00 Esquila 2 € / ovella 

sanejament i sanitat 304,50 Sanejament 1,5 € / ovella 

transport a escorxador 350,00 Transport 7 € 50 viatges 

despeses escorxador 318,00 Escorxat 2 € / xai 

despeses comercialització 238,50 Comercialització 1,5 € / xai 

Identificació animals 400 Cròtals, xips, 
collars 

2,5 €/ovella 
Medicaments i Pinço. Gos pastor 400,00 

Total DESPESES VARIABLES 6.063,56 

DESPESES FIXES 

Contractació mà d'obra 28.000,00 

Assegurances 450,00 

Lloguer finca 3.333,00 

Seg. Social (2 persones a 1/2 jornada) 7.047,60 

Comptabilitat i assessorament 450,00 

Electricitat 300,00 

Aigua 277,86 

Manteniment i reposicions 3.808,78 

Amortització Immobilitzat 6.820,19 

Total DESPESES FIXES 22.487,43 

DESPESES FINANCERES 6567,48 

BALANÇ ABANS D'IMPOST 31.439,26 

15 % IRPF 4.715,89 

BENEFICI Empresari 26.723,37 

INVERSIONS Valor (€) Vida útil 
Amortització 

anual 
% 

Amortització 

Infraestructures i construccions 112.074,03 33 3.396,18 3% 

Instal.lacions ramaderes 1.506,22 8 188,28 13% 

Equips i maquinària 13.200,00 15 880,00 7% 

Adquisició ramat  12.000,00 6 2.000,00 17% 

Prima 1.680,00 - - - 

Gos 2.000,00 6 333,33 17% 

Eines i utillatges 179,20 8 22,40 13% 

Despeses constitució i posta en 
funcionament 

7.350,00 
- - 

- 

  
Imprevistos 20 % 29.997,89 - - - 

Préstec banc 125.000,00 

Total 304.987,33             6.820,19    

ANY 2: Període conversió 

 
ovelles 213 marrans 4 

parts/ovella 1,3 Cabres  40 

parts/any 277 bessonades 30% 

nascuts/any 360 mascles 166 
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mortaldat 8% femelles 166 

xais venuts/ovella 1,17 

VENDA 248 ARRENDAMENT Total (€) 

PREU MIG 64,04 Camps + Bosc 3.333,00 

INGRESSOS 
   

Unitats Euros Total anual 

xais 248 64,04 15.905,25 

pells 248 3,00 745,13 

prima Eco agrícola (ha) 1 506 506,08 

prima Eco ramaderia (UBM) 257 169 6.514,95 

drets assignats (RN) 12 200 2.400,00 

Indemnització compensatòria (IC) 1 206,63 206,63 

Total ingressos 26.278,05 

RESULTATS 

VENDES BRUTES 17.815,91 ALIMENTACIÓ 

IVA 7 % 1.165,53 Consum/xai 10 kg 

Descomptes comercials / Preu mescla 0,2 € / kg 

Subvencions 9.627,66 Consum total gra / 
xai 

2 € 
INGRESSOS NETS 26.278,05 

Consum / ovella 22,5 kg 

DESPESES VARIABLES Consum total gra / 
ovella 

4,5 € 
gra xais 496,76 

alimentació ovelles + cabres + marrans 2.548,02 Altres 

esquila 434,00 Esquila 2 € / ovella 

sanejament i sanitat 385,50 Sanejament 1,5 € / ovella 

transport a escorxador 350,00 Transport 7 € 50 viatges 

despeses escorxador 496,76 Escorxat 2 € / xai 

despeses comercialització 372,57 Comercialització 1,5 € / xai 

Identificació animals 532,5 
Cròtals, xips, collars 2,5 €/ovella 

Medicaments i Pinço. Gos pastor 400,00 

Total DESPESES VARIABLES 6.016,09 

DESPESES FIXES 

Contractació mà d'obra 28.000,00 

Assegurances 450,00 

Lloguer finca 3.333,00 

Seg. Social (2 persones a 1/2 jornada) 7.047,60 

Comptabilitat i assessorament 450,00 

Electricitat 300,00 

Aigua 351,77 

Manteniment i reposicions 3.808,78 

Amortització Immobilitzat 6.820,19 

Total DESPESES FIXES 50.561,35 

DESPESES FINANCERES 6.567,48 

BALANÇ ABANS D'IMPOST -   36.866,87 

15 % IRPF - 

BENEFICI Empresari -   36.866,87 
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ANY 3: Ecològic 

 
ovelles 296 marrans 6 

parts/ovella 1,4 Cabres  4 

parts/any 414 bessonades 40% 

nascuts/any 580 mascles 267 

mortaldat 0,08 femelles 267 

xais venuts/ovella 1,35 

VENDA 400 ARRENDAMENT Total (€) 

PREU MIG 83,25 Camps + Bosc 3.333,00 

INGRESSOS 
   

Unitats Euros Total anual 

xais 400 83,25 33.307,53 

pells 400 3,00 1.200,31 

prima Eco agrícola (ha) 1 541 540,61 

prima Eco ramaderia (UBM) 306 141 6.471,90 

drets assignats (RN) 12 200 2.400,00 

Indemnització compensatòria (IC) 1 246,02 246,02 

Total ingressos 44.166,37 

RESULTATS 

VENDES BRUTES 36.923,39 ALIMENTACIÓ 

IVA 7 % 2.415,55 Consum/xai 10 kg 

Descomptes comercials / Preu mescla 0,2 € / kg 

Subvencions 9.658,53 Consum total gra / 
xai 

2 € 
INGRESSOS NETS 44.166,37 

Consum / ovella 22,5 kg 

DESPESES VARIABLES Consum total gra / 
ovella 

4,5 € 
gra xais 800,20 

alimentació ovelles + cabres + marrans 3.005,05 Altres 

esquila 603,59 Esquila 2 € / ovella 

sanejament i sanitat 458,69 Sanejament 1,5 € / ovella 

transport a escorxador 350,00 Transport 7 € 50 viatges 

despeses escorxador 800,20 Escorxat 2 € / xai 

despeses comercialització 1.200,31 Comercialització 3 € / xai 

Identificació animals 739,48 Cròtals, xips, 
collars 

2,5 €/ovella 
Medicaments i Pinço. Gos pastor 400,00 

Total DESPESES VARIABLES 8.357,52 

DESPESES FIXES 

Contractació mà d'obra 28.000,00 

Assegurances 450,00 

Lloguer finca 3.333,00 

Seg. Social (2 persones a ½ jornada)  7.047,60 

Comptabilitat i assessorament 450,00 

Electricitat 300,00 

Aigua 418,55 

Manteniment i reposicions 3.808,78 

Amortització Immobilitzat 6.820,19 

Total DESPESES FIXES 50.628,13 

DESPESES FINANCERES 6.567,48 
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BALANÇ ABANS D'IMPOST -   21.386,76 

15 % IRPF - 
BENEFICI Empresari 
 

-   21.386,76 
 

ANY 4: Ecològic 

 
ovelles 429 marrans 8 

parts/ovella 1,4 Cabres  4 

parts/any 601 bessonades 40% 

nascuts/any 841 mascles 387 

mortaldat 8% femelles 387 

xais venuts/ovella 1,67 

VENDA 715 ARRENDAMENT Total (€) 

PREU MIG 83,25 Camps + Bosc 3.333,00 

INGRESSOS 
   

Unitats Euros Total anual 

xais 715 83,25 59.504,02 

pells 715 3,00 2.144,35 

prima Eco agrícola (ha) 1 779 779,11 

prima Eco ramaderia (UBM) 441 141 9.327,15 

drets assignats (RN) 12 200 2.400,00 

Indemnització compensatòria (IC) 1 354,56 354,56 

 
Total ingressos 74.509,20 

RESULTATS 

VENDES BRUTES 65.963,76 ALIMENTACIÓ 

IVA 7 % 4.315,39 Consum/xai 10 kg 

Descomptes comercials / Preu mescla 0,2 € / kg 

Subvencions 12.860,83 Consum total 
gra / xai 

2 € 
INGRESSOS NETS 74.509,20 

Consum / ovella 22,5 kg 

DESPESES VARIABLES Consum total 
gra / ovella 

4,5 € 
gra xais 1.429,57 

alimentació ovelles + cabres + marrans 4.666,85 Altres 

esquila 874,32 Esquila 2 € / ovella 

sanejament i sanitat 661,74 Sanejament 1,5 € / ovella 

transport a escorxador 350,00 Transport 7 € 50 viatges 

despeses escorxador 1.429,57 Escorxat 2 € / xai 

despeses comercialització 2.144,35 Comercialització 3 € / xai 

Identificació animals 1072,90 Cròtals, xips, 
collars 

2,5 €/ovella 
Medicaments i Pinço. Gos pastor 400,00 

Total DESPESES VARIABLES 13.029,30 

DESPESES FIXES 

Contractació mà d'obra 28.000,00 

Assegurances 450,00 

Lloguer finca 3.333,00 

Seg. Social (2 persones a ½ jornada) 7.047,60 

Comptabilitat i assessorament 450,00 

Electricitat 300,00 

Aigua 603,84 
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Manteniment i reposicions                                   3.808,78 

Amortització Immobilitzat 6.820,19 

Total DESPESES FIXES 50.813,41 

DESPESES FINANCERES 6.301,34 

BALANÇ ABANS D'IMPOST 4.365,15 

15 % IRPF 654,77 

BENEFICI Empresari 3.710,38 

 

ANY 5: Ecològic 

 
ovelles 488 marrans 10 

parts/ovella 1,4 Cabres  4 

parts/any 683 bessonades 40% 

nascuts/any 957 mascles 440 

mortaldat 8% femelles 440 

xais venuts/ovella 1,80 

VENDA 880 ARRENDAMENT Total (€) 

PREU MIG 83,25 Camps + Bosc 3.333,00 

INGRESSOS 
   

Unitats Euros Total anual 

xais 880 83,25 73.269,84 

pells 880 3,00 2.640,43 

prima Eco agrícola (ha) 1 887 886,88 

prima Eco ramaderia (UBM) 502 141 10.617,30 

drets assignats (RN) 12 200 2.400,00 

Indemnització compensatòria (IC) 1 403,61 403,61 

Total ingressos 90.218,07 

RESULTATS 

VENDES BRUTES 81.223,99 ALIMENTACIÓ 

IVA 7 % 5.313,72 Consum/xai 10 kg 

Descomptes comercials / Preu mescla 0,2 € / kg 

Subvencions 14.307,79 Consum total gra 
/ xai 

2 € 
INGRESSOS NETS 90.218,07 

Consum / ovella 22,5 kg 

DESPESES VARIABLES Consum total gra 
/ ovella 

4,5 € 
gra xais 1.760,29 

alimentació ovelles + cabres + marrans 4.474,31 Altres 

esquila 996,32 Esquila 2 € / ovella 

sanejament i sanitat 753,24 Sanejament 1,5 € / ovella 

transport a escorxador 350,00 Transport 7 € 50 viatges 

despeses escorxador 1.760,29 Escorxat 2 € / xai 

despeses comercialització 2.640,43 Comercialització 3 € / xai 

Identificació animals 1220,399688 Cròtals, xips, 
collars 

2,5 €/ovella 
Medicaments i Pinço. Gos pastor 400,00 

Total DESPESES VARIABLES 14.355,27 

DESPESES FIXES 

Contractació mà d'obra 28.000,00 
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Assegurances 450,00 

Lloguer finca 3.333,00 

Seg. Social (2 persones a 1/2 jornada) 7.047,60 

Comptabilitat i assessorament 450,00 

Electricitat 300,00 

Aigua 687,33 

Manteniment i reposicions 3.808,78 

Amortització Immobilitzat 6.820,19 

Total DESPESES FIXES 50.896,91 

DESPESES FINANCERES 5.700,71 

BALANÇ ABANS D'IMPOST 19.265,17 

15 % IRPF 2.889,78 

BENEFICI Empresari 16.375,40 

 

ANY 6: Ecològic 

 
ovelles 488 marrans 10 

parts/ovella 1,4 Cabres  4 

parts/any 683 bessonades 40% 

nascuts/any 957 mascles 440 

mortaldat 8% femelles 440 

xais venuts/ovella 1,80 

VENDA 880 ARRENDAMENT Total (€) 

PREU MIG 83,25 Camps + Bosc 3.333,00 

INGRESSOS 
   

Unitats Euros Total anual 

xais 880 83,25 73.269,84 

pells 880 3,00 2.640,43 

prima Eco agrícola (ha) 1 887 886,88 

prima Eco ramaderia (UBM) 502 141 10.617,30 

drets assignats (RN) 12 200 2.400,00 

Indemnització compensatòria (IC) 1 403,61 403,61 

Total ingressos 90.218,07 

RESULTATS 

VENDES BRUTES 81.223,99 ALIMENTACIÓ 

IVA 7 % 5.313,72 Consum/xai 10 kg 

Descomptes comercials / Preu mescla 0,2 € / kg 

Subvencions 14.307,79 Consum total gra 
/ xai 

2 € 
INGRESSOS NETS 90.218,07 

Consum / ovella 22,5 kg 

DESPESES VARIABLES Consum total gra 
/ ovella 

4,5 € 
gra xais 1.760,29 

alimentació ovelles + cabres + marrans 4.567,64 Altres 

esquila 996,32 Esquila 2 € / ovella 

sanejament i sanitat 753,24 Sanejament 1,5 € / ovella 

transport a escorxador 350,00 Transport 7 € 50 viatges 

despeses escorxador 1.760,29 Escorxat 2 € / xai 

despeses comercialització 2.640,43 Comercialització 3 € / xai 
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Identificació animals 1220,399688 Cròtals, xips, 
collars 

2,5 €/ovella 
Medicaments i Pinço. Gos pastor 400,00 

Total DESPESES VARIABLES 14.448,61 

DESPESES FIXES 

Contractació mà d'obra 28.000,00 

Assegurances 450,00 

Lloguer finca 3.333,00 

Seg. Social (2 persones a 1/2 jornada) 7.047,60 

Comptabilitat i assessorament 450,00 

Electricitat 300,00 

Aigua 687,33 

Manteniment i reposicions 3.808,78 

Amortització Immobilitzat 6.820,19 

Total DESPESES FIXES 50.896,91 

DESPESES FINANCERES 5.067,75 

BALANÇ ABANS D'IMPOST 19.804,80 

15 % IRPF 2.970,72 

BENEFICI Empresari 16.834,08 

 

Seguim amb el mateix esquema que amb finançament propi, és a dir, Any 1 de beneficis, segon i 
tercer any de pèrdues i a partir del quart any comencem a obtenir beneficis, els quals es van 
incrementant fins a l’any 12, any de finalització del préstec. A partir d’aquest any, anomenat any 
tipus, obtenim un benefici d’aproximadament 20.156 €. 

A partir de l’any 6, obtenim una rendibilitat del 9,4 % molt superior al 4 % que ens podria donar el 
banc. 

 

9.7 AVALUACIÓ DE LA RENDIBILITAT AMB MÈTODE DINÀMIC 

Aquest mètode té en conta el valor del diner i per tant es basa en l’actualització dels fluxos de caixa, 
aplicant una taxa d’actualització r estimada a partir de l’actual tipus d’interès, a llarg termini en el 
mercat de capitals. 

Els indicadors utilitzats es defineixen a continuació. 

 

9.7.1 TAXA D’ACTUALITZACIÓ (r) 

S’ha agafat una taxa d’actualització d’un interès fix del 4 %. 

  

9.7.2 VALOR ACTUALITZAT NET (VAN) 

El Valor Actual Net (VAN), per a una Taxa d’Actualització donada, correspon a la diferència entre el 
total dels ingressos actualitzats i el total de les despeses ocasionats per a una inversió inicial. 

Es calcula amb la següent fórmula: 

?@A =  
∑ %�CD3

CD�

�1 + >�C
−

∑ EC
CD3
CDF

�1 + >�C
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On: 

>: Taxa d’Actualització 

%�: Fluxos de Caixa nets efectius de cada període 

E: Inversions del projecte 

!: Any corresponent 

&: vida útil del projecte 

 

Si obtenim un resultat del VAN positiu per el tipus d’actualització escollit, l’activitat és viable des del 
punt de vista financer.  

 

9.7.3 TAXA INTERNA DE RETORN (TIR) 

La Taxa Interna de Retorn (TIR) , correspon a la Taxa d’Actualització donada on el Valor Actual Net 
(VAN) donaria 0. Aquest valor equival a la rendibilitat total que ens pot donar l’activitat. 

Es calcula amb la següent fórmula: 

?@A = 0 =  
∑ GACCD�…3

�1 + IE��C
 

On la simbologia és la mateixa que la utilitzada en la fórmula del VAN i: 

GA: Benefici Net 

O bé a partir de la fórmula següent: 

IE� =  
−E. + ∑ %�C

CD3
CD�

∑ 8%�C
CD3
CD�

 

 
 

On la simbologia és la mateixa que la utilitzada en la fórmula del VAN i: 

E.: Valor de la Inversió Inicial 

8: Nombre de fluxos de caixa nets 

 

Si el TIR > r significa que surt a conta realitzar la inversió i per tant l’activitat 

Si el TIR < r significa que s’ha de rebutjar l’activitat 

Si el TIR = r significa que és indiferent realitzar o no l’activitat 

 

9.7.4 EL TERMINI DE RECUPERACIÓ D’UNA INVERSIÓ O PAY BACK 

El Pay Back correspon a l’any en que la suma dels fluxos de caixa actualitzats igualen les despeses de 
la inversió inicial, és a dir, quan es recupera la inversió inicial. 

Quan menys temps sigui necessari per recuperar la inversió realitzada menys risc tindrà executar 
l’activitat. 
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9.7.5 ÍNDEX VAN/INVERSIÓ ACTUALITZADA (VAN/I) 

Aquest índex correspon al benefici net per cada unitat de moneda invertida. 

Quan més elevat és l’índex major benefici obtenim. 

 

9.7.6 RESULTATS OBTINGUTS AMB FINANÇAMENT PROPI 

Els resultats obtinguts són els següents: 

Taxa Actualització 4,00% 

VAN       185.118 €  

TIR  10,1% 

Pay Back 12 

VAN/I  0,98 € 

 

Taula-14: Supòsit dinàmic d'avaluació econòmica i financera 

Any Inversions Despeses 
 

Ingressos 
FLUXOS DE 

CAIXA Anuals 
 Inversió 

Actualitzada  
FLUXOS DE CAIXA 

Actualitzats 
Pay 

Back 

0 179.987 - - - 179.987 - - 

1 
 

49.731 66.558 16.827 - 16.180 -  163.808 

2 
 

49.757 26.278 -23.479 - -  21.708 -  185.515 

3 
 

52.165 44.166 -7.999 - -  7.111 -  192.627 

4 
 

57.023 74.509 17.487 - 14.948 -  177.679 

5 
 

58.432 90.218 31.786 - 26.126 -  151.553 

6 
 

58.525 90.218 31.693 - 25.047 -  126.506 

7 
 

58.525 90.218 31.693 - 24.084 -  102.422 

8 1.685 58.525 90.218 31.693 1.232 23.158 -  79.264 

9 
 

58.525 90.218 31.693 - 22.267 -  56.997 

10 
 

58.525 90.218 31.693 - 21.410 -  35.587 

11 
 

58.525 90.218 31.693 - 20.587 -  15.000 

12 
 

58.525 90.218 31.693 - 19.795 4.795 

13 
 

58.525 90.218 31.693 - 19.034 23.829 

14 
 

58.525 90.218 31.693 - 18.302 42.131 

15 13.200 58.525 90.482 18.757 7.329 10.415 52.546 

16 1.685 58.525 90.218 30.007 900 16.021 68.567 

17 
 

58.525 90.218 31.693 - 16.270 84.837 

18 
 

58.525 90.218 31.693 - 15.644 100.482 

19 
 

58.525 90.218 31.693 - 15.043 115.524 

20 
 

58.525 90.218 31.693 - 14.464 129.988 

21 
 

58.525 90.218 31.693 - 13.908 143.896 

22 
 

58.525 90.218 31.693 - 13.373 157.269 

23 
 

58.525 90.218 31.693 - 12.859 170.128 

24 
 

58.525 90.218 31.693 - 12.364 182.492 

25 
 

58.525 90.746 32.221 - 12.087 194.578 

Total         189.448 374.566   
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9.7.7 RESULTATS OBTINGUTS AMB FINANÇAMENT ALIÈ 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 

Inversión inicial       179.987 €  

Taxa Actualització 4,0% 

VAN        59.709 €  

TIR  5,8% 

Pay Back 13 

VAN/I  0,32 € 

 

Taula-15: Supòsit dinàmic d'avaluació econòmica i financera 

Any Inversions Despeses ordinàries 
Despeses 

extraordinàries 
 

Ingressos 

FLUXOS DE 
CAIXA 
Anuals 

 Inversió 
Actualitzada  

FLUXOS DE 
CAIXA 

Actualitzats 
Pay Back 

0 179.987 - - - - 179.987 - - 

1 
 

49.731 6.567       66.558   10.259 -                  9.865   -     170.122   

2 
 

49.757 6.567       26.278   -30.047 -         -  27.780    -     197.902   

3 
 

52.165 6.567       44.166   -14.567 -          -  12.950    -     210.852   

4 
 

57.023 17.460       74.509   26,32 -             22,50 -     210.829   

5 
 

58.432 17.460       90.218   14.326 -               11.775   -     199.055   

6 
 

58.525 17.460       90.218   14.232 -               11.248   -     187.807   

7 
 

58.525 17.460       90.218   14.232 -               10.815   -     176.991   

8 1.685 58.525 17.460       90.218   14.232 1.232               10.399   -     166.592   

9 
 

58.525 17.460       90.218   14.232 -                  9.999   -     156.592   

10 
 

58.525 17.460       90.218   14.232 -                  9.615   -     146.977   

11 
 

58.525 17.460       90.218   14.232 -                  9.245   -     137.732   

12 
 

58.525 17.460       90.218   14.233 -                  8.890   -     128.842   

13 
 

58.525 
 

      90.218   31.693 -               19.034   -     109.809   

14 
 

58.525 
 

      90.218   31.693 -               18.302   -        91.507   

15 13.200 58.525 
 

      90.482   31.957 7.329               17.744   -        73.762   

16 1.685 58.525 
 

      90.218   31.693 900               16.921   -        56.841   

17 
 

58.525 
 

      90.218   31.693 -               16.270   -        40.571   

18 
 

58.525 
 

      90.218   31.693 -               15.644   -        24.927   

19 
 

58.525 
 

      90.218   31.693 -               15.043   -          9.884   

20 
 

58.525 
 

      90.218   31.693 -               14.464               4.580   

21 
 

58.525 
 

      90.218   31.693 -               13.908            18.488   

22 
 

58.525 
 

      90.218   31.693 -               13.373            31.861   

23 
 

58.525 
 

      90.218   31.693 -               12.859            44.720   

24 
 

58.525 
 

      90.218   31.693 -               12.364            57.084   

25 
 

58.525 
 

      90.746   32.221 -               12.087            69.170   

Total           189.448            249.157     
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Finançament bancari 

Inversió banc 125.000 € 
  Interès 5,40% 
  Termini amortització 12     

Any Amortització Interessos 
Quota a 

pagar 

1 - 6.567,48 6.567 

2 - 6.567,48 6.567 

3 - 6.567,48 6.567 

4 11.159,02 6.301,34 17.460 

5 11.759,65 5.700,71 17.460 

6 12.392,61 5.067,75 17.460 

7 13.059,62 4.400,74 17.460 

8 13.762,56 3.697,80 17.460 

9 14.503,28 2.957,08 17.460 

10 15.283,93 2.176,43 17.460 

11 16.106,56 1.353,80 17.460 

12 16.972,77 486,88 17.460 

Total 125.000,00 51.844,97 176.845 

 

9.8 ANÀLISI DE SENSIBILITAT 

9.8.1 EN REFERÈNCIA A LA INVERSIÓ INICIAL 

Mantenint una taxa d’actualització del 4% i considerant el risc d’una possible variació del cost de la 
inversió inicial, s’ha establert fins a quin valor podria augmentar aquesta sense afectar 
significativament el VAN. Aquest anàlisis s’ha realitzat en el cas del finançament propi. 

Taula-16. Supòsit variació Inversió 

VARIACIÓ VAN TIR 

0%           185.118    10,1% 

5%           176.118    9,6% 

10%           167.119    9,2% 

15%           158.119    8,8% 

20%           149.120    8,4% 

25%           140.121    8,0% 

30%           131.121    7,7% 

40%           113.123    7,0% 

50%             95.124    6,4% 

60%             77.125    5,9% 

70%             59.126    5,4% 

80%             41.128    4,9% 

90%             23.129    4,5% 

100%                5.130    4,1% 
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Gràfic-3. Variació del VAN respecte a la inversió inicial. 

Tot i suposant un increment de la inversió inicial del doble de l’establerta, seguim obtenint un VAN 
positiu i un TIR per sobre del 4%. 

 

9.8.2 EN REFERÈNCIA A LA VARIACIÓ DELS FLUXOS DE CAIXA 

Considerant el risc d’una possible davallada dels fluxos de caixa, s’ha establert fins a quin punt podria 
baixar sense afectar significativament el VAN. 

Taula-17. Variació Fluxos de Caixa 

VARIACIÓ VAN TIR 

0% 185.118 10,1% 

-25% 91.476 € 7,4% 

-50% -2.165 € 3,9% 

-75% -95.807 € -1,3% 

 

 
Gràfic-4.Variació del VAN respecte als fluxos de caixa. 
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El punt crític on el VAN passa a ser negatiu es situa amb una davallada dels fluxos de caixa del 49%. 

 

9.9 CONCLUSIONS 

L’anàlisi econòmic i financer ens indica que la introducció d’un ramat de 500 caps d’oví és viable 
econòmicament. 

Tant amb el mètode estàtic com amb el mètode dinàmic obtenim uns fluxos de caixa positius a partir 
del quart any. En el cas del mètode estàtic agafem el 6è any com a any tipus amb un benefici abans 
d’impost de 21.142 €. Aquest benefici s’obté amb finançament propi ja que amb finançament aliè i 
durant l’any 12, aquest és de 20.156 € (finalització del préstec bancari durant aquest any; any tipus 
en aquest cas).  

Pel que fa al mètode dinàmic, obtenim un VAN positiu amb les dues modalitats de finançament, 
propi i aliè, (185.118 i 59.709 € respectivament), un TIR superior a la taxa d’actualització (10,1% i 
5,8% respectivament), un Pay Back de 12 i 13 anys i un VAN/I de 0,98 i 0,32 € respectivament. Per 
tant, surt a conta realitzar la inversió i doncs l’activitat.  

Si ens fixem amb la modalitat de finançament, el fet de demanar un préstec al banc disminueix el risc 
d’inversió. Tenint en conta aquest fet, podríem dir que surt a conta demanar el préstec bancari. 

L’anàlisi de sensibilitat afirma la viabilitat econòmica de l’activitat ja que perquè aquesta no sigui 
viable, caldria que els fluxos de caixa disminuïssin per sobre del 49 % i per tant ens dona un marge 
d’error força ampli.  

Val a dir que el valor afegit que suposa la neteja del sotabosc a nivell paisatgístic, turístic i sobretot 
per a la prevenció d’incendis no s’ha comptabilitzat i per tant també és un valor molt important a 
tenir en conta. 
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1. OBJECTE 

És objecte d’aquest annex, determinar la viabilitat econòmica de la ampliació de places 
d’Allotjament Rural Independent. 

 

2. CONDICIONANTS DEL PROMOTOR 

- Es vol seguir amb la mateixa modalitat d’Allotjament Rural Independent. 

- S’utilitzarà la nau amb altell situada a la banda sud-est de la casa (veure Fotografia nº6 de 
l’Annex nº1) ja que es tracte d’una zona que queda desvinculada de la zona on està situada la 
casa de turisme rural existent. La idea és que es puguin llogar les dues cases alhora sense que 
els llogaters es molestin entre ells. 

- La capacitat serà de 12 places; es busca un nombre més gran de les 6 places existents ja que 
és més fàcil de llogar. La gent que fa turisme rural li agrada llogar una casa on hi puguin estar 
varies famílies o un grup d’amics.  

 

3. PROJECCIÓ  D’OCUPACIÓ (MENSUAL) 

La casa es lloga tota tant si s’omple com si no a un mateix preu. Generalment, es lloga per caps 
de setmana, festius o setmanes segons l’època de l’any. Per exemple, durant els mesos d’estiu, 
es lloga per setmanes. 

La Gràfica-1 que podem veure a continuació, mostra un comparatiu de 6 anys (2004 – 2009) 
de l’evolució mensual d’ocupació. Els valors s’han obtingut a partir de la casa de turisme rural 
per a 6 persones, ja existent a la finca. 

 

Font: Elaboració pròpia 

La gràfica adopta forma de campana de Gauss obtenint un màxim d’ocupació (pic) durant els 
mesos d’estiu. L’època més difícil de llogar correspon als mesos de tardor i hivern a excepció 
del Nadal. Aquest fet s’explica d’una banda per les baixes temperatures del hivern on la gent 
surt poc de casa però també degut als períodes festius: després de festes hi ha una baixada de 
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moviment ja que la disponibilitat econòmica s’ha de tornar a recuperar. 

Els festius més assenyalats corresponen a: 

- Nadal, Cap d’any i Reis Mags 

- Setmana Santa 

- St. Joan 

- Estiu 

D’altra banda, la Taula-1 ens mostra els ingressos que s’obtenen amb una capacitat 
d’allotjament per a 6 persones: 

 

Taula-1 VALORS D'OCUPACIÓ 

ANY Nº LLOGUERS TOTAL FACTURAT 
Nº 

NITS PREU MIG / NIT 

2004 24               13.325,00   89 149,72 
2005 29               18.350,00   113 162,39 
2006 27               22.600,00   117 193,16 
2007 36               26.990,00   134 201,42 
2008 21               18.583,00   89 208,80 
2009 22               21.870,00   95 230,21 

MITJA 26,5               20.286,33   106 190,95 

Font: Elaboració pròpia 

 

Com a mitges anuals tenim: 26,5 lloguers a l’any i uns ingressos totals de 20.286,33 € anuals.  

Tenint en conta els ingressos de la casa de turisme rural per a 6 persones, es preveuen uns 
ingressos anuals de 40.572,67 € per a una ocupació de 12 persones. 

 

4. COST DE LA INVERSIÓ 

4.1 FONTS DE INFORMACIÓ 

- Boletín Económico de la Construcción, año 2008, nº 276, 4t trimestre. 

Agafarem com a exemple el “Chalet normal (150 a 300 m2)”.  

 

4.2 RESUM DE LA INVERSIÓ INICIAL 

El pressupost està dividit en quatre partides: Edificació, Instal·lacions auxiliars, Mobiliari i 
Constitució i posta en funcionament. La justificació de cada partida, es detalla més endavant. 

La Taula-2 mostra el valor d’aquestes partides: 

Taula-2. Resum inversió 

CONCEPTE € Vida útil 
Amortització 

anual 
% 

Amortització 

Edificació 298.078,40 33 9.032,68 3% 
Instal.lacions auxiliars 45.275,00 33 1.371,97 3% 
Mobiliari 14.871,60 10 1.487,16 10% 
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Despeses constitució i 
posta en funcionament  

7.294,00 - -  -  

Sub total € 365.519,00 - -  -  
Imprevistos 20 % 73.103,80 - -  -  

Total € 438.622,80   11.891,81   
 

El cost total de la inversió és de 438.623 €. 

 

4.3 JUSTIFICACIÓ DE PREUS  

4.3.1 EDIFICACIÓ 

Es construirà una superfície de 236,20 m2. Els Plànols nº 8 i 9 mostren un croquis de les plantes 
a rehabilitar. No caldrà efectuar moviments de terres, cimentació ni estructura  ja que la casa 
disposa de fonaments i teulada. En la Taula-3 es mostra el detall d’aquests preus: 

 

Taula-3. Valor en € por m2 edificado sobre 
rasante, incluido el 20 % b. industrial y g. generales 

CONCEPTE €/m2 

Saneamiento (horizontal y vertical) 23,19 
Albañilería gruesa 277,85 
Albañilería azotea e impermeab. 110,73 
Albañilería acabados de fachada 48,52 
Albañilería solados 77,74 
Albañilería acabados interiores 29,02 
Albañilería ayudas a industriales 28,67 
Yesería  40,74 
Cerrajería  19,72 
Carpintería exterior 59,44 
Carpintería interior 54,65 
Persianas 19,34 
Fontanería 46,51 
Renovación aire 12 
Energía Solar* 19,38 
Material sanitario y grifería 22,4 
Electricidad 49,64 
Calefacción  36,93 
Instalaciones especiales 18,62 
Fumistería y muebles de cocina 35,78 
Vidriería 23,13 
Pintura 36,73 

Total      1.090,73    
Seguridad y salud, 2 % 21,81 
Honorarios técnicos y permisos de 149,43 
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obra, 13,7 % 

Total €/m2 1.261,97 

 Total m2 236,20 

Total € 298.078,40 

* Agua caliente sanitaria 
 

4.3.2 INSTAL·LACIONS AUXILIARS 

En aquest cas serà necessari, enjardinar una superfície de 100 m2 i condicionar una piscina de 
10 x 14 m. En la Taula-4  es mostra detalladament aquests preus: 

 

 

 

Taula-4. INSTAL·LACIONS AUXILIARS 

    

JARDINERIA* 

CONCEPTE €/m2 

Jardín exterior de 50 a 200 m2  58,75 

 Total m2 100 
Total € 5.875,00 

    

PISCINA 

CONCEPTE € 
De 10 m X 14 m (privada)     23.011,28   

Excavación 200 
Caseta Equipo depuración + 

Accessorios 
    16.188,72   

Escala 300 
Llum 300 

Total €     39.400,00   

Total € instalaciones 
auxiliares     45.275,00   

 

* Incluye: Movimiento de tierras y desbroces, preparación y abonado del terreno, plantación 
de árboles, arbustos, setos, grupos, parterres y césped. 
 

Piscina con estructura de hormigón proyectado “GUNITE”; imposta de coronamiento en piedra 

artificial; revestimiento en gres cerámico y equipo de depuración completo. 

 

4.3.3 MOBILIARI 

Els preus s’han agafat de l’empresa IKEA i s’ha tingut en conta el mobiliari empleat per a la 
casa de turisme rural de 6 persones. En la Taula-5 es mostra detalladament aquests preus: 
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Taula-5. MOBILIARI 

ESPAI CONCEPTE DETALL €/ut. ut. € 

HABITACIONS 

Somier + Llit            150,00   12       1.800,00   

Matalàs            100,00   12       1.200,00   

Armari            300,00   6       1.800,00   

Penjador roba                2,00   36             72,00   

Tauleta nit              40,00   12           480,00   

Llampera              20,00   12           240,00   

Llençol              22,00   24           528,00   

Edredó              25,00   12           300,00   

Cobra llit              20,00   12           240,00   

Catifa              20,00   6           120,00   

Coixí + funda              18,00   12           216,00   

CUINA 

Estris cuina 

Cullerot            10,00   1             10,00   

Espàtula              8,00   2             16,00   

Obridor              8,00   2             16,00   

Rallador              9,00   1                9,00   

Ganivets cuina (Pack)            40,00   1             40,00   

Paelles (Pack)            60,00   3           180,00   

Bateria cuina          120,00   1           120,00   

Cafetera            30,00   1             30,00   

Gots              1,20   24             28,80   

Copes              1,50   24             36,00   

Plats grans              1,50   24             36,00   

Plats sopa              1,50   24             36,00   

Plats petits              1,20   24             28,80   

Coberts          150,00   1           150,00   

Tallador            20,00   2             40,00   

Tisores            10,00   1             10,00   

Batedora            22,00   1             22,00   

Culleres per servir              8,00   2             16,00   

estalvis            10,00   2             20,00   

Manyoples            10,00   1             10,00   

Draps cuina              6,00   4             24,00   

Safates            12,00   3             36,00   

Plates (pack)            45,00   2             90,00   

Tassetes cafè              1,00   24             24,00   

Platets cafè              0,50   24             12,00   

Bols esmorzar              2,50   12             30,00   

Electrodomèstics 
Cuina + Forn          500,00   1           500,00   

Torradora            27,00   1             27,00   

Microones            70,00   1             70,00   
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Frigorífic “combi”          600,00   1           600,00   

Cadira              23,00   12           276,00   

Taula            250,00   1           250,00   

Individuals                4,00   12             48,00   

Estovalles              30,00   2             60,00   

SALA D'ESTAR 

Televisió            500,00   1           500,00   

Equip música            200,00   1           200,00   

Tauleta nit              60,00   1             60,00   

Manta              20,00   2             40,00   

Sofà        1.200,00   1       1.200,00   

LAVABOS 

Cortina              15,00   5             75,00   

Catifa              10,00   5             50,00   

Tovalloles 
Mans              8,00   10             80,00   

Bany            12,00   12           144,00   

Penjadors              12,00   5             60,00   

Mirall              25,00   5           125,00   

ELECTRODOMÈSTICS 
Rentadora            500,00   1           500,00   

Seca roba            600,00   1           600,00   

ENTORN PISCINA 

Hamaca              30,00   6           180,00   

Taula             300,00   1           300,00   

Cadira              30,00   12           360,00   

Ombrel·la            150,00   1           150,00   

Altres Elements decoratius            350,00   1           350,00   

    Total     14.871,60   

 

4.3.4 CONSTITUCIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT 

La llicència d’obres s’ha comptabilitzat en la partida d’edificació. En la Taula-6  es defineixen 
els conceptes i valors: 

Taula-6. DESPESES CONSTITUCIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT 

Concepte Valor (€) 

Llicència d'obres  -  
Projecte Tècnic 5.000,00 
Informàtica 1.350,00 
Assegurances 694,00 
Serveis assessorament i comptabilitat 250,00 

Total 7.294,00 
 

 

5. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

Aquest anàlisi econòmic i financer té per objectiu determinar la viabilitat econòmica de 
l’ampliació de les places de turisme rural independent. 

L’estudi es realitzarà seguint dues metodologies diferents : la dinàmica i l’estàtica. 
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5.1 PARÀMETRES QUE DEFINEIXEN LA INVERSIÓ 

5.1.1 ESTUDI ECONÒMIC EN LA SITUACIÓ INICIAL 

L’Annex nº1 descriu curosament la situació actual de la finca.  Tenint en conta que el benefici 
actual provinent del turisme rural és d’aproximadament uns 20.000 €, hem de comprovar que 
l’ampliació, realitzant una altre casa de turisme rural per a 12 persones, incrementa els fluxos 
de caixa respecte a la situació actual. 

 

5.1.2 VALOR DE LA INVERSIÓ INICIAL 

El muntant final total de la inversió inicial necessària, per a poder realitzar, amb garanties, la 
remodelació de la casa de turisme rural per a 12 persones, és de 438.623 €. 

 

5.1.3 VALOR DE LES INVERSIONS DIFERIDES 

En aquest cas no existeixen inversions diferides. 

 

5.1.4 VIDA ÚTIL DEL PROJECTE 

El projecte podria tenir una vida útil indefinida ja que representa que s’aniran fent les 
reformes convenients per tal de mantenir en bon estat les construccions; a més a més tot 
indica que el turisme rural és un turisme de futur ja que cada cop hi ha més persones que 
busquen marxar de les ciutats per gaudir d’un entorn natural i tranquil sense haver de recórrer 
grans distàncies. Ara bé, a efectes de càlcul, agafarem una vida útil de 25 anys. Amb aquest 
període l’activitat ha de donar els beneficis suficients per poder garantir la continuïtat 
d’aquesta. 

 

5.2 FINANÇAMENT 

Suposarem dos casos: el primer on la inversió va a càrrec del promotor del projecte i per tant 
no caldrà finançament aliè, el segon amb finançament dels bancs. 

 

5.3 PAGAMENTS I COBRAMENTS 

5.3.1 PAGAMENTS DE LES INVERSIONS 

En aquest cas, no existeixen inversions diferides en el temps ja que la única inversió que tenim 
és la inicial.  

 

5.3.2 DESPESES ANUALS: FIXES I VARIABLES 

A efectes de càlcul hem establert 2 períodes segons l’estat de l’activitat corresponents a: 

- Etapa I: Instal·lació (I) equivalent a l’Any 0. 

- Etapa II: Activitat Turisme Rural equivalent als anys ≥ 1. 

 

DESPESES FIXES 

Es tracte d’aquelles despeses que no depenen directament de l’activitat. 

La Taula-7 mostra els conceptes i valors de les despeses fixes: 
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Taula-7. Despeses fixes 

Any Concepte Subtotal 

Etapa I: Instal·lació (I) 0 

Any 0 

Personal1 - 

Manteniment i reposicions2   - 

Comptabilitat i assessorament3 - 

Serveis (informàtica, arquitecte)4 - 

Tributs, Assegurances, Impostos5  - 
Etapa II: Activitat Turisme Rural 6.694 

Anys ≥ 1 

Personal 3.800 

Manteniment i reposicions  933 

Comptabilitat  450 

Serveis (informàtica, arquitecte) 363 

Tributs, Assegurances, Impostos  1.149 
 

DESPESES VARIABLES 

Les despeses variables són aquelles que depenen directament de l’activitat.  

La Taula-8 mostra aquestes despeses variables: 

Taula-8. Despeses variables 

Any Concepte Subtotal 

Etapa I: Instal·lació (I) 0 

Any 0 
Electricitat, Biocombustible, Butà - 

Reposició Material - 
Etapa II: Activitat Turisme Rural 2.737 

Anys ≥ 1 
Electricitat, Biocombustible, Butà 2.251 

Reposició Material 486 
 

 

5.3.3 RESUM DE LES INVERSIONS I DESPESES DEL PROJECTE 

Taula-9. Resum de les Inversions i Despeses 

Any Inversions 
Despeses 

fixes  
Despeses 
variables 

Total 
Despeses 

0           438.623   0   0   0   
1 6.694   2.737   9.431   
2 6.694   2.737   9.431   

                                            
1
 Comptabilitzat en la inversió inicial 

2
 Es considera que l’any 0 no tindrem despeses de manteniment i reposicions 

3
 Comptabilitzat en la inversió inicial 

4
 Comptabilitzat en la inversió inicial 

5
 Aquestes despeses no es generen fins al inici de l’activitat 
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3 6.694   2.737   9.431   
4 6.694   2.737   9.431   
5 6.694   2.737   9.431   
6 6.694   2.737   9.431   
7 6.694   2.737   9.431   
8 6.694   2.737   9.431   
9 6.694   2.737   9.431   

10 6.694   2.737   9.431   
11 6.694   2.737   9.431   
12 6.694   2.737   9.431   
13 6.694   2.737   9.431   
14 6.694   2.737   9.431   
15 6.694   2.737   9.431   
16 6.694   2.737   9.431   
17 6.694   2.737   9.431   
18 6.694   2.737   9.431   
19 6.694   2.737   9.431   
20 6.694   2.737   9.431   
21 6.694   2.737   9.431   
22 6.694   2.737   9.431   
23 6.694   2.737   9.431   
24 6.694   2.737   9.431   
25   6.694   2.737   9.431   

 

5.4 INGRESSOS 

L’epígraf 3 justifica els ingressos de l’activitat. 

 

5.4.1 INGRESSOS FIXES 

Aquests ingressos corresponen a tots els lloguers que es duen a terme durant l’any. En aquest 
cas obtindrem un ingressos anuals de mitja 40.572,67 €. 

 

5.4.2 INGRESSOS EXTRAORDINARIS 

Aquests ingressos corresponen a l’ajut del programa LEADER finançat pel PDR6 (70 % del DAR7 i 
30 % del FEADER8). El Reglament que regula aquests ajuts és el Reglament (CE) nº 1698 / 2005. 
L’assessorament i seguiment es duu a terme a través dels GAL9 dels diferents Consorcis 
existents a cada Comarca en el nostre cas el Consorci de Moià. 

El Turisme rural s’engloba dintre de la Mesura 313 Foment de les Activitats Turístiques en Medi 

Rural i l’ajut correspon a un 35 % de la inversió inicial amb un màxim de 200 000 € totals 
subvencionables en un període de 3 anys i un compromís de l’activitat de 8 anys. 

A més a més, s’ha de tenir en conta els ingressos extraordinaris provinents del increment del 

                                            
6
 PDR: Pla de Desenvolupament Rural a Catalunya període 2007- 2013. 

7
 DAR: Departament d’Agricultura Alimentació i Acció Rural. 

8
 FEADER: Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. 

9
 GAL: Grups d’Acció Local. 
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valor de la casa al final de la vida útil del projecte en cas de venda d’aquesta. Aquests 
corresponen al 30 % més de depreciació de la inversió inicial, en aquest cas per a l’any 25. 

 

5.4.3 RESUM DELS INGRESSOS DEL PROJECTE 

Taula-10. Resum dels Ingressos 

Any 
Ingressos 

Fixes 
Ingressos 

Extraordinaris 
Total 

Ingressos 

0                   -                           -                             -     

1 40.573 153.518 153.518 
2 40.573                       -     40.573 
3 40.573                       -     40.573 
4 40.573                       -     40.573 
5 40.573                       -     40.573 
6 40.573                       -     40.573 
7 40.573                       -     40.573 
8 40.573                       -     40.573 
9 40.573                       -     40.573 

10 40.573                       -     40.573 
11 40.573                       -     40.573 
12 40.573                       -     40.573 
13 40.573                       -     40.573 
14 40.573                       -     40.573 
15 40.573                       -     40.573 
16 40.573                       -     40.573 
17 40.573                       -     40.573 
18 40.573                       -     40.573 
19 40.573                       -     40.573 
20 40.573                       -     40.573 
21 40.573                       -     40.573 
22 40.573                       -     40.573 
23 40.573                       -     40.573 
24 40.573                       -     40.573 
25 40.573     570.209,64   610.782 

 

5.5 FLUXOS DE CAIXA 

Els fluxos de caixa anuals corresponen a la diferència entre els ingressos i les despeses. La 
Taula-11 mostra aquests fluxos de caixa: 

Taula-11. Fluxos de Caixa 

Any Inversions 
Total 

Despeses 
Total 

Ingressos 
Fluxos de 

Caixa 

0 438.623 0 0 -438.623 
1 9.431 153.518 144.087 
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2 9.431 40.573 31.141 
3 9.431 40.573 31.141 
4 9.431 40.573 31.141 
5 9.431 40.573 31.141 
6 9.431 40.573 31.141 
7 9.431 40.573 31.141 
8 9.431 40.573 31.141 
9 9.431 40.573 31.141 

10 9.431 40.573 31.141 
11 9.431 40.573 31.141 
12 9.431 40.573 31.141 
13 9.431 40.573 31.141 
14 9.431 40.573 31.141 
15 9.431 40.573 31.141 
16 9.431 40.573 31.141 
17 9.431 40.573 31.141 
18 9.431 40.573 31.141 
19 9.431 40.573 31.141 
20 9.431 40.573 31.141 
21 9.431 40.573 31.141 
22 9.431 40.573 31.141 
23 9.431 40.573 31.141 
24 9.431 40.573 31.141 
25   9.431 610.782 601.351 

 

5.6 AVALUACIÓ DE LA RENDIBILITAT AMB MÈTODE ESTÀTIC 

Alhora d’avaluar la rendibilitat del projecte, s’han utilitzat dos mètodes diferents per tal de 
comparar les possibles divergències i donar una visió més completa. 

 

5.6.1 RESULTATS OBTINGUTS AMB FINANÇAMENT PROPI  

Es basa en la suposició que el valor del diner es constant en el temps. S’utilitza el “Pay Back” 
estàtic per determinar el nombre d’anys en recuperar la inversió inicial. Té en conta 
l’amortització anual. 

A efectes de càlcul, agafarem 1 únic any tipus ja que les diferències d’una any a l’altre no són 
significatives. Aquest any correspon a qualsevol any excepte l’any 0 d’instal·lació i l’any 1 on es 
cobra la subvenció. 

El full de càlcul següent mostra la compte de resultats per a un any tipus: 

ANY > 1: Any tipus 

  INGRESSOS Total anual 
 

Lloguer Turisme rural 40.572,67 
  

Ingressos extraordinaris - 
Total ingressos 40.572,67 

 
                   -     

RESULTATS 
VENDES BRUTES 40.572,67 
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Descomptes comercials - 
Subvencions - 

   MARGE BRUT 40.572,67 

DESPESES VARIABLES 
   Electricitat, biocombustible, butà 2.251,23 

Reposició material 485,55 
Altres - 
Total DESPESES VARIABLES 2.736,78 

DESPESES FIXES 
Personal 3.800,00 
Manteniment i reposicions  932,95 
Comptabilitat  450,00 
Serveis (informàtica, arquitecte) 363,00 
Tributs, Assegurances, Impostos  1.148,50 
Amortització Immobilitzat 11.891,81 
Total DESPESES FIXES 18.586,25 

DESPESES FINANCERES - 

BALANÇ ABANS D'IMPOST 19.249,64 
22,5 % IRPF 4.331,17 
BENEFICI Empresari 14.918,47 
 

INVERSIONS Valor (€) 
Vida 
útil 

Amortització 
anual 

% 
Amortització 

Edificació 298.078,40 33 9.032,68 3% 
Instal·lacions auxiliars 45.275,00 33 1.371,97 3% 
Mobiliari 14.871,60 10 1.487,16 10% 
Despeses constitució i posta 
en funcionament  

7.294,00  -  -  -  

Total - Imprevistos 365.519,00 - - - 
Imprevistos 20 % 73.103,80 - - - 

Total 438.622,80 11.891,81 
 

El balanç és doncs positiu però obtenim una rendibilitat del 3,4 % per tant per sota del 4 %. 

 

5.6.2 RESULTATS OBTINGUTS AMB FINANÇAMENT ALIÈ  

A efectes de càlcul demanarem al banc un préstec ICO fixa per afrontar l’actiu immobilitzat de 
la inversió inicial. El import demanat és de 150.000 €, el termini d’amortització és de  108 
mesos amb uns interessos de 6,2 %. El mètode utilitzat és el “sistema francès”. En  l’Annex nº9 
hi figura el quadre d’amortitzacions facilitat pel banc. 

A continuació es mostra el full de càlcul corresponent a un any tipus: 
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ANY > 1: Any tipus 

  
INGRESSOS Total anual 

 
Lloguer Turisme rural 40.572,67 

  
Ingressos extraordinaris - 

Total ingressos 40.572,67 
 

                  -     

RESULTATS 
VENDES BRUTES 40.572,67 
Descomptes comercials - 
Subvencions - 

   MARGE BRUT 40.572,67 

DESPESES VARIABLES 
   Electricitat, biocombustible, butà 2.251.23 

Reposició material 485,55 
Altres - 
Total DESPESES VARIABLES 2.736,78 

DESPESES FIXES 
Personal 3.800,00 
Manteniment i reposicions  932,95 
Comptabilitat  450,00 
Serveis (informàtica, arquitecte) 363,00 
Tributs, Assegurances, Impostos  1.148,50 
Amortització Immobilitzat 11.891,81 
Total DESPESES FIXES 18.586,25 

DESPESES FINANCERES10 5.951,50 

BALANÇ ABANS D'IMPOST 13.298,14 
22,5 % IRPF 2.992,08 
BENEFICI Empresari 10.306,06 

 
 

INVERSIONS Valor (€) Vida útil 
Amortització 

anual 
% 

Amortització 

Edificació 298.078,40 33 9.032,68 3% 
Instal·lacions auxiliars 45.275,00 33 1.371,97 3% 
Mobiliari 14.871,60 10 1.487,16 10% 
Despeses constitució i posta en 
funcionament  

7.294,00  -  -  -  

Total - Imprevistos 365.519,00 - - - 

                                            
10 Aquest valor correspon a la mitja dels interessos percebuts pel banc durant 12 anys. 



ANNEX 7: PROPOSTA TURISME RURAL 2010 

 

16 

 

Imprevistos 20 % 73.103,80 - - - 
Total 438.622,80 11.891,81 

 

El balanç segueix sent positiu i la rendibilitat del 2,4 %. 

 

5.7 AVALUACIÓ DE LA RENDIBILITAT AMB METODE DINÀMIC 

Aquest mètode té en conta el valor del diner i per tant es basa en l’actualització dels fluxos de 
caixa, aplicant una taxa d’actualització r estimada a partir de l’actual tipus d’interès, a llarg 
termini en el mercat de capitals. 

Els indicadors utilitzats es defineixen a continuació. 

 

5.7.1 TAXA D’ACTUALITZACIÓ (r) 

S’ha agafat una taxa d’actualització d’un interès fix del 4 %. 

  

5.7.2 VALOR ACTUALITZAT NET (VAN) 

El Valor Actual Net (VAN), per a una Taxa d’Actualització donada, correspon a la diferència 
entre el total dels ingressos actualitzats i el total de les despeses ocasionats per a una inversió 
inicial. 

Es calcula amb la següent fórmula: 

��� =  
∑ ��	
�

	
�

(1 + �)	
−

∑ �	
	
�
	
�

(1 + �)	
 

 

On: 

�: Taxa d’Actualització 

��: Fluxos de Caixa nets efectius de cada període 

�: Inversions del projecte 

�: Any corresponent 

�: vida útil del projecte 

 

Si obtenim un resultat del VAN positiu per el tipus d’actualització escollit, l’activitat és viable 
des del punt de vista financer.  

 

5.7.3 TAXA INTERNA DE RETORN (TIR) 

La Taxa Interna de Retorn (TIR) , correspon a la Taxa d’Actualització donada on el Valor Actual 
Net (VAN) donaria 0. Aquest valor equival a la rendibilitat total que ens pot donar l’activitat. 

Es calcula amb la següent fórmula: 

��� = 0 =  
∑ ��		
�…�

(1 + ���)	
 

On la simbologia és la mateixa que la utilitzada en la fórmula del VAN i: 
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��: Benefici Net 

O bé a partir de la fórmula següent: 

��� =  
−�� + ∑ ��	

	
�
	
�

∑ ���	
	
�
	
�

 

 
 

On la simbologia és la mateixa que la utilitzada en la fórmula del VAN i: 

��: Valor de la Inversió Inicial 

�: Nombre de fluxos de caixa nets 

 

Si el TIR > r significa que surt a conta realitzar la inversió i per tant l’activitat 

Si el TIR < r significa que s’ha de rebutjar l’activitat 

Si el TIR = r significa que és indiferent realitzar o no l’activitat 

 

5.7.4 EL TERMINI DE RECUPERACIÓ D’UNA INVERSIÓ O PAY BACK 

El Pay Back correspon a l’any en que la suma dels fluxos de caixa actualitzats igualen les 
despeses de la inversió inicial, és a dir, quan es recupera la inversió inicial. 

Quan menys temps sigui necessari per recuperar la inversió realitzada menys risc tindrà 
executar l’activitat. 

 

5.7.5 ÍNDEX VAN/INVERSIÓ ACTUALITZADA (VAN/I) 

Aquest índex correspon al benefici net per cada unitat de moneda invertida. 

Quan més elevat és l’índex major benefici obtenim. 

 

5.7.6 RESULTATS OBTINGUTS AMB FINANÇAMENT PROPI 

Els resultats obtinguts són els següents: 

Taxa Actualització 4,0% 

VAN - 68.255 €  

TIR  3,4% 

Pay Back 15 

VAN/I  -0,16 € 
 

Taula-12. Supòsit dinàmic d'avaluació econòmica i financera 

Any Inversions Despeses 
 

Ingressos 
FLUXOS DE 

CAIXA Anuals 
Inversió 

Actualitzada 
FLUXOS DE CAIXA 

Actualitzats 
Pay Back 

0 438.623 0 0 -438.623        438.623 €  -            438.623 €               -   €  

1 9.431 153.518 144.087                  -   €               138.545 €  -  300.078 €  

2 9.431 40.573 31.141                  -   €                 28.792 €  -  271.286 €  
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3 9.431 40.573 31.141                  -   €                 27.685 €  -  243.601 €  

4 9.431 40.573 31.141                  -   €                 26.620 €  -  216.981 €  

5 9.431 40.573 31.141                  -   €                 25.596 €  -  191.385 €  

6 9.431 40.573 31.141                  -   €                 24.612 €  -  166.774 €  

7 9.431 40.573 31.141                  -   €                 23.665 €  -  143.109 €  

8 9.431 40.573 31.141                  -   €                 22.755 €  -  120.354 €  

9 9.431 40.573 31.141                  -   €                 21.880 €  -    98.475 €  

10 9.431 40.573 31.141                  -   €                 21.038 €  -    77.437 €  

11 9.431 40.573 31.141                  -   €                 20.229 €  -    57.208 €  

12 9.431 40.573 31.141                  -   €                 19.451 €  -    37.757 €  

13 9.431 40.573 31.141                  -   €                 18.703 €  -    19.054 €  

14 9.431 40.573 31.141                  -   €                 17.983 €  -      1.071 €  

15 9.431 40.573 31.141                  -   €                 17.292 €       16.221 €  

16 9.431 40.573 31.141                  -   €                 16.627 €       32.848 €  

17 9.431 40.573 31.141                  -   €                 15.987 €       48.835 €  

18 9.431 40.573 31.141                  -   €                 15.372 €       64.207 €  

19 9.431 40.573 31.141                  -   €                 14.781 €       78.988 €  

20 9.431 40.573 31.141                  -   €                 14.213 €       93.201 €  

21 9.431 40.573 31.141                  -   €                 13.666 €     106.867 €  

22 9.431 40.573 31.141                  -   €                 13.140 €     120.007 €  

23 9.431 40.573 31.141                  -   €                 12.635 €     132.642 €  

24 9.431 40.573 31.141                  -   €                 12.149 €     144.791 €  

25 9.431 610.782 601.351                  -   €               225.577 €     370.368 €  

Total                438.623 €               370.368 €  -    68.255 €  

 

5.7.7 RESULTATS OBTINGUTS AMB FINANÇAMENT ALIÈ 

Els resultats obtinguts són els següents: 

Taxa Actualització 4,0% 

VAN -       236.015 €  

TIR  2,0% 

Pay Back 25 

VAN/I  -0,54 € 
 

 

Taula-13: Supòsit dinàmic d'avaluació econòmica i financera 

Any Inversions 
Despeses 
ordinàries 

Despeses 
extraordinàries 

 
Ingressos 

FLUXOS 
DE 

CAIXA 
Anuals 

Inversió 
Actualitzada 

FLUXOS DE 
CAIXA 

Actualitzats 
Pay Back 

0 438.623 0 0 0 -438.623    438.623 €  -    438.623 €               -   €  

1 9.431 8.991 153.518 135.096              -   €        129.900 €  -  308.723 €  

2 9.431 8.991 40.573 22.150              -   €          20.479 €  -  288.244 €  

3 9.431 8.991 40.573 22.150              -   €          19.692 €  -  268.552 €  

4 9.431 21.605 40.573 9.536              -   €            8.152 €  -  260.400 €  
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5 9.431 21.605 40.573 9.536              -   €            7.838 €  -  252.562 €  

6 9.431 21.605 40.573 9.536              -   €            7.537 €  -  245.025 €  

7 9.431 21.605 40.573 9.536              -   €            7.247 €  -  237.778 €  

8 9.431 21.605 40.573 9.536              -   €            6.968 €  -  230.810 €  

9 9.431 21.605 40.573 9.536              -   €            6.700 €  -  224.110 €  

10 9.431 21.605 40.573 9.536              -   €            6.442 €  -  217.668 €  

11 9.431 21.605 40.573 9.536              -   €            6.195 €  -  211.473 €  

12 9.431 21.605 40.573 9.537              -   €            5.957 €  -  205.516 €  

13 9.431 40.573 31.141              -   €          18.703 €  -  186.814 €  

14 9.431 40.573 31.141              -   €          17.983 €  -  168.830 €  

15 9.431 40.573 31.141              -   €          17.292 €  -  151.538 €  

16 9.431 40.573 31.141              -   €          16.627 €  -  134.912 €  

17 9.431 40.573 31.141              -   €          15.987 €  -  118.925 €  

18 9.431 40.573 31.141              -   €          15.372 €  -  103.552 €  

19 9.431 40.573 31.141              -   €          14.781 €  -    88.771 €  

20 9.431 40.573 31.141              -   €          14.213 €  -    74.559 €  

21 9.431 40.573 31.141              -   €          13.666 €  -    60.893 €  

22 9.431 40.573 31.141              -   €          13.140 €  -    47.752 €  

23 9.431 40.573 31.141              -   €          12.635 €  -    35.118 €  

24 9.431 40.573 31.141              -   €          12.149 €  -    22.969 €  

25 9.431 610.782 601.351              -   €        225.577 €     202.608 €  

Total              438.623 €        202.608 €  -  236.015 €  

 

 

Finançament bancari 

Inversió banc 150.000 € 
Interès 6,16% 
Termini amortització 12     

Any Amortització Interessos Quota a pagar 

1 - 8.991,00 8.991 
2 - 8.991,00 8.991 
3 - 8.991,00 8.991 
4 12.966,42 8.638,62 21.605 
5 13.765,34 7.839,70 21.605 
6 14.613,48 6.991,56 21.605 
7 15.513,89 6.091,15 21.605 
8 16.469,75 5.135,29 21.605 
9 17.484,52 4.120,52 21.605 

10 18.561,82 3.043,22 21.605 
11 19.705,52 1.899,52 21.605 
12 20.919,26 685,40 21.605 

Total 150.000,00 71.417,98 221.418 
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5.8 CONCLUSIONS 

Si ens fixem amb el mètode estàtic obtenim un balanç positiu amb les dues modalitats de 
finançament, és a dir un benefici net de 14.919 € amb finançament propi i 10.306 € amb 
finançament aliè. L’any 12 s’acabaria el préstec del banc i per tant el benefici seria l’equivalent 
amb finançament propi. Ara bé, si calculem la rendibilitat, obtenim un 3,4 % amb finançament 
propi i un 2,4 % amb finançament aliè, és a dir per sota del 4 %. Per tant, segons aquest 
mètode, obtenim un benefici però no els suficients perquè l’activitat sigui rentable.  

Pel que fa al mètode dinàmic, obtenim un VAN negatiu amb les dues modalitats de 
finançament (- 68.255 i - 236.015 € respectivament), un TIR inferior a la taxa d’actualització 
(3,4% i 2,0% respectivament), un Pay Back de 15 i 25 anys i un VAN/I de -0,16 i -0,54 € 
respectivament. Per tant, segons aquest mètode, no surt a conta realitzar la inversió.  

Si ens fixem amb la modalitat de finançament, el fet de demanar un préstec al banc disminueix 
el risc d’inversió i per tant és una opció a tenir en conta. Ara bé, estudiar el finançament aliè, 
obtenint tanta poca rendibilitat, no té massa sentit. 

L’anàlisi econòmic i financer ens indica que l’ampliació de places de turisme rural independent 
no és viable ni econòmicament ni financerament. 
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1. OBJECTE 

És objecte d’aquest annex, determinar la viabilitat econòmica de la incorporació d’un sistema 
de calefacció amb biomassa forestal per tal de canviar l’actual sistema de funcionament amb 
gasoil. 

 

2. CONDICIONANTS DEL PROMOTOR 

- Incorporar el sistema de calefacció amb biomassa a totes les unitats de vivenda de la casa a 
més a més d’escalfar l’aigua de la piscina o piscines. S’instal·larà una única caldera amb un 
“District-heating”. 

- Utilitzar les instal·lacions ja existents que es puguin aprofitar amb el nou sistema. 

- Tota la biomassa utilitzada formarà part de la finca; no es comprarà biomassa externa. 

- Mantenir l’actual sistema de calefacció amb gasoil per casos d’urgència. 

 

3. INSTAL·LACIÓ CALDERA DE BIOMASSA PER CALEFACCIÓ 

3.1 FONTS DE INFORMACIÓ 

- Curs: “La biomassa llenyosa, un món d’oportunitats per a les dones” impartit pel Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya a Castellfollit de Riubregós. 

- Revista “Silvicultura” nº 60, Tercer trimestre 2009: article “Les subvencions de calderes de 
biomassa per a ús tèrmic”. 

- Presentació: “La producció d’estella forestal al Bages”, David Pérez. 

- Empresa “TERMOSUN, TONDO ENERGIES S.L”, proveïdors i instal·ladors de calderes de 
biomassa. 

- CTFC, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 

- DMAH, Departament de Medi Ambient i Habitatge 

- CPF, Centre de la Propietat Forestal  

- Pàgines web: 

www.gencat.cat/icaen/ 

http://mediambient.gencat.cat  

www.observatoriforestal.cat 

 

3.2 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ACTUAL 

La instal·lació actual consta de dues calderes: 

- Caldera de la casa Roca, model CPA 130, de 150 kW de potència nominal i de l’any 1998. 
Aquesta caldera s’utilitza per escalfar la casa pairal, concretament la zona habitada pels 
propietaris que equival a una superfície de 277.5 m2. Podríem dir que la caldera està sobre 
dimensionada però en el seu moment es va decidir en instal·lar aquesta potència per possibles 
ampliacions. 

- Caldera de la casa Roca, model LAIA GTI Confort, de 30 kW de potència nominal i de l’any 
2002. Aquesta caldera s’utilitza per escalfar la casa de turisme rural independent existent, 
equivalent a una superfície de 108,38 m2.  
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Les dues calderes funcionen amb combustible fòssil, gasoil i amb una instal·lació d’escalfament 
d’aigua amb radiadors.  

El consum anual total de gasoil, tenint en conta que aquest equival als caps de setmana i 
festius del període comprès entre mitjans de tardor a mitjans de primavera, equival a 4.000 L: 
2.500 L de la casa pairal i 1.500 L de la casa de turisme rural.  

 

3.3 COMPARATIVA COMBUSTIBLES: GASOIL / ESTELLA 

La taula següent mostra les característiques del combustible utilitzat actualment i del 
combustible substitut que es feria servir. Es considera l’estella a un 30 % d’humitat. 

 

Taula-1. Comparatiu combustible 
  GASOIL ESTELLA 

Tipus d'energia no renovable  renovable 

Emissions CO2 positiu neutre 

Tipus de combustible fòssil 
biomassa 
forestal 

PCI* (MWh/Tn) 11,2 3,5 

Densitat (Tn/m3) 0,88 0,3 

PCI (MWh/m3) 9,86 1,05 

Preu (€/L o €/Tn 
seca**) 

0,72 90.2 

                         *PCI1: Poder Calorífic Inferior.  

                       **Estimació de tot el procés (del bosc a la caldera) per a l’obtenció de l’estella. 

 

• 2,8 Tn d’estella seca aporten la mateixa energia que 1.000 L de gasoil. Com que 

nosaltres consumim 4.000 L anuals, necessitaríem 11,2 Tn d’estella anual. 

• Com en aquest cas consumim 4.000 L de gasoil anuals a un preu de 0,75 € / L, obtenim 

un cost de 3.000 € anuals.  

• El cost de l’estella seria de 896 € anuals. 

Per tant, el marge de diferència entre els dos combustibles comparats és de 2.104 €. 

 

 

 

                                            
1
 PCI: quantitat total de calor que es desprèn durant la combustió completa d’un Kg. de combustible 

sense contar la part corresponent al calor latent del vapor d’aigua de la combustió, ja que no es 
produeix canvi de fase i s’expulsa com a vapor. 
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3.4 COMPARATIVA CALDERES: COMBUSTIBLE FÒSSIL / BIOMASSA 

 

Taula-2. Comparatiu calderes 
  Instal·lació gasoil Instal·lació biomassa 

Model Caldera  Roca: CPA 130 
HERZ FIREMATIC-BIOCONTROL 

150 KW DE LUXE 
Potència nominal Caldera (Qn) (KW) 150 150 
Pressió màxima (bar) 5 3 
Temperatura màxima (ºC) 100 90 
Combustible gasoil estella 
Consum anual (L) / (Tn) 4.000 11,2 
Cost caldera (no inclou muntatge) (€) 9.440 29.667 
Sistema d'acumulació (€) dipòsit 
(2*2000L) /sítja (12 Tn) 

2.777 4.553 

Accessoris (€) 2.832 9.974 
Total caldera (€) 15.048 44.194 
Preu combustible (*) (€ / L) o (€ / Tn) 0,722 90.23 
Cost combustible (€ / any) 2.880 1.010,24 
 

AMORTITZACIÓ: 

Total caldera gasoil: 15.048 € - Total caldera estella: 44.194 € 

Diferència Caldera: 29.145 € 

Diferència cost combustible actual: 2.104 € 

Amortització: 29.145 / 2.104 = 13,9 anys 

En un període de 13,9 anys haurem recuperat la inversió realitzada. 

 

 

Fotografia nº1. Caldera per estella amb cinta    Fotografia nº2. Sistema automatitzat. CTFC. 
                              transportadora. CTFC. 

                                            
2
 Preu segons l’Institut Català de l’Energia. Calculats a partir dels preus de referència, abans d'impostos, 

en data 28 de juny de 2010, del Bulletin Petrolier, de la Commission Européenne, Núm 1513, als quals 
se'ls hi ha aplicat el corresponent impost especial d'hidrocarburs, el tram estatal de l'impost sobre 
vendes minoristes i l'IVA. 
3
 Preu segons el que costaria fent el combustible a la pròpia finca. 
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3.5 PROVEÏDORS CALDERES  

A continuació es mostren els possibles proveïdors existent en el radi més pròxim i proper de la 
finca. 

Taula-3. Representants, instal.ladors calderes d'estella forestal, Febrer 2010 

NOM EMPRESA 
CALDERAS 

INSTALADES QUE FA? 
NOM 

CONTACTE TEL. FIX TEL. MOBIL POBLACIÓ WEB 
ADREÇA 
POSTAL 

ISVED SL 
HEIZOMAT - 

OKOFEN 
Representant/ 

instal·lador 
Albert 
Casas 938305263 649992756 Artés www.isved.com  

C/Bruc, 43 - 
ARTÉS 

GIRASOL HERZ Instal.lador 
Dídac Vives 
i Noè Mas 935149661 

630447278 
- 

606221451 Navarcles     

DAMBIOSOL 

HARGASSNER, 
HERZ, 

TERMOROSSI Instal.lador David 938774480 659327668 Manresa   

Bda. Poal - 
Ca l'Andreu 

s/n 

WATTVERD 
BIOENERGIA 

HERZ - LSOLÉ - 
THERMOROSSI - 

TATANO Instal.lador Josep Roca 938812902 699966661 Centelles www.wattverd.com  

Mas "El 
Cogull" 

JQN Energies 
SL 

TULIMAX, 
LIGNOTHERM, 

SAATOULI Instal.lador 
Quim 

Cooper 938202900   Artés www.jqnenergies.com  

C/ Sant Jordi, 
13-15 Nau R 
- POL. Santa 

Mª 

KAPELBI 
CARLES KAPELBI 

Distribucidor - 
instal·lació 

Carles 
Iglesias I 

David 
Merino 669849251   Navarcles www.kapelbi.com    

 

3.6 AJUTS I SUBVENCIONS  

El Institut Català de l’Energia, d’ara endavant ICAEN, convoca anualment subvencions per a 
projectes d’energies renovables.  Segons el text publicat al DOGC de l’ORDRE ECF / 393 / 2010 
de les subvencions d’energies renovables, per a la convocatòria 2010, el cost subvencionable 
per a la instal·lació de biomassa tèrmica per a particulars, és del 30 % amb un import màxim 
subvencionable de 15.000 €. 

 

4. OBTENCIÓ D’ESTELLA PER A L’ALIMENTACIÓ DE LA CALDERA DE BIOMASSA 

4.1 CARACTERÍSTIQUES DE LA FUSTA QUE ES FERÀ SERVIR COM A ESTELLA 

La fusta que s’utilitzarà provindrà de les tallades selectives i/o de millora que es duen a terme 
anualment a la finca. D’aquestes tallades s’aprofitarà la fusta que no té sortida al mercat i que 
generalment es deixa al bosc, com serien els arbres torts, mal formats, malalts, de diàmetre 
inferior a 12 cm a 1.30 m d’alçada, etc. 

No s’utilitzaran les capçades ja que aquestes contenen massa vegetal de poc poder calorífic i 
rica en nutrients, la qual cosa al cremar-se pot provocar que la caldera es malmeti. 

L’espècie forestal que s’utilitzarà majoritàriament és el Pinus sylvestris, encara que altres 
espècies presents en el bosc subjectes a ser tractades durant les tallades anuals com són el 
Pinus nigra, Quercus ilex i Quercus humilis, també es faran servir. 



ANNEX 7: PROPOSTA SISTEMA DE CALEFACCIÓ AMB BIOMASSA  2010 

 

7 

 

 

Fotografia nº3. Aquesta fusta torta anomenada “fusta de trituració” té un alt cost d’extracció i 
un baix valor comercial. Aquesta és la fusta que cal destinar a la producció d’estella forestal. 
Autor: David Pérez. 

 

4.2 QUAN, QUI I COM ES TALLARÀ 

La fusta es tallarà anualment durant el període on es duen a terme les tallades del bosc; 
període comprès entre principis d’octubre i finals de maig. Es deixaran els mesos d’estiu per el 
bon assecat de l’estella. Per tant l’estella obtinguda durant l’any servirà per alimentar la 
caldera durant el hivern següent.  

L’encarregat en tallar aquesta fusta serà una empresa especialitzada en feines i tractaments de 
masses forestals. Actualment, l’empresa responsable és “Monforestal” (www.monforestal.es).  

El procés d’obtenció de la fusta i els costos horaris de cada operació són els següents:  

a. Serrat de l’arbre i desbrancat amb motoserra: 0.7 – 1.5 t304/h => 18 €/h.  

b. Desembosc amb l’ajut d’un tractor amb cabrestant o bé a cavall i apilat vora pista: 1.5 

– 2t30/h => 50€/h. 

 

Fotografia nº4. Tallat i desbrancat.                                 Fotografia nº5. Desembosc.    
Autor: David Pérez                                                               Autor: David Pérez. 

                                            
4
 t30: tonelades obtingudes a una humitat de la fusta del 30 %. 
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4.3 ESTELLAT 

L’estellat es durà a terme a peu de pista. Característiques de l’estelladora: 

- Tipus: mitjana (300 CV, de tambor) 

- Mobilitat: Mòbil 

- Alimentació: Grapa 

- Ús: producció d’estella per energia 

- Material d’entrada: <60-80 cm 

- Cost horari: 120-150 €/h 

- Rendiment a peu de pista: 10-15 map5/h; 3.3-5 tv6/h 

 

Fotografia nº6. Estellat a bosc.                             Fotografia nº7. Detall boca estelladora. 
Autor: David Pérez.                                                   Autor: David Pérez. 
L’estellat es farà a finals de maig. La taula següent mostra els avantatges i inconvenients 
d’estellar en verd o en sec: 

 

Taula-3. Estellat en verd vs en sec 

Tipus 
Característiques de la 
producció 

Característiques de les estelles 

Fusta verda 
(acabada 
de tallar) 

- Facilitat estellat - Pèrdua de matèria seca durant el 
secat/emmagatzematge (10-12 % ms) - Lleu desgast de les cutxilles 

- Estellat amb menys pols - Desenvolupament de podridures que 
poden irritar i crear al·lèrgies - Possible presència de fulles 
- Taxa de pols que s'incrementa 
notablement 
- Indicada per ser cremada en un temps 
breu 

Fusta seca 
(després 
d'uns 

- Més difícil d'estellar (fusta 
més dura) 

- Menor o absència de pèrdua de material, 
degut a la absència de podridures 

- Més desgast de les cutxilles - Taxa de pols i partícules constants 

                                            
5
 map: mètre cúbic aparent 

6
 tv: tona verda; 40-50 % humitat en base humida. 
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quants 
mesos) 

- Poden ser conservades més temps sense 
degradació - Estellat amb més pols 

- Menys quantitat de fulles   
Font: Laurier et al, 1998 

En el nostre cas el model s’apropa més a l’estellat en verd tot i que la fusta pot ser que perduri 
durant alguns mesos a bosc i per tant pot ser que vagi perdent humitat. Tot dependrà de les 
condicions climatològiques de l’any.  

Un cop s’hagi estellat es transportarà fins al magatzem on es durà a terme l’assecat. Per 
volums petits (de 10 a 25 m3) i distàncies curtes, el cost del transport és de 30-40 € / h. 
Característiques de l’emmagatzematge i assecat: 

- Les piles tindran una forma teòrica de prisma rematat amb cons de mida entre 50-100 m3, 
amb una alçada de 3-4 metres i no més grans per evitar possibles processos de compostatge.  

- L’emmagatzematge es realitzarà fora de cobert amb protecció (malles geotèxtils7) i amb el 
terra preparat: bona base d’estella per evitar impureses (pedra, pols,sorra, etc.). Les piles 
s’ubicaran al costat i a un nivell superior de la sitja per tal de facilitar l’alimentació i 
manipulació d’aquesta.  

La taula següent mostra els avantatges i desavantatges de diferents opcions 
d’emmagatzematge: 

Taula-4. Emmagatzematge estella 
Opció Avantatges Desavantatges 

A l'aire 
lliure 

Poc cost d'emmagatzematge 
Sense terra preparat, 

augmenta el risc d'incorporar 
pedres i sorra 

Amb bones condicions, assecat 
molt efectiu 

Hi ha risc de rehidratació 

Sota cobert 

Major capacitat per m2 (amb 
parets) 

Sistema més car (250 - 300 
€/m2) segons casos 

Protecció efectiva davant l'aigua 
(rehidratació) 

Assecat més llarg que a l'aire 
lliure 

Segons construcció, es redueix 
l'aportació de pedres i sorra  

Amortització a llarg termini 
 

Sota tèxtil 

Cost 4 €/m2 Operaris per a col·locació tèxtil 

Flexibilitat: es pot reutilitzar 5 
anys i canviar de lloc o 

emmagatzemar 

Utilització difícil amb neu i 
vent fort 

 
No poden haver plecs, passa 

aigua 

Es trenca amb relativa facilitat 
  S'ha d'amortitzar amb 5 anys 

 
 

                                            
7
 Top Tex Protection Fabric (austriac) Polyfelt => 4 €/m

2
; Lest’o (francès) Novintiss (2€/m

2
); 

Característiques: Filaments de polipropilè, VU: 5 anys, Escorre aigua, Permet sortida vapor d’aigua. 



ANNEX 7: PROPOSTA SISTEMA DE CALEFACCIÓ AMB BIOMASSA  2010 

 

10 

 

Les dues primeres opcions no es contemplen ja que a l’aire lliure hi ha perill de rehidratació i 
sota cobert no es vol utilitzar cap construcció pertanyent a la casa ja que pot ser susceptible de 
ser utilitzat com a habitatge. Per tant, l’objectiu és ubicar l’estella en un indret definitiu, que 
no molesti i sobretot de fàcil manipulació. 

 

Fotografia nº8. Exemple de pila amb malla geotèxtil. Autor: David Pérez. 

  

4.4 CARACTERÍSTIQUES ESTELLA OBTINGUDA 

L’estella tindrà unes mides determinades: llargada entre 3-5 cm i un diàmetre entre 1-3 cm. 
Aquesta mida ve determinada per la caldera que s’instal·larà. En el nostre cas l’estella que 
admet la caldera està compresa entre les classes G30 (16-2.8 mm) - G50 (31.5-5.6 mm) segons 
Önorm 7133 (Normativa Austríaca). La humitat després de l’assecat a l’aire lliure serà del 25-
30 % acceptant un màxim de 35 % que correspon al màxim que admet la caldera per al seu 
correcte funcionament. 

 

Fotografia nº9. Classes i característiques del producte. Autor: David Pérez. 
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4.5 SUBMINISTRAMENT I DISSENY SITJA  

Per facilitar les operacions de descàrrega de l’estella en el dipòsit d’alimentació (sitja), és 
convenient que el dipòsit estigui situat sota el nivell del sòl. Des de la sitja d’alimentació, 
l’estella surt automàticament i s’envia, a través d’un alimentador-dosificador, a la caldera, on 
es realitza la combustió completa mitjançant aire primari i secundari. El subministrament es 
realitzarà manualment abocant l’estella directament a la sitja amb l’ajut de pales.  

Fotografia nº10. Exemple de subministrament. 

La sitja es dimensionarà per a un únic estellat a l’any i amb la grandària suficient per encabir 
les tones necessàries per escalfar les possibles futures reformes d’habitatge o restauració. 
S’ubicarà al costat de la caldera per facilitar l’alimentació. 

 

 Fotografia nº11. Exemple de subministrament. Autor: David Pérez. 
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Fotografia nº12. Sitja i boca d’entrada de l’estella. CTFC. 

 

Fotografia nº13. Ubicació de la sitja.  
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El Plànol nº6 mostra la ubicació de la instal·lació de calefacció: piles d’estella, sitja, caldera i 
“district-heating”. 

 

4.6 AJUTS I SUBVENCIONS 

El Centre de la Propietat Forestal, d’ara endavant CPF8, dintre del marc del PDR 2007-2013, 
convoca una ajut anual per a la valoració de la biomassa forestal. Segons l’ORDRE 
MAH/262/2010, del 22 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió 
forestal sostenible, la Secció 4.1 Valoració de la biomassa forestal compresa en el Capítol 4. 
Diversificació de l’economia rural, ofereix els ajuts següents:  

 

Taula-5. Imports màxims subvencionables (IMS) 
Concepte IMS 

4.1.1 Tractament i desembosc de biomassa forestal  5,00 €/m³ aparent 
4.1.2 Densificació de la biomassa en el punt de reunió del desembosc  6,60 €/m³ aparent 
4.1.3 Contractes d’arrendament financer (leasing) per a l'adquisició d'un 
mòdul d'obtenció d'energia tèrmica mitjançant biomassa forestal 

120, 00 €/kw i any 

Instal·lació del mòdul a la xarxa de calefacció  6.000,00 €/ut 
4.1.4 Redacció d’estudis d’avaluació de disponibilitat de biomassa  10.000,00 €/ut 

 

Es demanaran els conceptes 4.1.1 i 4.1.2. El percentatge d’atorgament és del 100 %. 

 

5. ANÀLISI ECONÒMIC 

Aquest anàlisi té per objectiu determinar si el sistema de calefacció amb biomassa forestal és 
més econòmic que l’actual sistema de calefacció amb gasoil. 

 

5.1 SITUACIÓ ACTUAL 

La situació actual es descriu a l’epígraf 3.2 d’aquest annex. Ara bé, amb un consum de 4.000 L 
anuals a un preu de 0,72 € / L obtenim un cost de 2.880 € anuals de combustible. 

 

5.2 CÀLCUL SUPERFÍCIE A ESCALFAR 

La superfície que s’escalfa actualment és de 386 m2 que correspon a la casa principal habitada 
pels propietaris i la casa de turisme rural per a 6 persones. 

La superfície a escalfar en el cas de l’estudi equival a: 

- Casa principal habitada: 277,5 m2 

- Casa turisme rural (6 persones): 108,38 m2 

- Casa turisme rural (12 persones) en projecte: 236,2 m2 

- Piscina gran:168 m2 

- Piscina petita en projecte: 100 m2 

                                            
8
 CPF: Centre de la Propietat Forestal, òrgan competent de la gestió forestal sostenible en finques de 

titularitat privada, pertanyent al departament de Medi ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Aquests diferents espais fan un total d’aproximadament 650 m2. 

Aquesta superfície és la que s’utilitzarà per a realitzar els diferents càlculs del combustible 
(tones d’estella) necessari i cubicatge de les piles. 

Ara bé, la caldera i la sitja es dimensionaran tenint en conta futures restauracions de la casa i 
per tant per una superfície equivalent a 1.500 m2. 

 

5.3 VALOR DE LA INVERSIÓ INICIAL 

El muntant final total de la inversió inicial necessària, per a poder realitzar, amb garanties, la 
instal·lació d’un sistema de calefacció amb biomassa forestal és de 59.081 €. 

El muntant final total de la inversió inicial necessària, per a poder realitzar, amb garanties, la 
instal·lació d’un sistema de calefacció amb gasoil és de 35.045 €. 

 

5.4 VIDA ÚTIL DEL PROJECTE 

A efectes de càlcul agafarem una vida útil de 25 anys. Amb aquest període la instal·lació amb 
biomassa forestal ha de ser més rendible que la instal·lació amb gasoil. 

 

5.5 PAGAMENTS I COBRAMENTS 

Els pagaments corresponen a les inversions i les despeses anuals i els cobraments als possibles 
ingressos, en aquest cas ingressos atípics provinents dels ajuts i subvencions. 

 

5.5.1 PAGAMENTS INVERSIONS 

La taula següents mostra el valor de la inversió inicial tenint en conta els dos sistemes de 
calefacció: el sistema amb biomassa forestal i el sistema amb gasoil. 

Taula-6. COSTOS DE INVERSIÓ INSTAL.LACIÓ SISTEMA DE CALEFACCIÓ  

CONCEPTE DESCRIPCIÓ UNITAT 
Nº 

UNITATS 
PREU 

UNITARI IMPORT 
AMB BIOMASSA 

1- Instal.lació caldera 
biomassa amb 
estelles 

Caldera Firematic Biocontrol 100 kW ut 1 19.835,00 19.835,00 

Sistema d'elevació de retorn, vàlvula 
motoritzada 3 vies 6/4'' (150 kW)  

ut 1 1.507,00 1.507,00 

Disc rotatiu D=3M, altura màx. Estelles 4 M ut 1 3.823,00 3.823,00 

Allargament extractor 1 metre FM ut 1 363,00 363,00 

Vàlvula tèrmica de seguretat ut 1 98,00 98,00 

Regulador de tir diàmetre 150 mm ut 1 300,00 300,00 

Modul control acumulador biocontrol ut 1 398,00 398,00 

Acumulador inercia 1 000 L ut 1 1.980,00 1.980,00 

Posta en marxa i formació firematic ut 450,00 450,00 

Muntatge i cablejat  firematic ut 1 1.500,00 1.500,00 

Instal.lació hudràulica Caldera-Acumulador ut 1 2.100,00 2.100,00 
2- Xemeneia ut 1 2.000,00 2.000,00 

3- Sitja Capacitat 144 m
3
 (6 x 6 x 4 m) ut 1 10.000,00 10.000,00 

4- Instal.lació piscina Bomba + entubat ut 2 1.500,00 3.000,00 

5- Lona Astralpool  m
2
 268 25,00 6.700,00 

6- District-heating Excavació m
3
 32 6,00 192,00 

Tuberia ml 160 10,00 1.600,00 
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7- Obra civil 10 % de la inversió ut 1 3.235,40 3.235,40 

Total 59.081,40 

AMB GASOIL 

1- Instal.lació caldera 
gasoil 

ut 1 15.048,00 15.048,00 

2- Xemeneia ut 1 2.000,00 2000,00 

3- Dipòsit+Obra Civil
9
 ut 1 5.000,00 5.000,00 

4- Instal.lació piscina Bomba + entubat ut 2 1.500,00 3.000,00 

5- Lona Astralpool m
2
 268 25,00 6.700,00 

6- District-heating Excavació m
3
 32 6,00 192,00 

Tuberia ml 160 10,00 1.600,00 

7- Obra civil 10 % de la inversió ut 1 1.504,80 1.504,80 

Total 35.044,80 

 

5.5.2 DESPESES ANUALS PELS DOS COMBUSTIBLES 

D’una banda tenim les despeses corresponents a l’obtenció del combustible per la caldera de 
gasoil i de l’altra banda a l’obtenció de la biomassa forestal. A efectes de càlcul, es tindrà en 
conta una superfície a escalfar de 650 m2 (superfície equivalent als diferents espais que es 
volen escalfar; veure apartat 5.2 d’aquest annex), la qual necessita 6.800 L de gasoil. 

 

COMBUSTIBLE GASOIL 

Les despeses fixes corresponen a les depeses de manteniment i reposicions. A efectes de 
càlcul, agafarem un 3 % del cost de la inversió inicial, és a dir 1.051 €. 

Les despeses variables que es generen són el cost del combustible fòssil: 

6.800 L x 0,72 € /L = 4.896 € anuals. 

 

COMBUSTIBLE BIOMASSA 

Les despeses fixes corresponen a les depeses de manteniment i reposicions. A efectes de 
càlcul, agafarem un 3 % del cost de la inversió inicial, és a dir 1.772 €. 

Les despeses variables depenen del volum necessari d’estella i del procés productiu per a 
l’obtenció d’aquesta. 

 

TONES D’ESTELLA NECESSÀRIES PER A ESCALFAR UNA SUPERFÍCIE DE 650 M2 

L’estella té una densitat de 0,30 Tn/m3. Per una superfície de 386 m2, consumim 4.000 L de 
gasoil. Per tant, per una superfície de 650 m2 consumiríem un 6.800 L de gasoil. 

Com que 2,8 Tn d’estella seca aporten la mateixa energia que 1.000 litres de gasoil, 
necessitarem un total de 19 Tn d’estella seca. Com que en el moment de tallar els arbres, 
aquests contenen un percentatge d’humitat del 40-50 %, haurem de tenir en conta aquest 20 
% de pes que es perd alhora de l’assecat i per tant tallar un 20 % més de tones de fusta, és a 
dir que en contes de 19 Tn, en necessitarem 22,8 Tn. Aquestes 22,8 Tn equivalen a 76 m3. 

                                            
9
 ITEC – BEDEC: Instituto de Tecnología de la Construcción de Catalunya - Banco Estructurado de Datos 

de Elementos Constructivos. 
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PROCÉS PRODUCTIU DE L’ESTELLA 

- Tallar i desbrancar: Tenim com a referència el valor de 18 € / Tn. Per obtenir 22,8 Tn el cost 
total és de 410.40 €. 

- Desembosc i apilat vora camí: tenim com a referència 1.5 – 2t30/h => 50€/h. Per obtenir 22,8 
Tn necessitem 15,2 hores; el cost és de 760 €. 

- Estellat: agafarem el valor entremig entre 120-150 € /h, és a dir 135 € /h. Amb un rendiment 
mig de 4,15 tv / h, per estellar 22,8 Tn necessitem 5,49 hores de feina. Per tant el cost és de 
741,15 €. 

- Transport a destí: agafarem el valor mig de 35 € /h per un volum de 25 m3. En el nostre cas, el 
volum a transportar és de 76 m3. Per tant necessitarem 3 hores. El cost del transport serà de 
105 €. 

- Subministrament: El subministrament es farà manualment amb l’ajut d’un empleat. Amb una 
durada de 4 hores i un cost horari de 10 € / h, obtenim un cost total de 40 € /h. 

La Taula següent mostra el cost total i per tones del procés productiu d’estella. 

Taula-7. Despeses procés productiu d'estella 
CONCEPTE PREU (€/Tn) PREU (€/h) TONES HORES IMPORT 

TALLAR I DESBRANCAR 18,00   22,80   410,40 

DESEMBOSC I APILAT VORA CAMÍ 
 

50,00 
 

15,20 760,00 

ESTALLAT 
 

135,00 
 

5,49 741,15 

TRANSPORT A DESTÍ 
 

35,00 
 

3,00 105,00 

SUBMINISTRAMENT MANUAL 
 

10,00 
 

4,00 40,00 

Total per 22,8 Tn 2.056,55 
Total / Tn 90,20 

 

 

5.5.3 RESUM INVERSIONS I DESPESES 

Taula-8. Resum de les Inversions i Despeses 

Any Inversions 
Despeses 

fixes  
Despeses 
variables 

Total 
Despeses 

AMB GASOIL 

0         35.045    0   0   0   

1 1.051   4.896   5.947   

2 1.051   4.896   5.947   

3 1.051   4.896   5.947   

4 1.051   4.896   5.947   
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5 1.051   4.896   5.947   

6 1.051   4.896   5.947   

7 1.051   4.896   5.947   

8 1.051   4.896   5.947   

9 1.051   4.896   5.947   

10 1.051   4.896   5.947   

11 1.051   4.896   5.947   

12 1.051   4.896   5.947   

13 1.051   4.896   5.947   

14 1.051   4.896   5.947   

15 1.051   4.896   5.947   

16 1.051   4.896   5.947   

17 1.051   4.896   5.947   

18 1.051   4.896   5.947   

19 1.051   4.896   5.947   

20 1.051   4.896   5.947   

21 1.051   4.896   5.947   

22 1.051   4.896   5.947   

23 1.051   4.896   5.947   

24 1.051   4.896   5.947   

25   1.051   4.896   5.947   

 

Taula-9. Resum de les Inversions i Despeses 

Any Inversions 
Despeses 

fixes  
Despeses 
variables 

Total 
Despeses 

AMB BIOMASSA 

0       59.081    0   0   0   

1 1.772   2.057   3.829   

2 1.772   2.057   3.829   

3 1.772   2.057   3.829   

4 1.772   2.057   3.829   

5 1.772   2.057   3.829   

6 1.772   2.057   3.829   

7 1.772   2.057   3.829   

8 1.772   2.057   3.829   

9 1.772   2.057   3.829   

10 1.772   2.057   3.829   
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11 1.772   2.057   3.829   

12 1.772   2.057   3.829   

13 1.772   2.057   3.829   

14 1.772   2.057   3.829   

15 1.772   2.057   3.829   

16 1.772   2.057   3.829   

17 1.772   2.057   3.829   

18 1.772   2.057   3.829   

19 1.772   2.057   3.829   

20 1.772   2.057   3.829   

21 1.772   2.057   3.829   

22 1.772   2.057   3.829   

23 1.772   2.057   3.829   

24 1.772   2.057   3.829   

25   1.772   2.057   3.829   

 

5.5.4 INGRESSOS 

Com a ingressos tenim els que fan referència a ingressos atípics, és a dir els ajuts i subvencions. 
Només es podrà optar a demanar aquests pel que fa a la instal·lació amb biomassa. Els epígrafs 
3.6 i 4.6 d’aquest annex descriuen aquests ingressos. 

La taula següent resumeix els ajuts i subvencions: 

 

 

Taula-10. Resum dels Ingressos extraordinaris 

Any 
AJUTS I 

SUBVENCIONS 
Unitats Import TOTAL 

0 (2010) - - - - 
1 (2011) ICAEN + CPF 1 15.882 15.882 

2 (2012) CPF 1 882 882 

3 (2013) CPF 1 882 882 

4 - - - - 

5 - - - - 

6 - - - - 

7 - - - - 

8 - - - - 

9 - - - - 

10 - - - - 

11 - - - - 

12 - - - - 

13 - - - - 

14 - - - - 

15 - - - - 
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16 - - - - 

17 - - - - 

18 - - - - 

19 - - - - 

20 - - - - 

21 - - - - 

22 - - - - 

23 - - - - 

24 - - - - 

25 - - - - 

Total      17.645 €  
 

A partir de l’any 4 finalitzaria el període 2007 – 2013 i per tant no hem comptabilitzat l’ajut tot 
i que podria ser que aquest segueixi sent vigent a partir del 2014. 

 

5.6 COMPARATIU ECONÒMIC 

Taula-11. Fluxos de Caixa 

Any Inversions Total Despeses Total Ingressos Fluxos de Caixa ∑ Fluxos de Caixa 

AMB GASOIL 

0 35.045 0                     -    -    35.045 €  -      35.045 €  

1 5.947                     -    -      5.947 €  -      40.992 €  

2 5.947                     -    -      5.947 €  -      46.939 €  

3 5.947                     -    -      5.947 €  -      52.887 €  

4 5.947                     -    -       5.947 €  -      58.834 €  

5 5.947                     -    -       5.947 €  -      64.782 €  

6 5.947                     -    -       5.947 €  -      70.729 €  

7 5.947                     -    -       5.947 €  -      76.676 €  

8 5.947                     -    -       5.947 €  -      82.624 €  

9 5.947                     -    -       5.947 €  -      88.571 €  

10 5.947                     -    -       5.947 €  -      94.518 €  

11 5.947                     -    -       5.947 €  -    100.466 €  

12 5.947                     -    -       5.947 €  -    106.413 €  

13 5.947                     -    -       5.947 €  -    112.360 €  

14 5.947                     -    -       5.947 €  -    118.308 €  

15 5.947                     -    -       5.947 €  -    124.255 €  

16 5.947                     -    -       5.947 €  -    130.202 €  

17 5.947                     -    -       5.947 €  -    136.150 €  

18 5.947                     -    -       5.947 €  -    142.097 €  

19 5.947                     -    -       5.947 €  -    148.044 €  

20 5.947                     -    -       5.947 €  -    153.992 €  
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21 5.947                     -    -       5.947 €  -    159.939 €  

22 5.947                     -    -       5.947 €  -    165.886 €  

23 5.947                     -    -       5.947 €  -    171.834 €  

24 5.947                     -    -       5.947 €  -    177.781 €  

25   5.947                     -    -       5.947 € -    183.728 €  

Total -  183.728 € 
 

Taula-12. Fluxos de Caixa 

Any Inversions 
Total 

Despeses 
Total 

Ingressos 
Fluxos de 

Caixa 
∑ Fluxos de 

Caixa 

AMB BIOMASSA 

0 59.081 0 0 -        59.081 € -      59.081 €  

1 3.829 15.882           12.053 € -      47.029 €  

2 3.829 882 -           2.947 € -      49.976 €  

3 3.829 882 -           2.947 € -      52.924 €  

4 3.829 0 -           3.829 € -      56.753 €  

5 3.829 0 -           3.829 € -      60.582 €  

6 3.829 0 -           3.829 € -      64.411 €  

7 3.829 0 -           3.829 € -      68.240 €  

8 3.829 0 -           3.829 € -      72.069 €  

9 3.829 0 -           3.829 € -      75.898 €  

10 3.829 0 -           3.829 € -      79.727 €  

11 3.829 0 -           3.829 € -      83.556 €  

12 3.829 0 -           3.829 € -      87.385 €  

13 3.829 0 -           3.829 € -      91.213 €  

14 3.829 0 -           3.829 € -      95.042 €  

15 3.829 0 -           3.829 € -      98.871 €  

16 3.829 0 -           3.829 € -    102.700 €  

17 3.829 0 -           3.829 € -    106.529 €  

18 3.829 0 -           3.829 € -    110.358 €  

19 3.829 0 -           3.829 € -    114.187 €  

20 3.829 0 -           3.829 € -    118.016 €  

21 3.829 0 -           3.829 € -    121.845 €  

22 3.829 0 -           3.829 € -    125.674 €  

23 3.829 0 -           3.829 € -    129.503 €  

24 3.829 0 -           3.829 € -    133.332 €  

25   3.829 0 -           3.829 € -    137.161 €  

Total -      137.161 € 
 



ANNEX 7: PROPOSTA SISTEMA DE CALEFACCIÓ AMB BIOMASSA  2010 

 

21 

 

 

 

5.7 CONCLUSIONS 

Amb una superfície a escalfar de 650 m2 i un dimensionat de la caldera i la sitja per a poder 
escalfar una superfície de 1.500 m2, superfície prevista per a futures ampliacions, obtenim una 
inversió total d’aproximadament 60.000 € en el cas de la instal·lació per biomassa i 
d’aproximadament 35.000 € en el cas de la instal·lació amb gasoil. Aquesta diferència de preu 
ve determinada pel fet que el valor de la instal·lació de la caldera per a biomassa és el doble de 
la caldera amb gasoil: 32.000 € i 15.000 € respectivament. Un altre paràmetre que fa que la 
inversió sigui més elevada per a la instal·lació amb biomassa és el sistema d’emmagatzematge 
ja que la sitja té un cost dues vegades superior al dipòsit per al gasoil. 

Ara bé, si ens fixem amb les despeses, s’observa que les despeses fixes anuals són més 
elevades per al sistema amb biomassa (700 € de més que el sistema amb gasoil) però on hi ha 
una diferència significativa, és en el cas de les despeses variables: aquestes són dues vegades 
superiors amb gasoil que amb biomassa. Per tant, és en aquest punt on el sistema de 
calefacció amb biomassa té sentit. 

Uns altres avantatges a tenir en conta en el cas de la biomassa, són els ingressos provinents de 
les subvencions, tant en el cas de la instal·lació de la caldera (30 % de la inversió) com alhora 
d’obtenir el combustible, en aquest cas l’estella (882 € anuals). 

Pel que fa al comparatiu econòmic, es pot veure que a partir del quart any, les despeses 
comencen a ser superiors en el cas del sistema de calefacció amb gasoil, obtenint per un 
període de 25 anys un estalvi d’aproximadament 47.000 € en el cas d’utilitzar la biomassa. Per 
tant, podem concloure que el sistema de calefacció amb biomassa forestal és més rentable 
que el sistema de calefacció amb gasoil, tot tenint en conta que aquest darrer és perjudicial 
per al medi ambient. 
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1. OBJECTE 

És objecte d’aquest annex, determinar la viabilitat econòmica de la implantació d’un cultiu de 
tòfona negra (Tuber melanosporum) en una superfície de camps de cultiu de 6 ha on 
actualment s’hi cultiva ordi (Hordeum vulgare) en secà. El model escollit és l’ecològic. El Plànol 

nº 10 mostra els camps destinats al cultiu de la tòfona. 

  

2. CONDICIONANTS DEL PROMOTOR 

- Es començarà amb una plantació el primer any d’una a dues hectàrees per tal de veure 
l’adaptació dels arbres. Si aquests responen bé es procedirà a plantar les hectàrees restants en 
el següent any.  

- El maneig del cultiu es farà manualment excepte la preparació del terreny abans de la 
implantació del cultiu que es realitzarà amb l’ajut de maquinària.  

 

3. FONTS DE INFORMACIÓ  

- DOSSIER TÈCNIC (FORMACIÓ I ASSESSORAMENT AL SECTOR AGROALIMENTARI), EL CULTIU 
DE LA TÒFONA NEGRA N26, Febrer 2008. 

- Trufa, Truficultura y Selvicultura Trufera, Santiago REYNA DOMENECH, 2000. 

- Jornada tècnica, La tòfona negra: del bosc a la cuina; xerrada del tècnic Daniel Olliach del 
CTFC i visita d’una plantació tofonera. 

- DVD: “LA TÒFONA, El diamant negre de la cuina”. 

- Pàgines web: - www.truffefrance.com. 

                            - www.clier.fr 

                            - www.ctfc.cat 

                            - www.mediambient.gencat.cat/cpf 

- TFC: “Projecte d’explotació d’una finca de 10 ha per al cultiu de la tòfona negra al municipi de 
la Ribera d’Urgellet, l’Alt Urgell”; autor: Joan Cerdanya Cortina. 

 

4. ESTUDI DE MERCAT 

4.1 SITUACIÓ DEL MERCAT  

Els principals factors que caracteritzen el mercat de la tòfona negre són: 

- La oferta no satisfà la demanda 

- Les produccions són molt variables d’un any per l’altre 

- Es tracte d’un producte estacional i perible 

- Pràcticament s’exporta la totalitat de la producció d’Espanya 

 

La venta es realitza majoritàriament a través de mercats locals. Els principals mercats 
espanyols representats a la Figura-1 són, la Estación de Mora de Rubielos a Terol, Vic a 
Barcelona i Morella a Castelló. Com mostra la Taula-1, els dies de mercat són variables. 

Pel que fa als mercats exteriors, cal destacar Carpentras, Aups i Valras, tots tres francesos, 
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entre d’altres com mostra la Figura-2.  

També cal nombrar, que actualment, alguns d’aquests mercats estan quedant residuals 
però que també s’estan creant diferents noves fires, sobretot a Espanya com: 
 

- Fitruf. Fèria Internacional de la Trufa. A la població de Sarrió (Terol). 
- “La Feria de la Trufa en Navarra”. 
- Fira de la Tòfona del Berguedà. 
- Fira de la Tòfona de Centelles. 
- Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona 

 

Figura-1. Mapa d’Espanya amb els principals mercats de la península. 
(Font: Reyna, 2007) 

 

Taula-1. Situació i celebració dels principals mercats españols 

Província Població Dia de la setmana 

Barcelona Vic Dissabte 
Centelles Diumenge 

Montmajor Dimecres 

      
Lleida Solsona Divendres 

Coll de Nargó Diumenge 

Organyà Diumenge 

Artesa de Segre Diumenge 
Castelló Morella Divendres 

Vistabella Dijous 
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Benasal Dijous 

      
Osca Graus Dimecres 

Benabarre Dilluns 

Terol Estación Mora Rubielos Divendres  

Guadalajara Molina de Aragón Dijous 
 

 

 

Figura-2. Distribució de les produccions a Europa de la tòfona i principals mercats 
europeus. (Sourzat et al. 2002) 

 

4.2 PRODUCCIONS 

Els principals productors de tòfona negre a nivell mundial són França, Espanya i Itàlia. A Europa 
es produeixen anualment entre 22 i 134 Tones de tòfona negre durant els darrer anys (1990-
2007), representant el 90% de la producció mundial. La producció espanyola és de l’ordre del 
30-40 % de la producció europea. La Taula-2 i la Figura-3 mostren l’evolució anual de les 
produccions dels principals productors de tòfona negre.  
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Taula-2. Produccions de T. melanosporum en tones d’Espanya, França i Itàlia en el período 
1990-2007. (Font: Reyna, 2007) i Grup Europeu Tuber. 

 
 

 
Figura-3. Evolució de la producció de la tòfona segons la Federació de truficultors francesos. 
Del 1900 fins actualment es pot veure clarament una davallada important. 
(Font. G. Chevalier et al. 2007). 
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4.3 COTITZACIONS 

El preu que rep la persona que produeix tòfona negre és molt variable, degut a la producció 
mundial molt lligada a les condicions meteorològiques. Tot i així, el preu mitjà pagat al 
productor durant el període 1991-2007, és de 300 €/kg. a Espanya i 420 €/kg. a França.  

Ara bé, la tendència dels preus és alcista com s’observa a la Figura-4.  

 

Figura-4. Evolució dels preus de la tòfona negra pagats al productor, en € constants i tendencia 
dels preus, on s’observa un increment mitja anual del 4% en moneda constant. Font: Període 
1955-1999 (Reyna, 2007); Període 1999-2007 (Llotja de la tòfona de Vic, Barcelona). 
 

4.4 PERSPECTIVES DE FUTUR 

Actualment, la producció només cobreix un 10% de la demanda mundial existent, segons la 
Federació Francesa de Tubericultors. Tot i l’augment de les produccions de tòfona negre en els 
últims 10 anys, les plantacions no estan aportant els resultats esperats per falta de formació 
del truficultors i per tant, no es satisfà la demanda actual. Tanmateix, cal tenir en conta, 
l’evolució descendent de les produccions silvestres degut a la mala gestió dels boscos i a la 
problemàtica del canvi climàtic cada cop més present. 

La tòfona negre, tant per la seva adaptabilitat en zones de muntanya mitjana com per els 
importants rendiments que es poden obtenir, és un dels cultius amb millors perspectives de 
futur en el món rural. 
 

 

5. ANÀLISI APTITUD DE LA ZONA 

5.1 APTITUD PER AL CULTIU DE LA TÒFONA NEGRA A CATALUNYA  

Segons el mapa que es mostra a continuació, ens trobem en una zona “Apte” per al cultiu de 
tòfona negre. 



ANNEX 8: PROPOSTA TRUFICULTURA 2010 

 

8 

 

 
Figura-5: Mapa d’aptitud, actualment, per al cultiu de la tòfona negra a 
Catalunya. Font: (Colinas i col., 2007). 

 

Figura-6: Mapa d’aptitud, estimat, per al cultiu de la tòfona negre a Catalunya 
a l’any 2040. Font: (Colinas i col., 2007). 
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5.2 EVALUACIÓ POTENCIALITAT TOFONERA DEL TERRENY 

Es tracte de valorar quantitativament l’aptitud del terreny on es vol realitzar la plantació 
tofonera. Els valors es situen dintre del rang [ 0 - 1]; quan més a prop ens trobem de 0 menys 
apte és el terreny i quan més a prop ens trobem de 1 més apte és el terreny. 

Taula-3. VALORACIÓ DEL TERRENY 

Escollir el valor 
més aproximat 

Paràmetre Coeficient 
Terreny on es vol 

realitzar la 
plantació 

A 1 únic valor 
sòl calcari 1 

1 
sòl no calcari 0 

B 1 únic valor 
pH < 6,5 0,1 

1 pH de 6,5 a 7,5 0,6 

pH de 7,5 a 8,5 1 

C 1 únic valor 

sòl franc 1 

1 
sòl arenós 0,9 

sòl argilós 0,9 

sòl entolladís 0 

D 1 únic valor 
sòl pedregós 1 

1 
sòl no pedregós 0,9 

E 1 únic valor 
Terreny forestal 0,6 

1 Terreny agrícola de cultiu llenyós 0,9 

Terreny agrícola de cultiu herbaci 1 

F 1 únic valor* 
Alçada = X ± 200 1 

1 Alçada = X ± 400 0,7 

Alçada = X ± 600 (o superior) 0,2 

G 1 únic valor 
Pendent del 2 % al 12 % 1 

1 
Pendent > 12 % o < 2 % 0,9 

H 1 únic valor 

Temperatura mitja anual = 13 ± 2 1 

1 
Temperatura mitja anual = 13 ± 3 0,9 

Temperatura mitja anual = 13 ± 4 0,7 

Temperatura mitja anual = 13 ± 6 0,1 

I 1 únic valor 

Precipitació anual < 400 0,1 

0,9 

Precipitació anual de 400 a 500 0,7 

Precipitació anual de 500 a 700 0,9 

Precipitació anual de 700 a 900 1 

Precipitació anual de 900 a 1.200 0,5 

Precipitació anual > 1.200 0,1 

J 1 únic valor 

Precipitació estiu < 50 0,1 

1 
Precipitació estiu de 50 a 100 0,8 

Precipitació estiu de 100 a 200 1 

Sense sequera 0,1 

K 1 únic valor 
Presència natural a l'àrea de Pinus nigra, 
Juniperus thurifera, Quercus faginea, Q. ilex 

1,1 
1 

Presència natural a l'àrea de Pinus nigra 1 
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Presència natural a l'àrea de Juniperus thurifera 1 

Presència natural a l'àrea de Quercus pubescens 1 

Presència natural a l'àrea de Pinus sylvestris 0,9 

Presència natural a l'àrea de Pinus halepensis 0,8 

Z   
RESULTAT = multiplicació de coeficients                   
Z = A X B X C X D X E X F X G X H X I X J X K 

  0,9 

* Càlcul de l’alçada:  

Latitud = 41º 45’ 18,7641’’ 

X = 400 + (43 – Latitud de plantació) x 200 

X = 400 + (43 – 41,755278) x 200 

X = 649 

Obtenim un resultat (Z) de 0,9. Aquest valor és superior a 0,7 per tant la valoració és 
EXCEL·LENT. Segons aquesta valoració el terreny és totalment apte per al cultiu de la tòfona 
negre. 

 

5.3 ANÀLISI CONDICIONS FÍSIQUES I BIÒTIQUES 

En aquest apartat, s’estudien els factors geogràfics, climàtics, geològics, edàfics i biòtics claus 
per al bon desenvolupament del cultiu. L’objectiu és veure si ens trobem amb algun limitant 
per a la implantació del cultiu. 

D’una banda es realitza un anàlisi ecològic (els resultats es mostren a la Taula-4) i en segon lloc 
tenim un anàlisi de mostra de sòl (Taula-5). 

Tots els paràmetres compleixen els requisits per al bon funcionament del cultiu excepte la 
“TEMPERATURA  MITJANA DE LES MÀXIMES DEL MES MÉS CÀLID” on el valor és superior al 
rang recomanat, encara que es troba molt poc per sobre del límit, i doncs no serà un limitant 
prou significatiu com per impedir la implantació del cultiu. Tanmateix, ens trobem amb camps 
on hi ha risc d’entollament durant les èpoques de forta pluja. En cas de importants 
entollaments es pot optar amb la solució de realitzar un moviments de terra augmentant la 
pendent del terreny.  

Tots els paràmetres es troben dintre del rang recomanat excepte el potassi on el valor és 
superior. Com que abans d’implantar el cultiu es realitzarà una sembra de cereal sense abonat, 
aquest valor disminuirà i per tant no es considera un factor limitant. 
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Taula-4. ANÀLISI ECOLÒGIC 

ECOLOGÍA PARÀMETRES DETALL PARÀMETRES TERRENY RANG RECOMENAT* INTERPRETACIÓ 

CLIMA 
PRECIPITACIÓ 

(L / m
2
) 

PRECIPITACIÓ ANUAL  663  600 - 900 (Delmas 1983) dintre del rang 

SEQUERA ESTIVAL  sí  sí, curta (Delmas 1983) acceptable 

PRECIPITACIÓ ESTIVAL  120,4 100 (Reyna 1992) dintre del rang 

TEMPERATURA 
(ºC) 

TEMPERATURA MITJANA ANUAL 12,4 8,6 - 14,8 dintre del rang 

TEMPERATURA MITJANA DE LES MÀXIMES DEL MES MÉS 
CÀLID 

32,48 23 - 32 > 32 

TEMPERATURA MITJANA DEL MES MÉS CÀLID 22,5 17,4 - 23,5 dintre del rang 

TEMPERATURA MITJANA DE LES MÍNIMES DEL MES MÉS 
FRED -3,6 (-2) - (-6) dintre del rang 

TEMPERATURA MITJANA DEL MES MÉS FRED 3,5 1 - 8,2 dintre del rang 

TEMPERATURA MÀXIMA ABSOLUTA 35,6 43 dintre del rang 

TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA -7 (-9) - (-25) dintre del rang 

TOPOGRAFIA ALTITUD   700 - 925 600 - 1.200 dintre del rang 

ORIENTACIÓ 
Tenir en compte la orientació dels cremats naturals per tal de 
decidir la orientació 

totes  
totes les orientacions possible però en 

cotes elevades, exposició sud 
No limitant 

PENDENT   mínima No zones completament planes Vigilar risc d'entollament 

ANTECEDENTS 
CULTIU     cereals cultiu cereals, farratgeres o lleguminoses Bons antecedents 
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Taula-5. RESULTATS I INTERPRETACIÓ DE L'ANÀLISI DE LA MOSTRA DE SÒL "CAMP LLARG" 

PARÀMETRES ANALITZATS RESULTATS UNITATS MÈTODE D'ANÀLISI/PNT INTERPRETACIÓ RANG RECOMENAT* INTERPRETACIÓ TÒFONA 

HUMITAT 105ºC  2,1 % Gravimetria/PA-003 

pH  (ext. 1:2.5 H2O) 8,2 Potenciometria/PA-004 Moderadament bàsic 7,5 - 8,5 dintre del rang 

COND. ELECT. 25ºC  (prova prèvia) 0,13 dS/m Conductimetria No limitant 0 - 0,25 (valor mig de 0,15) dintre del rang 

MAT. ORGÀNICA  (Walkley-Black) 3,5 % Titulació potenciomètrica Alt 1,5 - 8 dintre del rang 

CARBONATS (CaCO3) 36 % Potenciometria Molt calcari 1 - 83,7 dintre del rang 

NITROGEN (N) (Kjeldahl)  0,21 % Titulació volumètrica/PA-088 Molt alt 0,1 - 0,3 dintre del rang 

FÒSFOR (P) (Olsen) 40 mg. / Kg. Espectrofotometria UV-VIS Alt 5,0 - 150,0 dintre del rang 

POTASSI (K) (ext. acetat amònic) 266 mg. / Kg. Espectrometria ICP-OES Alt 83,0 - 248,9 Alt 

CALCI (Ca) (ext. acetat amònic) 7378 mg. / Kg. Espectrometria ICP-OES Alt 2857,1 - 11428,6 dintre del rang 

MAGNESI (Mg) (ext. acetat amònic) 196 mg. / Kg. Espectrometria ICP-OES Normal No significatiu 

SODI (Na) (ext. acetat amònic) 57 mg. / Kg. Espectrometria ICP-OES Normal No significatiu 

RELACIÓ C/N 9,7 8,0 - 15,0 dintre del rang 

ARENA TOTAL (0,05 < D < 2mm) 22,9 % Gravimetria 

LLIM GROS (0,02 < D < 0,05mm) 16,6 % Gravimetria 

LLIM FI (0,002 < D < 0,02mm) 36,1 % Gravimetria 

ARGILA (D < 0,002mm) 24,4 % Gravimetria 

CLASSE TEXTURAL USDA  6 
  

Franca, francoarenosa, francoargilosa, 
francollimosa, francoargil.loarenosa 

Francollimosa 
  

*Rangs recomenats dels principals paràmetres edàfics per al cultiu de la tòfona negre extrets del Dossier Tècnic N 26 "El cultiu de la tòfona negra", Febrer 2008 

i del llibre Trufa, Truficultura y Selvicultura Trufera, S. Reyna Domenech, 2000 
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5.4 CONCLUSIONS 

Tot i tenir alguns paràmetres fora dels rangs recomanats, com són la temperatura mitja de les 
màximes del mes més càlid, els entollaments i el potassi, ens trobem en una zona apte per al 
cultiu de la tòfona. 

 

6. PROCÉS PRODUCTIU 

6.1 ESPÈCIE SELECCIONADA 

S’utilitzarà alzina (Quercus ilex) com a planta hoste en comptes, d’avellaner ja que aquest és 
molt receptiu a Tuber brumale, roure ja que les plantacions realitzades fins ara, mostren que 
l’alzina és més primerenca que el roure en la producció o garric ja que aquest té un creixement 
més lent. Tanmateix, l’alzina es troba molt present a la finca i presenta un estat sanitari molt 
bo. L’arbre que es plantarà tindrà una edat de 2 anys, estarà inoculat amb el fong hipogeu                                   
micorízic (Tuber melanosporum) per tal d’assegurar que l’arrel contingui el inòcul responsable 
de la formació del fruit: la tòfona negre. El percentatge de micorizes de T. Melanosporum serà 
superior al 33 % i no podrà tenir cap micoriza d’un fong d’una altra espècie del gènere Tuber. 
Per tant, es portarà la planta a analitzar a un laboratori com per exemple a través del Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº1: Planter d’alzina micorizada amb Tuber melanosporum. 

 

La Taula-6 mostra els arbres simbionts aptes per al cultiu de la tòfona negre i els seus 
avantatges i inconvenients. 

Espècie  Avantatges  Inconvenients  

Alzina  - Afinitat alta T.melanosporum. 

- Producció pot debutar entre el  4rt – 
6é. 

- Dificultat en la contaminació d’altres 
fongs. 

- Poc exigent en manteniments i 
formació.  

- Aguanta molt bé la sequera un cop 
arrelada.  

- Sensible a les gelades. Sobretot quan 
és jove. 

- Producció molt bona o dolenta en 
funció de les pràctiques culturals, el 
tipus de sòl o condicions de cada regió.  
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Roure  - El millor arbre en relació a la seva 
afinitat amb T.melanosporum en 
zones amb influència de clima 
Atlàntic.  

- La producció debuta entre el 8é i 10é 
any.  

Avellaner  - Producció pot debutar precoçment. 
A partir del 4rt any.  

- La inoculació és molt fàcil.  

-  Molt sensible a les contaminacions. 

-  Gran afinitat per T. brumale.  

Garric  - Afinitat alta T.melanosporum. 

- Dificultat en la contaminació d’altres 
fongs. 

- Aguanta molt bé la sequera un cop 
arrelada. 

- S’adapta molt bé en sòls molt 
superficials.  

- Creixement molt lent. 

- Tendència a formar mates arbustives. 

-  No aguanta bé les gelades. 

-  Fullatge molt punxent.  

 

6.2 IMPLANTACIÓ CULTIU 

La plantació del cultiu es pot realitzar durant la primavera o bé durant la tardor.  

La Taula-7 mostra els avantatges i inconvenients de la implantació en una època o una altre. 

Mesos / Estació  Avantatges  Inconvenients  

Octubre – Novembre  

Tardor  

-  Si l’estiu següent és sec es 
pot guanyar un any de 
creixement. 

- Millor època per les 
espècies caduques.  

- En espècies de fulla 
perenne, amb falta de pluges 
i gelades severes durant el 
hivern poden provocar una 
elevada mortalitat.  

Març –  Abril  

Primavera  

- Molt adequada per 
aquelles zones fredes i 
hiverns secs. 

- Amb reg de suport es una 
opció molt bona.  

- Sempre necessitarem de reg 
durant l’estiu. 

- Pràcticament no hi ha 
creixement fins la pròxima 
primavera  

 

En aquest cas es realitzarà durant la primavera ja que al utilitzar una espècie de fulla perenne 
evitarem possibles pèrdues per gelades durant el hivern. La plantació es durà a terme 
manualment. Un cop l’arbre estigui plantat, es regarà amb 5 a 8 Litres d’aigua.  

S’utilitzaran protectors per protegir les plantes dels possibles atacs per animals i estaques per 
assegurar el bon creixement dels arbres. 

La densitat de plantació serà de 200-330 plantes / ha. La bibliografia indica marcs de plantació 
de 6x5, 6x6, 7x5, 7x6, 7x7. No obstant, el marc de plantació escollit serà de 5x8 ja que existeix 
la possibilitat d’associar el cultiu amb una espècie aromàtica, com pot ser el romaní, i per tant 
ens permet implantar i mecanitzar la recol·lecció d’aquest entre els carrils adequadament. La 
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separació de 5 metres entre arbre i arbre i no 6 metres, és a dir un metre més a prop, fa que es 
guanyi temps amb la propagació del miceli pel fet d’estar més a prop del sistema radicular. 

S’instal·larà un ballat amb una malla de filferro de triple torsió galvanitzada i de pas 6x6.7x7 cm 
per evitar possibles robatoris o atacs del senglar i altres animals menors. 

 

6.3 MANEIG DEL SÒL 

El maneig del cultiu es farà manualment excepte la preparació del terreny abans de la 
implantació del cultiu que es realitzarà amb una passada de subsolador, per trencar la possible 
sola d’arada i afavorir el drenatge i l’aireig, i una passada amb cultivador per anivellar i afinar el 
terreny. 

El tractament de la vegetació “males herbes” es realitzarà manualment, tot seguint les 
necessitats de la planta. És important realitzar, durant els primers anys, escardes manuals amb 
aixada al voltant de la planta per tal d’afavorir la supervivència de la planta al eliminar la 
competència per l’aigua i els nutrients. Durant els següents anys, on ja ha aparegut el cremat 
(a partir del quart a setè any), ja no cal controlar les adventícies ja que aquestes són gairebé 
inexistents.  
Pel que fa al tractament dels carrils i a les línies d’arbres, la idea és deixar capa herbosa en els 
passadissos seguint el mètode similar al “Tanguy” (representat en la Figura-7) realitzat a 
França a partir dels anys 80. Consisteix en mantenir el sòl enherbat tant en els carrils principals 
com entre les línies d’arbres. Amb la mínima pertorbació del miceli instal·lat, de la simbiosis 
arbre – fong. Sempre que aquest sigui bon productor. El tractament d’aquesta vegetació es 
realitzarà mitjançant una desbrossadora 4x4 i una desbrossadora professional per als llocs de 
difícil excés. 
 

 

Figura-7. Imatge típica d’aquest mètode anomenat Tanguy. 
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6.4 FERTILITZACIÓ 

En principi, el sòl on es realitzarà la plantació, té les quantitats de nutrients suficients per al 
desenvolupament de la tòfona negre ja que aquesta està acostumada a viure en zones pobres 
en nutrients. Per tant, no realitzarem cap tipus de fertilització. 

 

6.5 REG 

Es realitzarà un reg de suport durant els mesos d’estiu des dels mesos de maig-juny fins al 
agost-setembre cada dues o tres setmanes en funció de la capacitat de retenció del sòl i les 
precipitacions caigudes. El reg es durà a terme mitjançant cuba i tractor (de 3 a 4 litres / 
planta) fins a l’entrada en producció, és a dir a partir de l’any 10 on s’instal·larà un reg per 
microaspersió (estalvi d’aigua molt més efectiu que amb reg per aspersió) de 25-35 litres/m2.  

 

6.6 PODA 

Es realitzarà una poda de formació durant els primers anys que consistirà en augmentar la 
insolació i l’aireació del cremat donant una forma de con invertit a l’arbre i una eliminació dels 
rebrots basals. 

 

6.7 PLAGUES I MALALTIES 

Al utilitzar espècies rústiques, els petits atacs d’organismes dels quals poden ser susceptibles, 
no arriben a produir pèrdues. 

La principal plaga és el senglar; és per aquest motiu, entre d’altres que ja s’han especificat, que 
s’ha de tancar el terreny. 

Per tant, en principi no caldrà realitzar cap tractament contra plagues i malalties. 

 

7. COSTOS 

7.1 COSTOS DE IMPLANTACIÓ 

La implantació equival a l’any 0 i l’anomenem Etapa I.  

Els costos d’implantació corresponen a les operacions del cultiu de cereal sense adob per tal 
d’eliminar, el màxim possible, els nutrients del sòl; l’eliminació del cultiu anterior –que equival 
al rostoll del cultiu d’ordi, mitjançant una passada de cultivador; el marcatge de les línies 
d’acord a una densitat de plantació de 250 arbres/ha que suposa un marc de plantació de 5 x 
8; el material petit com pot ser aixada; el subsolat; la plantació; el cost de la planta d’alzina; la 
sembra de la capa herbosa, la compra de llavor de gramínia; el reg posterior de la planta al 
forat i el material necessari, el tub protector i l’estaca d’1.20 m d’alçada i la col·locació del 
material protector.  

El tancament de la parcel·la es realitzarà el primer any per tal de prevenir possibles atacs 
d’animals menors com poden ser les llebres, conills, guineus, etc. El cost varia en funció del 
perímetre de la parcel·la i del tipus de tanca. La mitja ponderada de metres lineals per 
hectàrea en les nostres parcel·les és de 200 ml a un cost de 10 € / ml inclosa la mà d’obra. 
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La Taula-8 mostra el valor del cost de implantació per hectàrea. 

Taula-8: Descripció de les operacions i càlculs de rendiments per a la implantació d'1 hectèrea d'arbres 
inoculats amb la tòfona negre 

Operació Hores / ha 
Unitats o 

jornals 
Cost / 
(€/h) 

Cost / 
(€/planta) 

Cost / 
(€/jornal) 

Subtotal 
(€/ha) 

Mà d'obra. Cultiu cereal sense adob
1
 10   45     450 

Eliminació cultiu cereal 1 43 43 

Mà d'obra marcatge (3 persones) 8   36     288 

Material petit agrícola i forestal 90 

Subsolat 2,5   60     150 

Mà d'obra plantació (3 persones) 6 36 216 

Cost planta alzina inoculada   250   8   2.000 

Sembra capa herbosa  1 45 45 

Llavors gramínies   1     354 354 

Reg suport plantació (3 persones) 3 36 108 

Material. Reg suport manual.   1     97 97 

Electricitat reg
2
 2,5 

Tub protector + estaca (1.20 m)   250   1,7   425 
Col·locar material protector (3 
persones) 8 36 288 

Tancat perimetral           2.000 

TOTAL/ha 6.557 

Assegurances, Impostos 4.721 

TOTAL (6 ha) 44.061 

 

El cost d’implantació de 6 hectàrees per al cultiu de la tòfona negre és d’uns 44.061 €. 

 

7.2 COSTOS DE MANTENIMENT 

El cultiu demana un reg de suport a l’estiu. Aquest es realitzarà manualment amb l’ajut d’una 
cuba i mànega arrossegades per tractor. La quantitat d’aigua necessària serà de 3 a 4 L / 
planta. A partir del 10è any (entrada en producció de la tòfona) s’instal·larà un sistema de reg 
per microaspersió que inclou canonades, vàlvules, microasperssors, grup motobomba, capçal 
de filtrat i caseta amb un cost de 3.600 € /ha. S’ha suposat una reposició del material de reg 
l’any 20. Aquest reg es realitzarà sempre que la producció sigui ≥ 15 kg. / ha. 

Pel que fa al model de cultiu, es mantindrà una capa herbosa entre les fileres, la qual s’haurà 
d’anar tallant amb desbrossadora, es realitzaran també escardes manuals al voltant de la 
planta durant els 5 primers anys, és a dir, fins l’aparició del cremat. 

S’han suposat podes fortes cada 5 anys, que equivaldrien a podes anuals o bianuals de menor 
pes. 

La recollida de la tòfona es realitzarà amb l’ajut d’un gos tofoner que te una vida útil mínima 
de 5 anys i que pot treballar en dues hectàrees. Els costos de compra del gos, alimentació i 
veterinari són variables en funció de la tradició tofonera de la zona i poden ascendir de 2.400 a 

                                            
1 Inclou: llaurar, preparar llit de sembra, sembrar, passada de corró, dallar, rampinar i embalar. 
2 3-4 L /arbre a un cost de 25 € cada 10.000 L. 
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4.200 €. Per realitzar l’estudi, agafarem el valor de 2.400  €, ja que és factible trobar gossos 
tofoners per un preu de 2.000 €, tenint en conta un manteniment de 400 € anuals per gos. Per 
6 hectàrees necessitarem 3 gossos a partir de l’entrada en producció. 

Els costos de manteniment varien segons l’edat del cultiu. La totalitat de l’activitat es pot 
dividir en les 4 etapes següents: 

- Etapa I: equival a l’any 0, és a dir l’any de implantació del cultiu. 

- Etapa II: equival als anys de manteniment de la implantació sense producció de tòfona, és a 
dir als anys ≤ 5.  

- Etapa III: situada entre els anys 6 i 10, on el cultiu tofoner entre en preproducció.  

- Etapa IV: > 10 anys on el cultiu entre en producció. La Taula-7 mostra els costos detallats de 
les etapes II, III i IV. 

 

Taula-9. Descripció dels càlculs de rendiment de les principals operacions de manteniment d'una plantació 
d'arbres inoculats amb tòfona negre  

Etapa Operació 
Hores 
/ ha 

Unitats 
o jornals 

Cost 
/ 

(€/h) 

Cost 
/(€/jornal) 

Subtotal 
(€/ha) 

Manteniment 
plantació    
ANY 1-4 

Reg de suport manual. Segons precipitacions 
45 €/h cuba + 10 €/h peó. (3 regs / any).  2   55   330 

Desbrossament capa herbosa. (3 cops / any) 2 45 270 

Escardes manuals, cremats. (4-6 min. / 
arbre) 20 12 240 

Poda formació 2 128 256 

Electricitat reg   0,25   150 37,5 

 Total /ha 1.096 

  Total 6 ha 6.576 

Preproducció 
ANY 5-10 

Reg de suport manual. Segons precipitacions 
45 €/h cuba + 10 €/h peó. (3 regs / any).  2   55   330 

Desbrossament capa herbosa. (2 cops / any) 2 45 180 

Escardes manuals, cremats. (4-6 min. / 
arbre) 20 12 240 

Poda formació 3 128 384 

Recol·lecció i venta tòfona(1 a 3 Kg./h) 15 12 180 

Manteniment i formació. Gossos tofoners 100 

Electricitat reg   0,5   150 75,0 

 Total /ha 1.414 

 Total 6 ha 8.484 

Producció 
ANY > 10 

Desbrossament capa herbosa. (2 cops / any) 2   45   180 

Poda formació 4 128 512 

Recol·lecció i venta tòfona(1 a 3 Kg./h) 30 15 450 

Manteniment i formació. Gossos tofoners 200 

Electricitat reg   1   150 150 

 Total /ha 1.342 

 Total 6 ha 8.052 
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7.3 MÀ D’OBRA 

La mà d’obra s’ha comptabilitzat en les Taules 8 i 9 segons cada operació corresponent a la 
implantació o bé al manteniment de la plantació. S’ha comptabilitzat com si contractéssim 
personal extern. 

                                                                                                                    

8. PROJECCIÓ  DELS INGRESSOS  

Els rendiments on hi ha reg de suport es situen entre 10 i 50 kg/ha i any, i  amb mitjanes al 
voltant de 30 kg/ha i any a partir del 10è any. A efectes de càlcul s’ha suposat un rendiment 
mitjà de 25 kg/ha i any a partir del 10è any. 

El preu mitjà anual pagat durant el període 1955-2005 és de 345 €/kg, amb un Interval de 
Confiança al 95 % de 281 – 409 €/kg en euros constants de 2007. Per realitzar el càlcul de 
rendibilitat s’ha utilitzat el valor mig de 345 €/kg. 

Per tant amb un rendiment mitjà de 25 kg/ha a un preu de 345 €/kg, obtenim uns ingressos de 
8.625 €/ha. 

El final de la plantació coincideix amb la tala de l’arbrat i la venda final de la fusta és calculat a 
42 € / Tn per un creixement de 2Tn / ha i any. 

D’altra banda, El Centre de la Propietat Forestal, òrgan competent de la gestió dels boscos de 
propietat privada, pertanyent al departament de Medi ambient i habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, en el marc dels “Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat 
privada” ofereix un ajut de Import Màxim Subvencionable (IMS) de 3.063,25 euros/ha per a la 
plantació d’espècies micorizades pel conreu de la tòfona. Com que la finca es troba en zona 
PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) i en PPP (Perímetre de protecció prioritària) el import 
concedit pel CPF és del 90 % del import de referència, és a dir de 2.756,93 € / ha.  

 

 

9. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

Aquest anàlisi econòmic i financer té per objectiu determinar la viabilitat econòmica de la 
implantació de 5,8 ha de cultiu tofoner. 

L’estudi es realitzarà seguint dues metodologies diferents : la dinàmica i l’estàtica. 

 

9.1 PARÀMETRES QUE DEFINEIXEN LA INVERSIÓ 

 

9.1.1 ESTUDI ECONÒMIC DE LA SITUACIÓ INICIAL 

Actualment, els camps de conreu de la finca, el quals consten d’una superfície de 18 ha, es 
destinen a cultius extensius: monocultiu de cereal, ordi (Hordeum vulgare). Aquesta superfície 
es troba arrendada a un valor de 5.000 € anuals. Tot i així, l’arrendatari que porta les terres 
afirma que segueix cultivant gràcies a les ajudes econòmiques de la PAC. Tenint en conta que 
per al cultiu de tòfona negre es destinaran 6 ha de camps de conreu, agafarem la part 
proporcional del benefici del lloguer de les terres és a dir el 33 % que correspon a un valor de 
1.667 € anuals. Per tant, hem de comprovar que la plantació incrementa els fluxos de caixa 
respecte a la situació actual. L’Annex nº 1 descriu curosament la situació actual de la finca. 
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9.1.2 VALOR DE LA INVERSIÓ INICIAL 

El muntant final total de la inversió inicial necessària, per a poder realitzar, amb garanties, la 
implantació del cultiu tofoner és de 44.061 €. 

 

9.1.3 VALOR DE LES INVERSIONS DIFERIDES 

Com a inversions diferides en trobem una de valor més elevat la qual corresponen a: 

- Instal·lació del reg per microaspersió amb un valor de 25.704 € contant un 13 % de despeses 
generals i un 6 % de benefici a industrials. Es realitzarà una reposició d’aquesta cada 10 anys i 
per al mateix valor.  

 

9.1.4 VIDA ÚTIL DEL PROJECTE 

Existeixen diferents factors que dificulten la predicció de la vida útil com són: 
- La joventut de les actuals explotacions tofoneres no permeten conèixer amb exactitud el 
termini de la plantació. 
- La vida del fong (la tòfona) i el material vegetal (alzines) pot arribar a superar els 50 anys. 
- La recuperació de la inversió o “Pay Back” s’estableix com a mínim fins als 10 anys. 
Ara bé, a efectes de càlcul, considerem una vida útil de 35 anys on les inversions s’hauran 
recuperat i ja s’obtindran beneficis. 
 

9.2 FINANÇAMENT 

Suposarem dos casos: el primer on la inversió va a càrrec del promotor del projecte i per tant 
no caldrà finançament aliè, el segon amb finançament dels bancs. Les inversions diferides han 
d’ésser absorbides pel propi flux monetari de la plantació. 

 

9.3 PAGAMENTS I COBRAMENTS 

Els epígrafs 7 i 8 d’aquest annex justifiquen el valor dels pagaments i cobraments. 

 

9.3.1 PAGAMENTS DE LES INVERSIONS 

Les inversions van lligades d’una banda a la pròpia implantació del cultiu l’any 0 però també a 
les diferents inversions diferides que tindran lloc durant la vida útil de la plantació per tal que 
aquesta funcioni adequadament. 

La Taula-10 mostra les inversions que es duran a terme per a la realització de l’activitat 
tofonera. 

Taula-10. Inversions de l'activitat tofonera  

Any Concepte Valor (€) 

0 Implantació cultiu  44.061 
Inversions diferides: 

4 Adquisició i instal·lació del gossos 7.200 
10 Instal·lació reg microaspersió 25.704 
20 Reposició reg microaspersió 25.704 
30 Reposició reg microaspersió 25.704 

  Total Inversions diferides 84.312 

Total Inversions  128.373 
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9.3.2 DESPESES ANUALS: FIXES I VARIABLES 

Les despeses anuals tenen en conta les despeses fixes i les despeses variables. 

DESPESES FIXES 

Les despeses fixes són independents del procés productiu i es generen com a conseqüència de 
les obligacions de l’activitat i de la conservació de les inversions realitzades.  

 

La Taula-11 mostra les despeses fixes segons l’etapa en que es troba el cultiu. 

Taula-11. Despeses fixes 

Any Concepte Subtotal 
Etapa I: Implantació (I) - 

 

Lloguer finca  - 

Manteniment i reposicions  - 

Comptabilitat i assessorament - 

Assegurances - 
Etapa II: Manteniment Implantació (MI) 3.590 

 

Lloguer finca3 1.667 

Manteniment i reposicions4 748 

Comptabilitat i assessorament5 450 

Assegurances6 725 
Etapa III: Preproducció (Pre) 3.835 

 

Lloguer finca 1.667 

Manteniment i reposicions 679 

Comptabilitat i assessorament 450 

Assegurances 1.039 
Etapa IV: Producció (Pro) 4.197 

 

Lloguer finca 1.667 

Manteniment i reposicions 644 

Comptabilitat i assessorament 450 

Assegurances 1.436 

 

VARIABLES 

Les despeses variables són les que es produeixen del procés productiu i es generen com a 
conseqüència de les obligacions de l’activitat i de la conservació de les inversions realitzades. 
 
 
 
 

                                            
3
 33% del lloguer actual de 5.000 €. 

4
 8% de MI, de Pre o Pro segons el cas. Durant l’etapa II també s’ha afegit un 8 % dels conceptes “Cost 

de la planta d’alzina”, “llavors gramínies”, “tub protector + estaca” de la Taula-6. 
5
 Supòsit de 450 € anuals. 

6 Fa referència a l’assegurança anual de la plantació. 
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La Taula-12 presenta les despeses variables. 

Taula-12: Despeses variables 

Any Concepte Subtotal 
Etapa I: Implantació (I) - 

Any 0 

Reg de suport manual. Segons precipitacions - 

Desbrossament capa herbosa. (2 cops / any) - 

Escardes manuals, cremats. (4-6 min. / arbre) - 

Poda formació - 

Recol·lecció i venta tòfona(1 a 3 Kg./h) - 

Manteniment i formació. Gossos tofoners - 

Electricitat reg - 
Etapa II: Manteniment Implantació (MI) 6.801 

≤ 5 Anys 

Reg de suport manual. Segons precipitacions 330 

Desbrossament capa herbosa. (3 cops / any) 270 

Escardes manuals, cremats. (4-6 min. / arbre) 240 

Poda formació 256 

Recol·lecció i venta tòfona(1 a 3 Kg./h) - 

Manteniment i formació. Gossos tofoners - 

Electricitat reg7 38 
Etapa III: Preproducció (Pre) 8.934 

Entre 6 i 10 Anys 

Reg de suport manual. Segons precipitacions 330 

Desbrossament capa herbosa. (2 cops / any) 180 

Escardes manuals, cremats. (4-6 min. / arbre) 240 

Poda formació 384 

Recol·lecció i venta tòfona(1 a 3 Kg./h) 180 

Manteniment i formació. Gossos tofoners 100 

Electricitat reg 75 
Etapa IV: Producció (Pro) 8.952 

 

Desbrossament capa herbosa.  180 

Poda formació 512 

Recol·lecció i venta tòfona(1 a 3 Kg./h) 450 

Manteniment i formació. Gossos tofoners 200 

Electricitat reg 150 
 

9.3.3 INVERSIONS DIFERIDES 

Les inversions diferides són les que figuren a la Taula-10 de l’epígraf  9.3.1 d’aquest annex. 

 

 

 

                                            
7 Com que es necessiten 3-4 L/planta i dia durant els mesos més calorosos d’estiu (juliol i agost; 60 dies), 
per a 250 arbres són necessaris un total de 60.000 L anuals a un preu de 25 € / 10.000 L. 
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9.3.4 RESUM DE LES INVERSIONS I DESPESES  

 

Taula-13: Resum de les Inversions i Despeses 

Any Inversions 
Inversions 
 diferides 

Despeses  
fixes  

Despeses  
variables 

Total  
Despeses 

0 44.061 - - - 
1 3.590 6.801 10.391 
2 3.590 6.801 10.391 
3 3.590 6.801 10.391 
4 7.200 3.590 6.801 10.391 
5 3.590 6.801 10.391 
6 3.835 8.934 12.769 
7 3.835 8.934 12.769 
8 3.835 8.934 12.769 
9 3.835 8.934 12.769 

10 25.704 3.835 8.934 12.769 
11 4.197 8.952 13.149 
12 4.197 8.952 13.149 
13 4.197 8.952 13.149 
14 4.197 8.952 13.149 
15 4.197 8.952 13.149 
16 4.197 8.952 13.149 
17 4.197 8.952 13.149 
18 4.197 8.952 13.149 
19 4.197 8.952 13.149 
20 25.704 4.197 8.952 13.149 
21 4.197 8.952 13.149 
22 4.197 8.952 13.149 
23 4.197 8.952 13.149 
24 4.197 8.952 13.149 
25 4.197 8.952 13.149 
26 4.197 8.952 13.149 
27 4.197 8.952 13.149 
28 4.197 8.952 13.149 
29 4.197 8.952 13.149 
30 25.704 4.197 8.952 13.149 
31 4.197 8.952 13.149 
32 4.197 8.952 13.149 
33 4.197 8.952 13.149 
34 4.197 8.952 13.149 
35     4.197 8.952 13.149 
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9.4 INGRESSOS 

L’epígraf 8 d’aquest annex, justifica el valor dels ingressos.  

 

9.4.1 INGRESSOS FIXES 

Taula-14. Resum dels Ingressos fixes 

Any INGRESSOS Total Tòfona(Kg./ha) Nº ha Preu mig (€/Kg.) Total Venta 

0 - 0 6   345   - 
1 - 0 6   345   - 
2 - 0 6   345   - 
3 - 0 6   345   - 
4 - 0 6   345   - 
5 Venta      2 6   345   4.140 
6 Venta 4 6   345   8.280 
7 Venta 8 6   345   16.560 
8 Venta 12 6   345   24.840 
9 Venta 16 6   345   33.120 

10 Venta 20 6   345   41.400 
11 Venta 24 6   345   49.680 
12 Venta 28 6   345   57.960 
13 Venta 32 6   345   66.240 
14 Venta 32 6   345   66.240 
15 Venta 32 6   345   66.240 
16 Venta 32 6   345   66.240 
17 Venta 32 6   345   66.240 
18 Venta 32 6   345   66.240 
19 Venta 32 6   345   66.240 
20 Venta 32 6   345   66.240 
21 Venta 32 6   345   66.240 
22 Venta 32 6   345   66.240 
23 Venta 32 6   345   66.240 
24 Venta 32 6   345   66.240 
25 Venta 32 6   345   66.240 
26 Venta 32 6   345   66.240 
27 Venta 32 6   345   66.240 
28 Venta 32 6   345   66.240 
29 Venta 32 6   345   66.240 
30 Venta 32 6   345   66.240 
31 Venta 32 6   345   66.240 
32 Venta 32 6   345   66.240 
33 Venta 32 6   345   66.240 
34 Venta 32 6   345   66.240 
35 Venta 32 6   345   66.240 

        1.759.500 €  
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9.4.2 INGRESSOS EXTRAORDINARIS 

Els ingressos extraordinaris corresponen a: 
- els valors de venta dels components de les inversions diferides per la reposició d’aquests 
quan arriben al final de la seva vida útil 
- els valors residuals dels components de les inversions que no arribin al final de la seva vida 
útil en el moment del final de la vida útil del projecte 
- Els ajuts i subvencions. 
Com a components tenim el reg de microaspersió, la desbrossadora, la tala dels arbres al final 
de la vida útil de l’activitat i la subvenció l’any 0, és a dir l’any d’implantació del cultiu. 
Aquests ingressos es troben detallats a l’apartat 7 i es resumeixen a la Taula següent: 
 
 

Taula-15. Resum dels Ingressos extraordinaris 

Any INGRESSOS Unitats Import TOTAL 

1 Subvenció 6 2.757 16.542 
20 Reg microaspersió 1 408 408 
30 Reg microaspersió 1 408 408 
35 Tala arbres8 600 30 18.000 

Total 
         

35.358    
 
 
 

9.4.3 RESUM DELS INGRESSOS DEL PROJECTE 

Taula-16. Resum dels Ingressos 

Any 
Ingressos 

Fixes 
Ingressos 

Extraordinaris 
Total 

Ingressos 

0 - - - 
1 - 16.542 16.542 
2 - - 
3 - - 
4 - - 
5 4.140 4.140 
6 8.280 8.280 
7 16.560 16.560 
8 24.840 24.840 
9 33.120 33.120 

                                            
8
 S’extreuen al voltant de 100 Tn /ha a un preu percebut pel propietari de 30 € /Tn (Dades del tallador 

Joan Llorà). 
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10 41.400 41.400 
11 49.680 49.680 
12 57.960 57.960 
13 66.240 66.240 
14 66.240 66.240 
15 66.240 66.240 
16 66.240 66.240 
17 66.240 66.240 
18 66.240 66.240 
19 66.240 66.240 
20 66.240 408 66.648 
21 66.240 66.240 
22 66.240 66.240 
23 66.240 66.240 
24 66.240 66.240 
25 66.240 66.240 
26 66.240 66.240 
27 66.240 66.240 
28 66.240 66.240 
29 66.240 66.240 
30 66.240 408 66.648 
31 66.240 66.240 
32 66.240 66.240 
33 66.240 66.240 
34 66.240 66.240 
35 66.240 18.000 84.240 

 

9.5 FLUXOS DE CAIXA 

Els fluxos de caixa anuals corresponen a la diferència entre els ingressos i les despeses. La 
Taula-17 mostra aquests fluxos de caixa: 

Taula-17. Resum dels Fluxos de Caixa 

Any Inversions 
Total 

Despeses 
Total 

Ingressos 
Fluxos de 

Caixa 

0 44.061 - - -44.061 
1 10.391 16.542 6.150 
2 10.391 - -10.391 
3 10.391 - -10.391 
4 7.200 10.391 - -17.591 
5 10.391 4.140 -6.251 
6 12.769 8.280 -4.489 
7 12.769 16.560 3.791 
8 12.769 24.840 12.071 
9 12.769 33.120 20.351 

10 25.704 12.769 41.400 2.927 
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11 13.149 49.680 36.531 
12 13.149 57.960 44.811 
13 13.149 66.240 53.091 
14 13.149 66.240 53.091 
15 13.149 66.240 53.091 
16 13.149 66.240 53.091 
17 13.149 66.240 53.091 
18 - 13.149 66.240 53.091 
19 13.149 66.240 53.091 
20 25.704 13.149 66.648 27.795 
21 13.149 66.240 53.091 
22 13.149 66.240 53.091 
23 13.149 66.240 53.091 
24 13.149 66.240 53.091 
25 13.149 66.240 53.091 
26 13.149 66.240 53.091 
27 13.149 66.240 53.091 
28 13.149 66.240 53.091 
29 13.149 66.240 53.091 
30 25.704 13.149 66.648 27.795 
31 13.149 66.240 53.091 
32 13.149 66.240 53.091 
33 13.149 66.240 53.091 
34 13.149 66.240 53.091 
35 13.149 84.240 71.091 

 

9.6 AVALUACIÓ DE LA RENDIBILITAT AMB MÈTODE ESTÀTIC 

Per tal d’avaluar la rendibilitat del projecte, s’han utilitzat dos mètodes diferents per tal de 
comparar les possibles divergències i alhora donar una visió més completa. 

Aquest mètode, es basa en la suposició que el valor del diner es constant en el temps. S’utilitza 
el “Pay Back” estàtic per determinar el nombre d’anys en recuperar la inversió inicial. Té en 
conta l’amortització anual. 

A efectes de càlcul, agafarem 4 anys tipus corresponents al la implantació del cultiu (any 0), al 
període comprès entre l’any 1 i el 5, el període comprès entre l’any 6 i el 10 i el període > 10 
anys ja que la tòfona comença a tenir bons rendiments a partir de l’any 10. 

 

9.6.1 RESULTATS OBTINGUTS AMB FINANÇAMENT PROPI 

Els fulls de càlcul següents mostren la compte de resultats segons els diferents anys: 
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ANY 0: Implantació (I) 

ARRENDAMENT 
Total 

(€) 

Camps            -     

 
INGRESSOS 

  
Unitats Euros Total anual 

Tòfona - - - 

Ajut plantació espècies micorizades - - - 

 
Total ingressos - 

RESULTATS 

VENDES BRUTES  -  

IVA 7 %  -  

Descomptes comercials  -  

Subvencions  -  
  INGRESSOS NETS  -  

DESPESES VARIABLES 
  Reg de suport manual. Segons precipitacions  -  

Desbrossament capa herbosa. (2 cops / any)  -  

Escardes manuals, cremats. (4-6 min. / arbre)  -  

Poda formació  -  

Recol·lecció i venta tòfona(1 a 3 Kg./h)  -  INVERSIONS Valor (€) 

Manteniment i formació. Gossos tofoners  -  Cultiu cereal sense adob         2.700    

Electricitat reg  -  Eliminació cultiu cereal            258    

Total DESPESES VARIABLES  -  Mà d'obra marcatge          1.728    

Material petit agrícola i forestal            540    

DESPESES FIXES Subsolat            900    

Contractació mà d'obra. Tècnic especialitzat   -  Mà d'obra plantació          1.296    

Lloguer finca   -  Cost planta alzina inoculada       12.000    

Manteniment i reposicions   -  Sembra capa herbosa            270    

Comptabilitat i assessorament  -  Llavors gramínies         2.125    

Assegurances, Impostos   -  Reg manual plantació             648    

Amortització Immobilitzat  -  Material. Reg manual            582    

Total DESPESES FIXES  -  Electricitat reg               15    

Tub protector + estaca          2.550    

DESPESES FINANCERES - Col·locar material protector         1.728    

Tancat perimetral       12.000    

BALANÇ ABANS D'IMPOST  -        39.340    

15 % IRPF  -  Assegurances, Impostos (12 %)         4.721    

BENEFICI Empresari  -  Total       44.061    
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ANY 1-5: Manteniment Implantació (MI) 

ARRENDAMENT Total (€) 

Camps        1.667,00   

 

  
INGRESSOS Unitats Euros Total anual 

Tòfona - -                   -     

Ajut plantació espècies micorizades 6 2.757    16.541,55   

 
Total ingressos    16.541,55   

RESULTATS 

VENDES BRUTES  -  

IVA 7 %  -  

Descomptes comercials  -  

Subvencions    16.541,55    
  INGRESSOS NETS    16.541,55    

DESPESES VARIABLES 
  Reg de suport manual. Segons precipitacions       1.980,00    

Desbrossament capa herbosa. (3 cops / any)       1.620,00    

Escardes manuals, cremats. (4-6 min. / arbre)       1.440,00    

Poda formació       1.536,00    

Recol·lecció i venta tòfona(1 a 3 Kg./h)  -  

Manteniment i formació. Gossos tofoners  -  

Electricitat reg          225,00    

Total DESPESES VARIABLES       6.801,00    

DESPESES FIXES 

Lloguer finca        1.667,00    

Manteniment i reposicions           748,41    

Comptabilitat i assessorament          450,00    

Assegurances, Impostos           725,00    

Amortització Immobilitzat       1.886,25    

Total DESPESES FIXES       5.476,66    

DESPESES FINANCERES                   -     

BALANÇ ABANS D'IMPOST       4.263,89    

15 % IRPF          639,58    

BENEFICI Empresari       3.624,30    

 

INVERSIONS Valor (€) Vida útil 
Amortització 

anual 
% 

Amortització 

Cultiu cereal sense adob            2.700    

Eliminació cultiu cereal                258    
   

Mà d'obra marcatge             1.728    

Material petit agrícola i forestal                540    8 67,50 13% 

Subsolat                900    
 

Mà d'obra plantació             1.296    

Cost planta alzina inoculada          12.000    
 

Sembra capa herbosa                270    
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Llavors gramínies            2.125    

Reg manual plantació                 648    

Material. Reg manual                582    

Electricitat reg                  15    

Tub protector + estaca             2.550    8 318,75 13% 

Col·locar material protector            1.728    
 

Tancat perimetral          12.000    8 1.500,00 13% 

         39.340    

Assegurances, Impostos (12 %)            4.721    
 

Total          44.061      1.886,25   

 

ANY 6-10: Preproducció (Pre) 

ARRENDAMENT Total (€) 

Camps        1.667,00   

 

  
INGRESSOS Unitats Euros Total anual 

Tòfona
9
 1 21.390,00 21.390,00 

Ajut plantació espècies micorizades - - - 

 
Total ingressos    21.390,00   

RESULTATS 

VENDES BRUTES    22.887,30    

IVA 7 %       1.497,30    

Descomptes comercials                   -     

Subvencions                   -     
  INGRESSOS NETS    21.390,00    

DESPESES VARIABLES 
  Reg de suport manual. Segons precipitacions       1.980,00    

Desbrossament capa herbosa. (2 cops / any)       1.080,00    

Escardes manuals, cremats. (4-6 min. / arbre)       1.440,00    

Poda formació       2.304,00    

Recol·lecció i venta tòfona(1 a 3 Kg./h)       1.080,00    

Manteniment i formació. Gossos tofoners          600,00    

Electricitat reg          450,00    

Total DESPESES VARIABLES       8.934,00    

DESPESES FIXES 

Lloguer finca        1.667,00    

Manteniment i reposicions           678,72    

Comptabilitat i assessorament          450,00    

Assegurances, Impostos        1.039,00    

Amortització Immobilitzat
10

          943,13    

Total DESPESES FIXES       2.388,92    

DESPESES FINANCERES                   -     

                                            
9 Equival a la mitja dels ingressos obtinguts de l’any 5 a l’any 10 de la Taula-14. 
10 Com que l’any 8 acaba el període d’amortització s’ha agafat la meitat del valor total. 
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BALANÇ ABANS D'IMPOST    10.067,08    

15 % IRPF       1.510,06    

BENEFICI Empresari       8.557,02    

 

ANY >10: Producció (Pro) 

ARRENDAMENT Total (€) 

Camps        1.667,00    

 

  
INGRESSOS Unitats Euros Total anual 

Tòfona
11

 1 66.240,00    66.240,00    

Ajut plantació espècies micorizades - - - 

Ingressos extraordinaris
12

 1,00 752,64 752,64 

 
Total ingressos    66.992,64    

RESULTATS 

VENDES BRUTES    70.876,80    

IVA 7 %       4.636,80    

Descomptes comercials                   -     

Subvencions                   -     

Ingressos extraordinaris          752,64    
  INGRESSOS NETS    66.992,64    

DESPESES VARIABLES 
  Desbrossament capa herbosa. (2 cops / any)       1.080,00    

Poda formació       3.072,00    

Recol·lecció i venta tòfona(1 a 3 Kg./h)       2.700,00    

Manteniment i formació. Gossos tofoners       1.200,00    

Electricitat reg          900,00    

Total DESPESES VARIABLES       8.952,00    

DESPESES FIXES 

Lloguer finca        1.667,00    

Manteniment i reposicions           644,16    

Comptabilitat i assessorament          450,00    

Assegurances, Impostos        1.436,00    

Amortització Immobilitzat       2.570,40    

Total DESPESES FIXES       6.767,56    

DESPESES FINANCERES                   -     

BALANÇ ABANS D'IMPOST    51.273,08    

15 % IRPF                   -     

BENEFICI Empresari    51.273,08    

 

                                            
11 S’ha comptabilitzat com si a partir de l’any 10 tinguéssim un rendiment de 32 kg. / ha. 
 
12 Equival al sumatori dels ingressos extraordinaris que es puguin generar a partir de l’any 10 dividit pels 
anys de vida útil restant, és a dir 25 anys. 
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INVERSIONS Valor (€) Vida útil 
Amortització 

anual 
% 

Amortització 

Instal·lació reg microaspersió          25.704    10 2.570,40 10% 

 

L’any 0 correspon a l’any de la instal·lació i per tant no es generen ingressos ni despeses. 
Aquest any equival a la inversió inicial. 

Durant el període < 10 anys es generen beneficis poc significatius degut a que la plantació no 
comença a produir en la seva totalitat fins a l’any 10. Aquests beneficis provenen del ajuts i 
dels ingressos provinents de l’entrada en producció de la tòfona a partir de l’any 5. 

És a partir de l’any 10 quan comencem a obtenir beneficis arribant a un valor total de 51.273 € 
anuals. Aquest any correspon a l’any tipus per a la resta dels anys següents fins a arribar al 
final de la vida útil del projecte. 

Obtenim una rendibilitat del 40 %.  

 

9.6.2 RESULTATS OBTINGUTS AMB FINANÇAMENT ALIÈ  

A efectes de càlcul demanarem al banc un préstec ICO fixa per afrontar l’actiu immobilitzat de 
la inversió inicial. El import demanat és de 10.000 €, el termini d’amortització és de 84 mesos 
amb uns interessos de 5,6 %. El mètode utilitzat és el “sistema francès”. En l’Annex nº9 hi 
figura el quadre d’amortitzacions facilitat pel banc. 

En aquest cas la compte de resultats varia per les etapes II i III. A continuació es mostren els 
fulls de càlculs corresponents a aquestes dues etapes: 

 

ANY 1-5: Manteniment Implantació (MI) 

ARRENDAMENT Total (€) 

Camps        1.667,00   

 

  
INGRESSOS Unitats Euros Total anual 

Tòfona - -                   -     

Ajut plantació espècies micorizades 6 2.757    16.541,55   

 
Total ingressos    16.541,55   

RESULTATS 

VENDES BRUTES  -  

IVA 7 %  -  

Descomptes comercials  -  

Subvencions    16.541,55    
  INGRESSOS NETS    16.541,55    

DESPESES VARIABLES 
  Reg de suport manual. Segons precipitacions       1.980,00    

Desbrossament capa herbosa. (3 cops / any)       1.620,00    

Escardes manuals, cremats. (4-6 min. / arbre)       1.440,00    

Poda formació       1.536,00    

Recol·lecció i venta tòfona(1 a 3 Kg./h)  -  

Manteniment i formació. Gossos tofoners  -  
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Electricitat reg          225,00    

Total DESPESES VARIABLES       6.801,00    

DESPESES FIXES 

Lloguer finca        1.667,00    

Manteniment i reposicions           748,41    

Comptabilitat i assessorament          450,00    

Assegurances, Impostos           725,00    

Amortització Immobilitzat       1.886,25    

Total DESPESES FIXES       5.476,66    

DESPESES FINANCERES          370,56    

BALANÇ ABANS D'IMPOST       3.893,32    

15 % IRPF          584,00    

BENEFICI Empresari       3.309,32    

 

 

ANY 6-10: Preproducció (Pre) 

ARRENDAMENT Total (€) 

Camps        1.667,00   

 

  
INGRESSOS Unitats Euros Total anual 

Tòfona 1 21.390,00    21.390,00   

Ajut plantació espècies micorizades - - - 

 
Total ingressos    21.390,00   

RESULTATS 

VENDES BRUTES    22.887,30    

IVA 7 %       1.497,30    

Descomptes comercials                   -     

Subvencions                   -     
  INGRESSOS NETS    21.390,00    

DESPESES VARIABLES 
  Reg de suport manual. Segons precipitacions       1.980,00    

Desbrossament capa herbosa. (2 cops / any)       1.080,00    

Escardes manuals, cremats. (4-6 min. / arbre)       1.440,00    

Poda formació       2.304,00    

Recol.lecció i venta tòfona(1 a 3 Kg./h)       1.080,00    

Manteniment i formació. Gossos tofoners          600,00    

Electricitat reg          450,00    

Total DESPESES VARIABLES       8.934,00    

DESPESES FIXES 

Lloguer finca        1.667,00    

Manteniment i reposicions           678,72    

Comptabilitat i assessorament          450,00    

Assegurances, Impostos        1.039,00    

Amortització Immobilitzat          943,13    
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Total DESPESES FIXES       2.388,92    

DESPESES FINANCERES
13

            93,40    

BALANÇ ABANS D'IMPOST       9.973,68    

15 % IRPF       1.496,05    

BENEFICI Empresari       8.477,63    

 

En aquest cas, el balanç segueix sent positiu però amb beneficis inferiors. 

  

9.7 AVALUACIÓ DE LA RENDIBILITAT AMB METODE DINÀMIC 

Aquest mètode té en conta el valor del diner i per tant es basa en l’actualització dels fluxos de 
caixa, aplicant una taxa d’actualització r estimada a partir de l’actual tipus d’interès, a llarg 
termini en el mercat de capitals. 

Els indicadors utilitzats es defineixen a continuació. 

 

9.7.1 TAXA D’ACTUALITZACIÓ (r) 

S’ha agafat una taxa d’actualització d’un interès fix del 4 %. 

  

9.7.2 VALOR ACTUALITZAT NET (VAN) 

El Valor Actual Net (VAN), per a una Taxa d’Actualització donada, correspon a la diferència 
entre el total dels ingressos actualitzats i el total de les despeses ocasionats per a una inversió 
inicial. 

Es calcula amb la següent fórmula: 

��� =  
∑ ��	
�

	
�

(1 + �)	
−

∑ �	
	
�
	
�

(1 + �)	
 

 

On: 

�: Taxa d’Actualització 

��: Fluxos de Caixa nets efectius de cada període 

�: Inversions del projecte 

�: Any corresponent 

�: vida útil del projecte 

 

Si obtenim un resultat del VAN positiu per el tipus d’actualització escollit, l’activitat és viable 
des del punt de vista financer.  

 

9.7.3 TAXA INTERNA DE RETORN (TIR) 

La Taxa Interna de Retorn (TIR) , correspon a la Taxa d’Actualització donada on el Valor Actual 

                                            
13 S’ha de tenir en conta que el termini d’amortització finalitza l’any7. 



ANNEX 8: PROPOSTA TRUFICULTURA 2010 

 

35 

 

Net (VAN) donaria 0. Aquest valor equival a la rendibilitat total que ens pot donar l’activitat. 

Es calcula amb la següent fórmula: 

Es calcula amb la següent fórmula: 

��� = 0 =  
∑ ��		
�…�

(1 + ���)	
 

On la simbologia és la mateixa que la utilitzada en la fórmula del VAN i: 

��: Benefici Net 

O bé a partir de la fórmula següent: 

��� =  
−�� + ∑ ��	

	
�
	
�

∑ ���	
	
�
	
�

 

 
 

On la simbologia és la mateixa que la utilitzada en la fórmula del VAN i: 

��: Valor de la Inversió Inicial 

�: Nombre de fluxos de caixa nets 

Si el TIR > r significa que surt a conta realitzar la inversió i per tant l’activitat 

Si el TIR < r significa que s’ha de rebutjar l’activitat 

Si el TIR = r significa que és indiferent realitzar o no l’activitat 

 

9.7.4 EL TERMINI DE RECUPERACIÓ D’UNA INVERSIÓ O PAY BACK 

El Pay Back correspon a l’any en que la suma dels fluxos de caixa actualitzats igualen les 
despeses de la inversió inicial, és a dir, quan es recupera la inversió inicial. 

Quan menys temps sigui necessari per recuperar la inversió realitzada menys risc tindrà 
executar l’activitat. 

 

9.7.5 ÍNDEX VAN/INVERSIÓ ACTUALITZADA (VAN/I) 

Aquest índex correspon al benefici net per cada unitat de moneda invertida. 

Quan més elevat és l’índex major benefici obtenim. 

 

9.7.6 RESULTATS OBTINGUTS AMB FINANÇAMENT PROPI 

 

Taxa Actualització 4,0% 

VAN    433.681 €  

TIR 16% 

Pay Back 13 

VAN/I 4,97 € 
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Taula-18. Supòsit dinàmic d'avaluació econòmica i financera 

Any Inversions Despeses  Ingressos 
FLUXOS DE 

CAIXA Anuals 
Inversió 

Actualitzada 
FLUXOS DE CAIXA 

Actualitzats 
Pay Back 

0 44.061 - - - 44.061 - - 

1 
 

10.391 16.542 6.150 - 5.914 - 38.147 

2 
 

10.391 - -10.391 - -9.607 - 47.755 

3 
 

10.391 - -10.391 - -9.238 - 56.993 

4 7.200 10.391 - -17.591 6.155 -15.037 - 72.030 

5 
 

10.391 4.140 -6.251 - -5.138 - 77.168 

6 
 

12.769 8.280 -4.489 - -3.548 - 80.716 

7 
 

12.769 16.560 3.791 - 2.881 - 77.834 

8 
 

12.769 24.840 12.071 - 8.820 - 69.014 

9 
 

12.769 33.120 20.351 - 14.299 - 54.716 

10 25.704 12.769 41.400 2.927 17.365 1.978 - 52.738 

11 
 

13.149 49.680 36.531 - 23.730 - 29.008 

12 
 

13.149 57.960 44.811 - 27.989 -  1.020 

13 
 

13.149 66.240 53.091 - 31.885 30.865 

14 
 

13.149 66.240 53.091 - 30.659 61.524 

15 
 

13.149 66.240 53.091 - 29.479 91.004 

16 
 

13.149 66.240 53.091 - 28.346 119.349 

17 
 

13.149 66.240 53.091 - 27.255 146.605 

18 
 

13.149 66.240 53.091 
 

26.207 172.812 

19 
 

13.149 66.240 53.091 - 25.199 198.011 

20 25.704 13.149 66.648 27.795 11.731 12.685 210.696 

21 
 

13.149 66.240 53.091 - 23.298 233.994 

22 
 

13.149 66.240 53.091 - 22.402 256.396 

23 
 

13.149 66.240 53.091 - 21.540 277.936 

24 
 

13.149 66.240 53.091 - 20.712 298.648 

25 
 

13.149 66.240 53.091 - 19.915 318.564 

26 
 

13.149 66.240 53.091 - 19.149 337.713 

27 
 

13.149 66.240 53.091 - 18.413 356.126 

28 
 

13.149 66.240 53.091 - 17.705 373.830 

29 
 

13.149 66.240 53.091 - 17.024 390.854 

30 25.704 13.149 66.648 27.795 7.925 8.570 399.424 

31 
 

13.149 66.240 53.091 - 15.739 415.163 

32 
 

13.149 66.240 53.091 - 15.134 430.297 

33 
 

13.149 66.240 53.091 - 14.552 444.849 

34 
 

13.149 66.240 53.091 - 13.992 458.841 

35 
 

13.149 84.240 71.091 - 18.016 476.857 

 Total  
    

87.236 520.917 
  

 

 



ANNEX 8: PROPOSTA TRUFICULTURA 2010 

 

37 

 

9.7.7 RESULTATS OBTINGUTS AMB FINANÇAMENT ALIÈ 

 

Taxa Actualització 4% 

VAN    423.358 €  

TIR 15,2% 

Pay Back 13 

VAN/I 4,85 € 
 

Taula-19. Supòsit dinàmic d'avaluació econòmica i financera 

Any Inversions 
Despeses 
ordinàries 

Despeses 
extraordinàries 

 
Ingressos 

FLUXOS DE 
CAIXA 
Anuals 

Inversió 
Actualitzada 

FLUXOS DE 
CAIXA 

Actualitzats 

Pay 
Back 

0 44.061 - - - - 44.061 - - 

1 
 

10.391 1.720 16.542 4.430 - 4.260 - 39.801 

2 
 

10.391 1.720 - -12.111 - -11.198 - 50.999 

3 
 

10.391 1.720 - -12.111 - -10.767 - 61.766 

4 7.200 10.391 1.720 - -19.311 6.155 -16.508 - 78.274 

5 
 

10.391 1.720 4.140 -7.971 - -6.552 - 84.825 

6 
 

12.769 1.720 8.280 -6.209 - -4.907 - 89.732 

7 
 

12.769 1.719 16.560 2.072 - 1.575 - 88.158 

8 
 

12.769 
 

24.840 12.071 - 8.820 - 79.337 

9 
 

12.769 
 

33.120 20.351 - 14.299 - 65.039 

10 25.704 12.769 
 

41.400 2.927 17.365 1.978 - 63.061 

11 
 

13.149 
 

49.680 36.531 - 23.730 - 39.332 

12 
 

13.149 
 

57.960 44.811 - 27.989 - 11.343 

13 
 

13.149 
 

66.240 53.091 - 31.885 20.542 

14 
 

13.149 
 

66.240 53.091 - 30.659 51.201 

15 
 

13.149 
 

66.240 53.091 - 29.479 80.680 

16 
 

13.149 
 

66.240 53.091 - 28.346 109.026 

17 
 

13.149 
 

66.240 53.091 - 27.255 136.281 

18 
 

13.149 
 

66.240 53.091 
 

26.207 162.488 

19 
 

13.149 
 

66.240 53.091 - 25.199 187.688 

20 25.704 13.149 
 

66.648 27.795 11.731 12.685 200.373 

21 
 

13.149 
 

66.240 53.091 - 23.298 223.671 

22 
 

13.149 
 

66.240 53.091 - 22.402 246.073 

23 
 

13.149 
 

66.240 53.091 - 21.540 267.613 

24 
 

13.149 
 

66.240 53.091 - 20.712 288.325 

25 
 

13.149 
 

66.240 53.091 - 19.915 308.240 

26 
 

13.149 
 

66.240 53.091 - 19.149 327.390 

27 
 

13.149 
 

66.240 53.091 - 18.413 345.802 

28 
 

13.149 
 

66.240 53.091 - 17.705 363.507 

29 
 

13.149 
 

66.240 53.091 - 17.024 380.531 

30 25.704 13.149 
 

66.648 27.795 7.925 8.570 389.100 

31 
 

13.149 
 

66.240 53.091 - 15.739 404.840 
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32 
 

13.149 
 

66.240 53.091 - 15.134 419.974 

33 
 

13.149 
 

66.240 53.091 - 14.552 434.525 

34 
 

13.149 
 

66.240 53.091 - 13.992 448.518 

35 
 

13.149 
 

84.240 71.091 - 18.016 466.533 

 Total  
     

87.236 510.594 
  

 

 

9.8 ANÀLISI DE SENSIBILITAT  

9.8.1 EN REFERÈNCIA A LA INVERSIÓ INICIAL 

Mantenint una taxa d’actualització del 4% i considerant el risc d’una possible variació del cost 
de la inversió inicial, s’ha establert fins a quin valor podria augmentar aquesta sense afectar 
significativament el VAN. 

 

Taula-13. Supòsit variació Inversió 

VARIACIÓ VAN TIR 

0%           433.681    16,0% 
50%           411.651    13,9% 

100%           389.620    12,4% 
200%           345.560    10,3% 
400%           257.438    7,7% 
600%           169.316    6,1% 
700%           125.256    5,4% 
800%             81.195    4,9% 
900%             37.134    4,4% 

1000% -             6.927    3,9% 
 

Finançament bancari 

Inversió banc 10.000 € 
Interès 5,56% 
Termini amortització 7     

Any Amortització Interessos Quota a pagar 

1        1.207,59    512,49 1.720 
2        1.274,70    445,38 1.720 
3        1.345,58    374,50 1.720 
4        1.420,36    299,72 1.720 
5        1.499,35    220,73 1.720 
6        1.582,69    137,39 1.720 
7        1.669,73    49,41 1.719 

Total      10.000,00    2.039,62 12.039,62 
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Gràfic-1. Variació del VAN respecte a la inversió inicial. 

El valor de la inversió inicial hauria de ser 7 vegades superior per arribar a un VAN negatiu. 

 

9.8.2 EN REFERÈNCIA A LA VARIACIÓ DELS FLUXOS DE CAIXA 

Considerant el risc d’una possible davallada dels fluxos de caixa, s’ha establert fins a quin punt 
podria baixar sense afectar significativament el VAN. 

 

Taula-14. Variació Fluxos de Caixa 

VARIACIÓ VAN TIR 

0% 433.681 16,0% 
-25% 303.452 € 14,0% 
-50% 173.223 € 11,5% 
-75% 42.993 € 6,8% 

-100% -87.236 €   
 

 

Gràfic-2. Variació del VAN respecte als fluxos de caixa. 
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El punt crític on el VAN passa a ser negatiu es situa amb una davallada dels fluxos de caixa del 
83,3%. 

 

9.9 CONCLUSIONS 

L’anàlisi econòmic i financer ens indica que la implantació d’un cultiu de tòfona negre de 6 ha 
és viable econòmicament. 

En el cas del mètode estàtic, obtenim, en cada etapa del cultiu, un balanç positiu. Ara bé, 
durant les etapes II i III els beneficis són poc significatius. És a partir de l’any 10, any on la 
plantació entre en plena producció, que obtenim un benefici net de 51.273 € tant amb 
finançament propi com amb finançament aliè, ja que el préstec bancari finalitza al cap de 7 
anys. 

Pel que fa al mètode dinàmic, obtenim un VAN positiu amb les dues modalitats de 
finançament (433.681 i 423.358 € respectivament), un TIR superior a la taxa d’actualització (16 
% i 15,2% respectivament), un Pay Back de 13 anys i un VAN/I de 4,97 i 4,85 € respectivament. 
Per tant, surt a conta realitzar la inversió i doncs l’activitat.  

Si ens fixem amb la modalitat de finançament, el fet de demanar un préstec al banc no ens 
repercuteix significativament però disminueix el risc d’inversió. Per tant, surt a conta demanar 
el préstec bancari. 

L’anàlisi de sensibilitat afirma la viabilitat econòmica de l’activitat ja que perquè aquesta no 
sigui viable, caldria que els fluxos de caixa disminuïssin per sobre del 80 % i per tant ens dona 
un marge d’error molt ampli.  

Val a dir que el valor afegit de l’atractiu turístic que suposa tenir una plantació d’aquestes 
característiques no s’ha comptabilitzat i per tant també és un valor molt important a tenir en 
conta. 

 

 

              Fotografia nº2: Exemplar de Tuber melanosporum. 
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Font: Caja Madrid. 

 

2. TAULA D’AMORTITZACIÓ PROPOSTA TURISME RURAL 
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1. OBJECTE 

És objecte d’aquest annex estudiar la viabilitat econòmica de la proposta global, és a dir de 
la correlació de les diferents propostes definides i analitzades en els Annexes nº5, 6, 7 i 8.  

Aquestes propostes pretenen gestionar la finca de Barnils en la seva totalitat; es tindrà en 
conta tant la superfície forestal i agrícola com la superfície construïda. La proposta de 
Silvopastura definida a l’Annex nº5 i la proposta de Truficultura definida a l’Annex nº8, 
pretenen gestionar la part forestal i agrícola, en canvi la proposta de Turisme Rural 
definida a l’Annex nº6 i la proposta de Sistema de calefacció amb biomassa definida a 
l’Annex nº7, fan referència a la part edificada de la casa.  

Es tracte doncs de diversificar l’activitat econòmica de Barnils tot aplicant criteris de 
sostenibilitat, per tal d’aconseguir mantenir la finca sense que aquesta generi pèrdues. 

2. CONDICIONANTS DEL PROMOTOR  

       Tots els condicionants s’han especificat en els annexes respectius de cada proposta.  

       Ara bé, la proposta global ha de permetre, com a mínim pagar un sou d’un tècnic agrícola. 

3. FONTS DE INFORMACIÓ 

Les fonts de informació corresponen a les citades en els annexes respectius de cada      
proposta. 

4. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

Aquest anàlisi econòmic i financer té per objectiu determinar la viabilitat econòmica de la 
proposta global. 

L’estudi es realitzarà seguint el mètode estàtic i per un any tipus, l’any on l’activitat 
s’estabilitzi. Els anys tipus per a cada proposta són els següents: 

- Proposta Silvopastura: Any ≥ 6 
- Proposta Turisme Rural: Any ≥ 1 
- Proposta Sistema de calefacció amb Biomassa: Any ≥ 1 
- Proposta Truficultura: Any > 10 

Tenint en conta que el percentatge del Impost de Societat varia en funció del tipus 
d’activitat, serà necessari efectuar dues comptes de resultats: una d’agrosilvicultura 
englobant les propostes Silvopastoral i de Truficultura i l’altra d’hostaleria, englobant el 
turisme rural i la incorporació del sistema de calefacció amb biomassa. 

4.1. PARÀMETRES QUE DEFINEIXEN LA INVERSIÓ 

4.1.1. ESTUDI ECONÒMIC DE LA SITUACIÓ INICIAL 

L’Annex nº1 descriu curosament la situació actual de la finca. Tenint en conta que 
actualment el benefici net generat per l’activitat de turisme rural és de 4.841 € i el de 
l’activitat agroforestal de - 5.207 € (sense contar els ingressos atípics ja que aquest hi són 
tot depenent dels anys), obtenim un balanç global negatiu equivalent a un valor de - 366 €. 
Per tant, hem de comprovar que la proposta global incrementa els fluxos de caixa respecte 
a la situació actual. 
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4.1.2. VALOR DE LA INVERSIÓ INICIAL 

El muntant final total de la inversió inicial necessària, per a poder realitzar, amb garanties, 
la proposta global és de 721.752 €. La Taula-1 mostra el muntant de la inversió inicial per a 
cada proposta: 

Taula-1. Resum de les inversions inicials 

Any Proposta Valor (€) 

Silvopastura 179.987 
0 Turisme Rural 438.623 

Sistema de Calefacció amb Biomassa 59.081 
Truficultura 44.061 

 Total  721.752 € 
 

4.1.3. VALOR DE LES AMORTITZACIONS 

A cada proposta li correspon un valor d’amortització calculat en funció de les inversions 
respectives. La Taula-2 mostra el resum de les amortitzacions segons l’any tipus de cada 
proposta: 

Taula-2. Resum amortitzacions 

Any tipus Proposta Valor (€) 

≥ 6 Silvopastura 6.820,19 
≥ 1 Turisme Rural 11.891,81 
≥ 1 Sistema calefacció amb Biomassa 5.496,79 

> 10 Truficultura 2.570,40 
Total 26.779,19 € 

 

 

4.1.4. VALOR DE LES INVERSIONS DIFERIDES 

Com a inversions diferides tenim totes les que fan referència a les inversions durant la vida 
útil de l’activitat i a la reposició de material, equips i maquinària. Aquestes es detallen més 
endavant. 

 

4.1.5. VIDA ÚTIL DEL PROJECTE 

Per a totes les propostes estudiades s’ha establert una vida útil de 25 anys, excepte la 
proposta de Truficultura, la qual té una vida útil de 35 anys. A efectes de càlcul, agafarem 
una vida útil de 25 anys. Amb aquest període l’activitat ha de donar els beneficis suficients 
per poder garantir la continuïtat d’aquesta. 

 

4.2. FINANÇAMENT 

Suposarem dos casos: el primer on la inversió va a càrrec del promotor del projecte i per 
tant no caldrà finançament aliè, el segon amb finançament dels bancs. Les inversions 
diferides han d’ésser absorbides pel propi flux monetari de l’activitat. 
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4.3. INVERSIONS 

Les inversions corresponen a la inversió inicial i a les inversions diferides que en aquest cas 
només en tenim per a les propostes de silvopastura i truficultura. La Taula-3 resumeix les 
inversions: 

 

Taula-3. Resum de les inversions 

Any Concepte Valor (€) 

0 Inversió Inicial 721.752 
Inversions diferides: 

4 Proposta Truficultura 7.200 
8 Proposta Silvopastura 1.685 

10 Proposta Truficultura 25.704 
15 Proposta Silvopastura 13.200 
16 Proposta Silvopastura 1.685 
20 Proposta Truficultura 25.704 

  Total Inversions diferides 75.179 
Total Inversions  796.931 € 

 

4.4. DESPESES ANUALS 

4.4.1. DESPESES FIXES 

Es tracte d’aquelles despeses que graven l’activitat tant si produeix com si no. Aquestes 
corresponen a les despeses generals i a les despeses de cada proposta estudiada. 

       Com a despeses generals tenim: 

- Despeses de gestoria: 3.600 € anuals1. 
- Sou i salari del tècnic especialitzat: 31.500 € anuals2. 
- Despeses d’oficina: 5.000 € anuals. 
- Transport: 2.400 € anuals3. 

        La Taula-4 mostra els conceptes i valors de les despeses fixes: 

Taula-4. Despeses fixes 

Any Concepte Subtotal 

≥ 1 Generals 41.150 
≥ 6 Proposta Silvopastura 44.077 
≥ 1 Proposta Turisme Rural 6.694 
≥ 1 Proposta Sistema de calefacció amb biomassa 1.772 

> 10 Proposta Truficultura 4.197 
Total 97.890 € 

                                            
1
 Aquest valor equival a 300 € mensuals menys el percentatge atribuït a cada activitat equivalent a 450 € 

anuals per a totes les propostes, excepte la del sistema de calefacció amb biomassa.   
2
 Equival a un sou mensual de 1.500 € contant les 14 pagues i els impostos de la seguretat social. 

3
 Inclou el manteniment i el carburant i lubricant. 
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4.4.2. DESPESES VARIABLES 
Les despeses variables són aquelles que depenen del fet de produir. La Taula-5 mostra el 
resum d’aquestes despeses per a cada proposta i any tipus: 

Taula-5. Despeses variables 

Any Concepte Subtotal 

≥ 6 Proposta Silvopastura 14.449 
≥ 1 Proposta Turisme Rural 2.737 
≥ 1 Proposta Sistema de calefacció amb biomassa 2.057 

> 10 Proposta Truficultura 8.952 
Total 28.194 

 

4.5. INGRESSOS 

       Els ingressos estan justificats en els annexes respectius de cada proposta. 

4.5.1. INGRESSOS FIXES 

Com a ingressos fixes tenim la venta dels xais i les pells, els lloguers del turisme rural i les 
tòfones. La Taula-6 mostra els ingressos totals per a cada proposta segons l’any tipus: 

Taula-6. Resum dels Ingressos fixes 

Any PROPOSTA Total Venta 

≥ 6 Proposta Silvopastura 75.910 
≥ 1 Proposta Turisme Rural 40.573 
≥ 1 Proposta Sistema de calefacció amb biomassa - 

> 10 Proposta Truficultura 66.993 
Total 183.476 € 

 

4.5.2. INGRESSOS EXTRAORDINARIS 

Els ingressos extraordinaris corresponen majoritàriament als ajuts i subvencions. La Taula-

7 mostra un resum d’aquests ingressos per a cada proposta. 

Taula-7. Resum dels Ingressos extraordinaris 

Any PROPOSTA Total Venta 

≥ 6 Proposta Silvopastura 14.308 
≥ 1 Proposta Turisme Rural4 - 
≥ 1 Proposta Sistema de calefacció amb biomassa5 882 

> 10 Proposta Truficultura 753 

Total 15.942 € 
 

                                            
4
 Per aquesta proposta existeix la subvenció per afrontar la inversió inicial però no la comptabilitzem. 

5
 Per aquesta proposta existeix la subvenció per afrontar la inversió inicial però no la comptabilitzem. 
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4.6. AVALUACIÓ DE LA RENDIBILITAT AMB MÈTODE ESTÀTIC 

Es basa en la suposició que el valor del diner es constant en el temps. S’utilitza el “Pay 
Back” estàtic per determinar el nombre d’anys en recuperar la inversió inicial. Té en conta 
l’amortització anual. 

A efectes de càlcul, agafarem l’any tipus establert per a cada proposta tot tenint en conta 
la situació econòmica actual. Es realitzaran dues comptes de resultats per a cada modalitat 
de finançament: la d’hostaleria i la d’agrosilvicultura. 

 

4.6.1. RESULTATS OBTINGUTS AMB FINANÇAMENT PROPI 

ANY TIPUS (Hosteleria) 

  
  : Situació actual 

  : Proposta Turisme Rural 

  : Proposta Biomassa 

  : Despeses Generals6 

INGRESSOS Total anual 

Lloguer Turisme rural                               20.000,00   

Lloguer Turisme Rural                               40.572,67   

Ingressos extraordinaris                                              -     

Total ingressos                               60.572,67   

RESULTATS 

VENDES BRUTES                               60.572,67   

Descomptes comercials                                              -     

Subvencions i/o Ajuts                                    882,00   

MARGE BRUT                               61.454,67   

DESPESES VARIABLES 

Electricitat, butà                                    926,00   

Biocombustible
7
                                    747,48   

Despeses Turisme rural                                 2.736,78   

Altres                                              -     

Total DESPESES VARIABLES                                 4.410,26   

DESPESES FIXES 

Personal; mà d'obra contractada
8
                                 1.900,00   

Tècnic especialitzat                               10.500,00   

Gestor                                 1.200,00   

                                            
6
 Equivalen a 1/3 del total. 

7
 Equival al valor de la casa de turisme rural per a 6 persones. 

8
 1/3 del sou del personal contractat. 
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Despeses d'oficina                                 1.666,67   

Transport                                    800,00   

Biocombustible                                 1.772,00   

Manteniment i reposicions                                  1.129,00   

Tributs, Assegurances
9
                                    801,50   

Despeses Turisme Rural                                 6.694,45   

Amortització Immobilitzat                               17.388,60   

Total DESPESES FIXES                               43.852,21   

DESPESES FINANCERES - 

BALANÇ ABANS D'IMPOST                               13.192,20   

22,5 % IRPF                                 2.968,24   

BEMEFICI Empresari                             10.223,95 €  

 

Obtenim un balanç positiu amb un benefici net de 10.224 € i una rendibilitat de 2 %. 

 

ANY TIPUS (Agrosilvicultura) 

    : Situació Actual 
  : Proposta Silvopastura 
  : Proposta Truficultura 
  : Despeses generals10 

INGRESSOS Total anual 
Vendes forestals                              8.300,00   
(-) Cost mercaderia venuda                              8.000,00   
Vendes Silvopastura                            75.910,27   
vendes Truficultura                            66.992,64   

Total ingressos                         143.202,91   

RESULTATS 
VENDES BRUTES                         133.178,71   
IVA 7 %                            10.024,20   
Descomptes comercials                                           -     
Subvencions i/o Ajuts                            14.307,79   
Ingressos extraordinaris                                 752,64   

MARGE BRUT                         158.263,35   

DESPESES VARIABLES 
Benzina + oli                                 574,00   
Despeses Silvopastura                            14.448,61   
Despeses Truficultura                              8.952,00   
Altres                                           -     

Total DESPESES VARIABLES                            23.974,61   

DESPESES FIXES 

                                            
9
 Equival a la meitat de la contribució de la casa + l’assegurança. 

10
 Equivalen a 2/3 del total. 
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Personal                              5.900,00   
Tècnic especialitzat                            21.000,00   
Gestor                              2.400,00   
Despeses d'oficina                              3.333,33   
Transport                              1.600,00   
Manteniment i reposicions                              1.820,00   
Tributs, Assegurances                                 148,00   
Serveis                              2.065,00   
Despeses  Silvopastura                            44.076,71   
Despeses Truficultura                              4.197,16   
Amortització Immobilitzat                              9.390,59   

Total DESPESES FIXES                            95.930,80   

DESPESES FINANCERES                                           -     

BALANÇ ABANS D'IMPOST                            38.357,94   
15 % IRPF 5.753,69   

BENEFICI Empresari                          32.604,25 €  

 

El balanç és positiu amb un benefici net de 32.604 € i una rendibilitat de 14,6 %. 

4.6.2. RESULTATS OBTINGUTS AMB FINANÇAMENT ALIÈ 

ANY TIPUS (Hosteleria) 

INGRESSOS Total anual 

Lloguer Turisme rural                               20.000,00   

Lloguer Turisme Rural                               40.572,67   

Ingressos extraordinaris                                              -     

Total ingressos                               60.572,67   

RESULTATS 

VENDES BRUTES                               60.572,67   

Descomptes comercials                                              -     

Subvencions i/o Ajuts                                    882,00   

MARGE BRUT                               61.454,67   

DESPESES VARIABLES 

Electricitat, butà                                    926,00   

Biocombustible                                    747,48   

Despeses Turisme rural                                 2.736,78   

Altres                                              -     

Total DESPESES VARIABLES                                 4.410,26   

DESPESES FIXES 

Personal; mà d'obra contractada                                 1.900,00   

Tècnic especialitzat                               10.500,00   

Gestor                                 1.200,00   

Despeses d'oficina                                 1.666,67   

Transport                                    800,00   

Biocombustible                                 1.772,00   

Manteniment i reposicions                                  1.129,00   

Tributs, Assegurances                                    801,50   

Despeses Turisme Rural                                 6.694,45   
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Amortització Immobilitzat                               17.388,60   

Total DESPESES FIXES                               43.852,21   

DESPESES FINANCERES                                 5.951,50   

BALANÇ ABANS D'IMPOST                                 7.240,70   

22,5 % IRPF                                 1.629,16   

BEMEFICI Empresari                                5.611,54 €  

 

El balanç segueix sent positiu amb un benefici net de 5.612 € i una rendibilitat de 1,1 %. 

 

ANY TIPUS (Agrosilvicultura) 

INGRESSOS Total anual 
Vendes forestals                              8.300,00   
(-) Cost mercaderia venuda                              8.000,00   
Vendes Silvopastura                            75.910,27   
Vendes Truficultura                            66.992,64   

Total ingressos                         143.202,91   

RESULTATS 
VENDES BRUTES                         133.178,71   
IVA 7 %                            10.024,20   
Descomptes comercials                                           -     
Subvencions i/o Ajuts                            14.307,79   
Ingressos extraordinaris                                 752,64   

MARGE BRUT                         158.263,35   

DESPESES VARIABLES 
Benzina + oli                                 574,00   
Despeses Silvopastura                            14.448,61   
Despeses Truficultura                              8.952,00   
Altres                                           -     

Total DESPESES VARIABLES                            23.974,61   

DESPESES FIXES 
Personal                              5.900,00   
Tècnic especialitzat                            21.000,00   
Gestor                              2.400,00   
Despeses d'oficina                              3.333,33   
Transport                              1.600,00   
Manteniment i reposicions                               1.820,00   
Tributs, Assegurances                                 148,00   
Serveis                              2.065,00   
Despeses Silvopastura                            44.076,71   
Despeses Truficultura                              4.197,16   
Amortització Immobilitzat                              9.390,59   

Total DESPESES FIXES                            95.930,80   

DESPESES FINANCERES                              5.067,75   

BALANÇ ABANS D'IMPOST                            33.290,19   
15 % IRPF                              4.993,53   
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BENEFICI Empresari                          28.296,66 €  

 

El balanç segueix sent positiu amb un benefici net de 28.297 € i una rendibilitat de 12,6 %. 

 

4.7. CONCLUSIONS  

Si comparem els resultats de la proposta global amb la situació econòmica actual, 
s’observa un increment dels beneficis nets tant pel que fa a l’activitat d’Hostaleria 
(Proposta de Turisme Rural i sistema de calefacció amb biomassa) com a l’activitat 
d’Agrosilvicultura (Proposta Silvopastura i Truficultura). En el cas del turisme rural els 
beneficis nets s’incrementen en un 52,6 % respecte la situació actual. Pel que fa a 
l’activitat agrosilvícola, els beneficis nets quasibé es doblen respecte a la situació inicial. 
Per tant podem dir que surt a conta realitzar tant una activitat com l’altra.  

Ara bé, per l’activitat de Turisme rural la rendibilitat és del 2 %, és a dir per sota de la taxa 
d’actualització del 4 % establerta. En el cas de l’activitat d’Agrosilvicultura, s’obté una 
rendibilitat del 14,6 %. Per tant, aquest indicador ens indica que aquesta última activitat sí 
que és viable econòmicament. En canvi l’activitat de turisme rural no ho és tenint en conta 
que es tracte d’una inversió inicial molt gran. 

Si calculem el benefici total de les dues comptes de resultats, obtenim un benefici net de 
42.828 € i una rendibilitat de 5,9 %. Es tracte d’una rendibilitat no molt elevada però 
superior al 4 %. Tot i així, podem dir que la proposta global és viable econòmicament. 

Si ens fixem amb la modalitat de finançament, el fet de demanar un préstec al banc 
disminueix el risc d’inversió i per tant és una opció a tenir en conta. Amb aquest 
finançament, el benefici net total és de 33.908 € i la rendibilitat de 4,7 %. Encara que 
demanem el préstec al banc, la proposta global segueix sent viable econòmicament. 
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	PROPOSTES PER A LA DIVERSIFICACIÓ SOSTENIBLE DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA FINCA DE BARNILS: PROPOSTES PER A LA DIVERSIFICACIÓ SOSTENIBLE DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA FINCA DE BARNILS
	DE 250HA SITUADA AL MUNICIPI DE SANT QUIRZE DE SAFAJA, COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL:  DE 250HA SITUADA AL MUNICIPI DE ST. QUIRZE DE SAFAJA, COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL


