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LES MICROCERVESERIES CATALANES. ANÀLISI FINANCER I DE MERCAT 
 
 
Autora: Clara Macià Herrero 

Tutora: Maria Carmen Barco Guijarro 

 

 

Resum: 

Les microcerveseries artesanes són un petit sector dins del de la cervesa, es tracta d’un 

mercat en clara expansió en els darrers anys, cada vegada van apareixent noves 

empreses. Els hàbits i els gustos dels consumidors, cada cop més informats, semblen que 

van canviant cap aquest tipus de productes de més qualitat.  

S’han triat tres microcerveseries i se’ls hi ha fet una anàlisi econòmico-financera per veure 

els estats comptables d’aquestes empreses i diagnosticar si es troben o no en dificultats. 

A més, realitzarem un estudi de mercat sobre el consum de cervesa i veure si els 

consumidors beuen o estan interessats en aquestes cerveses.  

 
 
 
Paraules clau: microcerveseries, cervesa, artesana, Catalunya, anàlisi econòmic-
financer, llúpol, Birrart 2007, Llúpols i llevats, Companyia Cervesera del Montseny (CCM). 
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LAS MICROCERVECERIAS CATALANAS. ANALISIS FINANCIERO Y DE MERCADO 

 

Autora: Clara Macià Herrero 

Tutora: María Carmen Barco Guijarro 

 

 

Resumen: 

Las microcervecerias artesanas son un sector pequeño dentro de la cerveza, se trata de 

un mercado en clara expansión en los últimos años, cada vez aparecen nuevas 

empresas. Los hábitos y gustos de los consumidores, que cada vez están más 

informados, parecen que se van dirigiendo hacia estos productos de más calidad. 

Se han elegido tres microcervecerías, se ha hecho un análisis económico -  financiero 

para ver los estados contables de estas empresas y diagnosticar si  encuentran o no 

dificultades. También, realizaremos un estudio de mercado sobre el consumo de cerveza 

para ver si los consumidores beben o están interesados en estas cervezas. 

 

 

 

Palabras clave: microcervecerias, cerveza, artesana, Catalunya, análisis económico - 
financiero, lúpulo, Birrat 2007. Llúpols i llevats, Companyia Cervesera del Montseny 
(CCM). 
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THE CATALAN MICROBREWERIES. FINANCIAL AND MARKET ANALYSIS 

 

Author: Clara Macià Herrero 

Tutor: Maria Carmen Barco Guijarro 

 

 

Summary: 

The handcrafted microbreweries are a small sector inside the beer’s one, it is an emergent 

market along the latest years and every time new companies come out more and more 

frequently. The consumers likes and habits are changing due to the increasing and 

spreading information, it seems they are changing their options choosing products with 

higher quality. 

Three microbreweries have been taken to analyse their economy and finance to check 

their accounts and diagnose if they are in trouble or not. 

Moreover, a market research is going to be done about beer’s intake to check either how 

much the consumers drink or which the interest in those beers is. 

 

 

 

Key words: microbrewery, beer, craft beer, Catalonia, market and financial analysis, hop, 

Birrart 2007, Llúpols i llevats, Companyia Cervesera del Montseny (CCM). 
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1.- Introducció 

1.1. - Justificació de l’estudi 
 

Les microcerveseries artesanes són un sector petit  dins del de la cervesa, es tracta d’un 

mercat en clara expansió en els darrers anys, cada vegada van  apareixen noves 

empreses relacionades amb aquesta activitat. Les microcerveseries són molt habituals a 

Europa, i també, la fabricació de cervesa a casa de forma artesanal.  

La cervesa artesana es va fent un petit forat dins del sector de la cervesa, es presenta 

com un producte de qualitat i molt diferenciat de la cervesa més comercial. Els hàbits i els 

gustos dels consumidors, cada vegada més informats, semblen que van canviant cap a 

productes de més qualitat.  

S’ha triat tres microcerveseries, i s’ha fet una anàlisi econòmico-financera per veure els 

estats de comptes d’aquestes empreses i diagnosticar si tenen o no  dificultats. S’ha 

realitzar a la vegada un estudi de mercat sobre el consum de cervesa  per veure si els 

consumidors beuen o estan interessats en aquestes cerveses.  

1.2. - Antecedents  
 

Hi ha pocs estudis sobre les microcerveseries. L’anàlisi més rellevant sobre elles és un 

treball  realitzat en una universitat xilena que s’anomena “Estudio de factibilidad técnico-

económica de una microcervecería para la fabricación de cervesa tipo Pale Ale, con 

capacidad inicial de 500 litros diarios”. També a una universitat Xilena, s’ha realitzat un 

estudi econòmic d’una cervesa artesana a una regió  de Xilè anomenada Cuquimbo.  

A Espanya s’han publicat molts articles sobre la cervesa artesana tant arreu d’Espanya 

com a Catalunya, a revistes com Bar & Beer, o molts blogs que hi ha per la xarxa que 

setmanalment publiquen sobre aquest tema, com per exemple: Cerveza Artesanal en 

Catalunya, Cervesa en Català, Culturilla Cervecera (del mateix autor del llibre sobre les 

micros catalanes), Opiniones sobre Alimentación, entre d’altres.  
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1.3. - La cervesa 
El respecte reservat al vi en molts països mediterranis, és compartit i superat en gran part 

dels països del centre i nord d’Europa  per una altra beguda: la cervesa. 

L’origen de la cervesa és remot a les civilitzacions perdudes en el temps d’Egipte i a  

Mesopotàmia. Per a molts països 

s’ha convertit al llarg dels segles en 

un element que forma part de la 

seva cultura i s’integra a la seva 

identitat nacional. 

La cervesa és una beguda 

alcohòlica elaborada amb cereals 

maltejats (normalment ordi) 

fermentats, i aromatitzada amb 

llúpol.  

Aquesta definició és valida per a 

totes les cerveses del món i de 

qualsevol època.  

La cervesa és una beguda natural i 

saludable, de baixa graduació alcohòlica, amb unes característiques específiques en la 

seva composició i funcionalitat que la diferencien de la resta de begudes.  

En el nostre país va augmentant l’ interès per aquesta beguda, amb el desig de conèixer i 

apropar-se cada vegada més a la seva cultura. En aquests moments a Espanya es pot 

trobar gran varietat de cerveses, un fet impensable fa només deu anys.  

 

1.4. - Història de la cervesa 
 

La cervesa es mereix ser considerada com una beguda civilitzada i ser reconeguda com 

element cultural. El raïm i els cereals silvestres van ser convertits en beguda abans de ser 

conreats però el conreu del cereal va ser el motiu de la construcció de les primeres 

granges agrícoles. D’això, fa entre 13.000 i 8.000 anys (Jackson M., 1994:10). Els 

humans van deixar de ser caçadors nòmades i recol·lectors i es van constituir en 

comunitats agrícoles organitzades.  

Imatge 1. Dues copes de cervesa de tipus diferents 
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La cervesa és un beguda mil·lenària originària de la cultura mediterrània clàssica, 

vinculada des de l’antiguitat amb finalitats terapèutiques, aportant vitamines, minerals i 

antioxidants minerals d’alt valor nutritiu.    

Les primeres referències històriques, fa 6.000 anys, demostren que la cervesa, per ser 

una beguda fermentada, ja era consumida per la cultura sumèria amb l’objectiu d’evitar 

malalties infeccioses que s’adquirien en beure aigua no higienitzada. Ninkasi, coneguda 

com “ la senyora que omple la boca” era la deessa sumèria de la cervesa i ocupava un 

lloc preeminent entre el déus. Ninkasi va lliurar l’ordi a les dones, per això les divinitats 

associades a la cervesa eren sempre femenines, així com les cerveseres i les taverneres.  

El 1986, el professor Solom Katz, va descriure en el Munseum  Magazine of Archaeology 

and Antropology, de la Universitat de Pennsilvanià, una sèrie de rajoles d’argila escrites 

en llenguatge sumeri com “la recepta més antiga de la humanitat”. En els seus 

pictogrames es distingeix l’ordi, com es cou el pa, com s’esmicola a l’aigua  per preparar 

una barreja que posteriorment es converteix en una beguda; i que es diu que feia la gent 

“alegre, meravellosa i feliç”. Es suposa que aquest poble va arribar a elaborar més de una 

dotzena de diferents tipus de cervesa. Aquestes primeres cerveses estaven aromatitzades 

amb mel, anet, nou moscada, comí, ginebró, fruits i baies de ginebra i fins i tot, flors.  

Més tard, aproximadament l’any 4.000 aC, els egipcis la van convertir en la seva beguda 

més important, la van estendre per tots els països veïns i per la costa mediterrània. El 

primer historiador grec, Herodot, destacava les propietats medicinals 

de la cervesa, i assegurava que era molt apropiada per guarir els 

dolors estomacals i per calmar la picada d’escorpí; relata que les 

dones de l’aristocràcia femenina egípcia, molt preocupades per la 

seva bellesa i grans expertes en cosmètica, utilitzaven l’escuma de la 

cervesa per netejar i conservar  la frescor natural de la pell.  A l’antic 

Egipte es bevia sense llúpol i calenta, més tard s’hi van introduir els 

sucres del dàtil en el procés de fabricació, que actuaven com a 

conservants i allargaven el temps de conservació de la cervesa.  

L’any 1.960 aC., Osiris, déu d’Egipte, va ensenyar als pobles que no 

produïen vi, la manera de fabricar amb ordi dos tipus de beguda. 

Una, anomenada Zuthum, i una altra, blanca, coneguda amb el nom 

Imatge  2. Primeres restes 

arqueològiques d’elaboració 

de cervesa a l’Antic Egipte. 
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Imatge 3. Elaboració de cervesa 

en els monestirs durant l’Edat 

Mitjana 

de Carmú; la primera era la més forta de les dues. Així, va sorgir la primera fàbrica 

comercial de cervesa i va ser possible fermentar quantitats superiors, destinades a la 

venda. (Campano L., 1919:43) 

La cervesa va tenir un paper molt important en moltes cultures antigues. Els sacerdots i 

sacerdotesses solien preparar aquesta beguda i en moltes tombes egípcies es col·locava 

un recipient amb cervesa per ajudar el difunt a passar al més enllà. Era una beguda 

consumida per totes les classes socials, tot i que cada estament la bevia d’una qualitat 

diferent. El paper de la cervesa tant important  que  es podia fer  servir fins i tot com a 

pagament de serveis.  

A Dinamarca, es van trobar restes de material d’elaboració de cervesa datats a l’Edat de 

Bronze, cap uns 1.500 a. C.   

A Grècia, Archiloc, Esquil, Sófocles i Teofrast (Campano L., 1919:45),   mencionen una 

beguda que els grecs preparaven amb ordi germinat, anomenada Zythos.  A  Grècia i a 

l’Imperi Romà es bevia vi ja que el cep es cultivava molt bé en el clima càlid d’Europa 

meridional i el seu procés era més simple. La cervesa era anomenada cerevisie, que vol 

dir,  do de Ceres. 

La tradició cervesera es va mantenir a les planes septentrionals d’Europa,  a les actuals 

Alemanya i Bèlgica, així com la Gàl·lia, Bretanya i Escandinava.  

En els temps de Tàcit la cervesa figurava a les festes i els banquets dels pobles 

germànics, i fins i tot abans que els romans coneguessin la cervesa, els gals (la 

preparaven amb ordi o blat, barrejant-hi una certa quantitat de mel), que l’anomenaven 

cerevisia o cervisia,  i els bretons ja coneixien l’ús d’aquesta 

beguda.  

Els gals i germans van perfeccionar la tècnica de la fabricació 

original amb els mateixos mètodes que els actuals. 

A l’Edat Mitjana les ordres monàstiques van seguir aquesta 

tradició. Els monjos van introduir la idea de la conservació en 

fred (largering) de la cervesa en unes fredes coves de la 

muntanya. Aquesta tècnica allargava la seva conservació, 

millorava el seu gust i enriquia la seva aroma. La cervesa no era 

només un aliment important en l’escassa dieta dels monjos (es 
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bevia fins i tot en èpoques de fam), sinó que constituïa la beguda més segura, ja que 

l’aigua estava contaminada; les cerveses fluixes “de taula” eren la beguda quotidiana.  

Quan el procés de fabricació va traspassar els murs dels monestirs, van ser les dones les 

que es  van encarregar de la seva elaboració, la que va passar a formar part de les seves 

tasques domèstiques.  

Fins al S. XII, amb l’aparició dels gremis cervesers, la cervesa era un complement 

alimentari per a pelegrins i malalts recollits als albergs i hospitals.   

Entre els anglosaxons la cervesa era anomenada beor; els escandinaus l’anomenaven 

bior, i d’aquest nom deriva el de bier, com avui en dia l’anomenen els alemanys, que van 

fomentar i van propagar el seu ús des de l’època de la introducció del llúpol en la seva 

fabricació.  

Durant el segle XIII la cervesa alemanya va adquirir gran importància, aquest fet va 

provocar una gran exportació cap a Anglaterra. Les cerveses de marques alemanyes, de 

Franconia,  Baviera i de la Baixa Saxònia eren les que gaudien de millor puntuació.  

Tres segles més tard, les fàbriques de cervesa a Alemanya van arribar el millor grau 

d’esplendor, i només de la marca Lubeck, va exportar a la Gran Bretanya,  més de 

800.000 tones cada any.  

El S. XIV, la cervesa era coneguda a Normandia, i en la mateixa època ja es coneixia 

entre els espanyols. Els pobles de la Germania, així com els d’Escandinavia, 

acostumaven a fer-la amb civada, blat i ordi, afegint-hi, perquè fos aromàtica, primer 

escorça d’alzina i després llúpol. La introducció del llúpol es remunta als segles VII o IX, 

però el primer registre escrit, atribuït a la monja benedictina alemanya Hildegard Von 

Bingen, data del segle XII. Tot i la resistència inicial, el llúpol es va imposar com 

aromatitzant a una gran varietat d’espècies, herbes, mel, flors, baies, fruits, arrels i fins i 

tot algunes hortalisses.  

La fabricació de l’ale i de la cervesa forta anglesa data del primer quart de segle XVIII. 

Els xinesos fabriquen la seva tarasum amb ordi o blat germinats, i després de l’operació 

de refredament i d’haver-la aromatitzat amb una planta anomenada llúpol de la Xina. 

Un altre fet determinant va ser la proclamació de la Renheitsgebot bàvara el 1516. La llei 

de la puresa, que declarava com a únics ingredients permesos: l’aigua, el ordi o el blat 

maltejats i el llúpol; el blat es va afegir més tard a la llista. Encara que aquesta llei ha estat 
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Imatge 4. Pasteur identifica 

el llevat com un 

microorganisme i 

n’investiga la fermentació 

abolida recentment a Alemanya, la majoria dels fabricants de tot el món segueixen el codi 

de puresa i ho fan constar amb orgull en l’etiquetatge.  

Els detalls concrets del procés de fabricació, es van mantenir iguals fins a finals del segle 

XVII i principis del XIX. 

Entre tots aquests noms i dates, hi ha molts dubtes, en què la cervesa ha recorregut 

diferents èpoques, mètodes de preparació i elaboració. Entre els diferents sistemes de 

fabricació que han  existit la diferència entre ells només és la manera d’utilitzar les 

matèries primeres necessàries per a la fabricació de la cervesa.  

Amb la invenció de la màquina de vapor, les millores dels sistemes de transport, la 

refrigeració i les diverses innovacions introduïdes per la Revolució Industrial, la fabricació  

de la cervesa va deixar l’àmbit domèstic per convertir-se en una activitat industrial. 

El 1876, els treballs de Pasteur que va fer sobre la cervesa van posar en 

evidencia l’existència de microorganismes que podien alterar el gust de 

la cervesa. Aquests treballs i investigacions van ajudar als cervesers  en 

la fabricació.  En aquesta època es van realitzar grans avenços en 

millora de la qualitat de la cervesa.  

El tipus de cervesa més estable conservat en fred (lager) va 

guanyar popularitat a Alemanya i a Europa Central, encara que 

a la dècada de 1840 la introducció de la larger lleugera, daurada 

en la localitat bohèmia de Plzen (Pilsen, en alemany) va produir una autèntica revolució 

en el mercat. Els avenços en la tecnologia del vidre va contribuir molt  en la popularització, 

ja que les antigues gerres de ceràmica van ser substituïdes per gerres i ampolles de vidre 

que mostraven  la transparència i el color del producte  

La producció i el consum de cervesa van arribar a un moment d’esplendor a finals del 

segle XIX, tot i  això amb  l’aparició dels moviments opositors al consum 

de begudes alcohòliques i la Primera Guerra Mundial no van trigar a 

arruïnar la indústria cervesera. Fins i tot després d’haver-se abolit la 

legislació restrictiva sobre aquest sector, les fàbriques no van poder 

reiniciar les seves activitats, a causa de la depressió econòmica, 

el racionament i la fam provocats per la Segona Guerra Mundial. 

En les dècades següents a la guerra, la indústria cervesera va 

Imatge  5. Logotip de 

Camping for Real Ale 

(CAMRA) 
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experimentar una època de consolidació: moltes fàbriques petites van ser absorbides per 

les més importants, el número de fabricants es va reduir en relació a 1900, i a la dècada 

de 1960 la producció cervesera mundial estava en mans de les fàbriques internacionals 

més poderoses, que a la vegada eren controlades per les grans companyies cerveseres 

nord-americanes.  La seva producció es va centrar en l’elaboració de tipus lager 

pasteuritzats, de color clar i gust suau, per satisfer les exigències d’una amplia franja del 

mercat. Molts clàssics com l’ale van arribar gairebé a desaparèixer. 

A principis de 1970, impulsada per la Campaing for Real Ale (CAMRA) (Campanya a favor 

de l’autentica ale), a Anglaterra va tenir una reacció favorable cap a aquest tipus de 

cerveses, i en les dècades següents es va produir un augment significatiu de les petites 

fàbriques que es dedicaven a elaborar varietats de cerveses més tradicionals. 

La cervesa en el seu origen va substituir el vi en aquelles zones on el conreu de la vinya 

era impossible. Alemanya, Anglaterra, Amèrica del Nord, França, i Bèlgica han portat la 

seva fabricació a un nivell alt, convertint-la en una  indústria important.  

Des dels orígens, en el procés d’elaboració de la cervesa han intervingut ingredients 

naturals com l’aigua, l’ordi, el llevat i el llúpol. Aquest últim s’afegeix en el segle X a causa 

de les seves propietats antisèptiques i és el principal responsable del gust amarg 

característic d’aquesta beguda.  

En l’actualitat, tot i que les multinacionals segueixen controlant la major part del mercat, el 

número de fàbriques petites està augmentant, i l’elaboració de la cervesa s’ha convertit 

també en una activitat domèstica molt apreciada. Estem davant d’una autèntica revolució 

de la qual resulta l’aparició d’una àmplia selecció de cerveses artesanals de gran qualitat. 

 

1.4.1. - Història de la cervesa a Espanya i Catalunya 
 

Les primeres restes arqueològiques de cervesa que es van descobrir a Europa van ser 

trobades per un equip d’arqueòlegs de la Universitat de Barcelona, han estat datades a 

mitjans del cinquè mil·lenni aC. (començament del període neolític mitjà), també s’han 

trobat en la mateixa cova restes de cervesa de l’Edat de Bronze (segon mil·lenni aC.). Es 

van trobar restes de malta i cervesa adherides en estris de pedra utilitzats per moldre, i en 

atuells de ceràmica en una tomba trobada a la cova de Can Sadurní a Begues 

(Barcelona). Aquesta cova havia estat ocupada per caçadors - recol·lectors de l’era 
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postglacial i els seus successors fins a la època romana. Posteriorment s’han descobert 

restes de ceràmica del període neolític tardà (mitjans del tercer mil·lenni aC.), en 

l’anomenada fase de Bell Beaker, per el tipus de vasos utilitzats, diferents llocs 

d’Espanya: Calvari d’Amposta (Tarragona), La Calzadilla (Almenara de Adaja, Valladolid), 

Abrigo de Carlos Álvarez (Miño de Medinaceli, Soria), entre d’altres. (Huxley S., 2010: V)  

A l’Edat de Ferro (primer mil·lenni aC.), l’aparició de restes de cervesa es generalitza 

encara més, i s’han trobat a Alto de la Cruz (Navarra), El Solejón (Soria), Iesso (Lleida), 

entre d’altres. Totes aquestes restes han estat analitzades per la Universitat de Barcelona 

i els resultats indiquen que els cereals utilitzats per l’elaboració de cervesa eren l’ordi i el 

bat, i en alguns casos mel i  herbes aromàtiques.  

El poble de Genó (Lleida) va ser el primer on es van trobar evidències de la presència de 

cervesa. El descobriment va inspirar un projecte d’arqueologia experimental, patrocinat 

per l’empresa San Miguel, que té una fàbrica de cervesa a la mateixa província. Es va 

realitzar una reproducció el més exacte possible de la cervesa que es realitzava aquells 

temps.  També, amb les restes trobades a Begues es va realitzar un rigorós experiment 

portat a terme per Ca l’Arenys (fabricants de les cerveses Guineu), intentant reproduir la 

cervesa.  

Els grecs i els romans menyspreaven la cervesa com una beguda només apta per el 

poble i els bàrbars. Tot i que mai va deixar-se d’elaborar en les províncies romanes com 

demostra clarament l’existència d’una decret imperial per fixar els preus de tot l’Imperi de 

tres tipus de cervesa, que va ser eclipsada durant molt de temps per la viticultura, 

especialment en el sud d’Europa. (Huxley S., 2010: VI) 

Des de la caiguda de l’Imperi Romà a la Revolució Industrial, existeix poca documentació 

sobre l’elaboració de cervesa a Espanya, segons fonts indirectes es tractava d’una 

activitat local realitzada a petita escala i la cervesa resultat no era de molta qualitat, i 

sovint era necessari l’addició de suc de llimona per fer-la més bevible. Tot i això, va haver-

hi una fugaç aparició d’una època daurada per la cervesa. L’emperador Carles V es va 

retirar al monestir de Yuste a Càceres, i al 1557 va fer portar “Mechelschen Bruynen” 

importada des de Flandes on va néixer. L’època del regnat de Carles V va ser  

anomenada com “L’imperi on mai es ponia al sol”, tot i que també podria descriure com 

l’època en que la cervesa va començar a fluir una altra  vegada a Espanya.  
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El pròxim esdeveniment relacionat amb la cervesa amb certa importància va ser l’arribada 

a Barcelona al 1851 de Louis Moritz Trautmann des de Pfaffenhoffen (Alsàcia).  El germà 

de Louis Moritz era fabricant de cervesa al seu país, això el va ajudar ha aconseguir una 

feina en una petita fàbrica de cervesa dirigida per un francès, Ernest Ganivet. El 1856 ja 

havia après l’ofici i va comprar l’empresa i  va  fer-se càrrec d’una altra empresa cervesera 

més gran al 1859 propietat d’un alemany, Juan Maurer. 

El pas següent va ser inevitable, les ordenances municipals prohibien l’obertura de noves 

fàbriques de cervesa al casc antic, per això Louis Moritz i Companyia es va traslladar a 

l’Eixample. 

Per construir la fàbrica nova va trigar dos anys, però una vegada en funcionament va tenir 

un gran èxit. Entre 1881 i 1885 Moritz va comprar dos propietats existents a la Ronda de 

Sant Antoni, va construir un nou edifici (actualment és la seu de l’empresa Moritz ). Els 

premis no va trigar arribar: una medalla d’or en l’Exposició Universal de Barcelona al 1888 

i una de plata a París l’any següent.  El 1894 va obrir Can Moritz,  era la combinació d’un 

bar de cerveses amb oficines (el FC Barcelona va tenir la seva seu allà entre 1910 i 

1912). (Huxley S., 2010: VII) 

Quan  Moritz estava construint la seva cerveseria, un altre immigrant d’Alsàcia va arribar a 

Barcelona al 1871. August Kuentzmann Damm, fabricant de cervesa que va arribar a 

Barcelona  fugint de la guerra franco - prusiana, es va posar immediatament a buscar un 

soci financer català, a l’any següent es creava la nova empresa Camps Kuentzmann i 

començava a elaborar la seva cervesa.  Aquella primera aliança amb Camps no duraria 

gaire, a l’agost de 1876 fundaria la seva pròpia empresa amb el seu cosí Joseph, també 

refugiat, i un tercer soci, Adolf Leinbacher. Amb la mort de Leinbacher l’empresa va 

passar a denominar-se Damm i Cia i en el 1897, Joseph Damm passa a ser l’únic 

propietari. L’empresa passarà el llegat als seus fills: Josep, Maria i Carles. 

En aquest mateix moment hi ha  dos fabricants més de cervesa importants a Barcelona: 

Cammany, fundada per socis catalans al 1899,  la Bohemia, fundada per un fabricant de 

cervesa txeca i un comerciant de vi català al 1902. Inicialment coneguda per els seus 

cognoms, Miklas i Musolas, per després de la incorporació d’altres  socis l’empresa va 

canviar el seu nom per La Bohemia. La nova empresa va començar a construir una gran 
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cerveseria al carrer Rosselló aquell mateix any. Tot i això, Miklas abandona l’empresa 

abans de que la fàbrica comenci a funcionar al 1905. 

Al 1901, les quatre principals fàbriques de cerveses de Barcelona estan a punt de 

fusionar-se, però Moritz, la més gran a l’època és va negar a participar, mantenint 

l’empresa independent fins el 1920. Les altres tres fàbriques de cervesa es fusionen sota 

el nom de Damm S.A. i decideixen elaborar des de les instal·lacions de La Bohemia tot i 

que estàvem  allunyades del centre  tenien la fàbrica més gran i la planta més moderna.  

La nova fàbrica de cervesa va tenir  gran èxit i els seus primers deu anys va duplicar la 

producció 30.000 Hl (una mica menys que la producció de Moritz a l’època) a més de 

65.000 Hl. Amb l’augment de beneficis va arribar a invertir fora de Catalunya amb 

l’objectiu d’obrir nous mercats. El 1929 Damm es va fer càrrec de La Alicantina, i va 

començar a planificar la construcció d’una nova cerveseria a València al 1935. A tota 

Espanya existien gran nombre de petites i mitjanes fàbriques de cerveses, cada una amb 

el seu propi mercat local, que més tard seran absorbides pels grans fabricants de cervesa, 

però aquesta fase es va retardar a causa de la Guerra Civil.  

El creixement de la  producció cervesera industrial va ser a Catalunya, el fet que podia ser 

una bona oportunitat de negoci no va passar inadvertit al resta d’Espanya. El canvi de 

segle es va convertir com la febre de l’or líquid. La majoria de les fabriques de cervesa ja 

estaven en funcionament. Mahou, fundada per Casimiro Mahou, un francès, al 1899 a 

Madrid. L’any 1900 es va crear La Zaragozana, a Saragossa, seguida per El Aguila, a 

Madrid, al 1903, La Cruz del Campo, a Sevilla, al 1904 (fundada per els germans d’origen 

anglès de la família Osborne, famosa pel xerez i el brandy) i l’Estrella de Galicia a La 

Corunya al 1906 (creada per un immigrant de Mèxic). La Compañía Cervesera de 

Canàries té les seves arrels a La Tropical, fundada al 1924, L’Alhambra de Granada que 

va ser fundada el 1925. La primera fàbrica de cervesa estrangera, San Miguel, no va 

arribar a Espanya fins els anys 50. (Huxley S., 2010: VIII) 

Tota la indústria  fabricava i segueixen elaborant, cerveses de l’estil lager alemany 

(excepte la Pale Ale, Ambar 1900, de La Zaragozana) i la majoria del noms de les 

cerveses encara sobreviuen d’una manera o un altra. 

Si la revolució agrària a la Península Ibèrica, probablement va començar a Catalunya, la 

Guerra Civil va provocar una altra revolució. Els treballadors van col·lectivitzar moltes 
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fàbriques, i les fàbriques de cervesa no van ser una excepció. Damm i Moritz van ser 

administrades per el sindicat anarquista CNT  des de juny de 1936 fins el final de la 

guerra. Durant aquest període, es van igualar els salaris, la pòlissa de salut va arribar a 

tothom i l’edat de jubilació es va reduir als 60 anys. Les matèries primeres eren 

subministrades per els col·lectius agrícoles. Els beneficis s’invertien a la fàbrica, i van 

permetre als treballadors tenir instal·lacions com una biblioteca, un menjador i 

instal·lacions esportives, així com el finançament de la milícia de la CNT. Dos dels millors 

camions de l’empresa van ser enviats al front.  

Només cinc mesos van separar el final de la guerra civil i el començament de la II Guerra 

Mundial. Les matèries primeres cada vegada van ser  més escasses. L’associació 

nacional que pertanyia  la majoria de fabricants de cervesa des de 1922, va ser dirigida 

pel  nou règim amb l’objectiu de promoure i regular el cultiu d’ordi i el llúpol i la producció 

de  malta.  A l’actualitat, després de varies transformacions a la indústria hi ha tres 

organitzacions: Cerveceros de España, que representa a les sis grans fàbriques de 

cervesa, Malteros de España, que defensa els interessos dels agricultors i dels  sis 

malters, i la Sociedad Anónima de Fomento del Lúpulo, que ajuda als productors de llúpol 

i el seu processat, gràcies els esforços d’aquesta última associació, Espanya és 

autosuficient en el sector del llúpol. (Huxley S., 2010:IX) 

 

 El inici del que posteriorment sorgirien les microcerveseries 

A l’abril del 1993 va ser inaugurat  a Barcelona Brewing Company o BBC, un pub - 

cerveseria. Tot i la bona acceptació per part del públic, va ser tancat per les autoritats.  

Hi ha hagut cerveses artesanes a Espanya, tot i que a vegades no han sigut fàcils de 

trobar. El naixement de la cervesa artesana, no ha estat fàcil, els principals problemes han 

estat provocats per una burocràcia insensible i inflexible. 

On la cervesa artesana sembla haver tingut major èxit els últims anys és a Catalunya.  

Les “llavors” és van plantar a la Barcelona Brewing Company  en un curs d’elaboració de 

cervesa. Es van crear dues associacions cerveseres: Húmulus Lúpulus i Catalunya Home 

Brewers, aquestes dues associacions han educat i inspirat, directa o indirectament, a la 

majoria de persones que ara participen en el món la cervesa artesana a Catalunya. Si 

descomptem la reobertura de la BBC, sota el nom de La Cervesa Artesana i l’existència 
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efímera de la cerveseria Sant Jordi a la Costa Brava, la primera cerveseria a obrir va ser 

Glops d’Alex Padró al 2005, seguit per la Companyia Cervesera del Montseny o CCM. 

També hi ha Agullons, que elabora en una granja-fàbrica a prop de Sant Joan de Mediona 

i produeix tres cerveses que són molt ben valorades per la crítica; Ca l’Arenys elabora 

cerveses Guineu i també fabriquen microfàbriques de cervesa i es dediquen al 

subministrament de matèries primeres;  i Moska a prop de Girona.  

Algunes microcerveseries de la regió també estan utilitzant addicions exòtiques: pètals de 

rosa i avellanes (Rosita), farigola (Les Clandestines) i dàtils (Bleder). (Huxley S., 2010: X i 

XI) 

  

1.5. - Les microcerveseries catalanes 
Aquests últims 6 anys s’ha pogut observar la creació de moltes microcerveseries i aquest 

fet ha anat amb augment any rere any. El interès creixent sobre aquesta matèria, ha 

afavorit la de creació de blogs d’aficionats sobre la cervesa i molts d’ells s’han animat a 

crear la seva pròpia marca.  

Les microcerveseries són molt habituals a Europa, i també, la fabricació de cervesa a 

casa.  

Les tres microcerveseries escollides per realitzar l’anàlisi financer són les següents: 

 
Llúpols i llevats S.L 
Va ser la pionera en aquest sector. 

Situada a l’Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona), el  mestre cerveser és 

l’Àlex Padró titulat d’Enginyeria 

Tècnica Agrícola especialitat 

Indústries Alimentaries. Un anys 

abans va anar al popular Oktober 

Fest on va descobrir les cerveses 

artesanes i va decidir que ell també 

volia provar aquesta qualitat de 

cervesa.  Imatge  6. Fotografia ampolles Glops 
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Amb un capital inicial de 70.000 € van adquirir la maquinaria a Àustria i llogar un local 

industrial, el gener del 2005 van obrir la seva microcervesaria.  

Fan diferents tipus de cervesa amb la marca comercial GLOPS: Torrada, Fumada, Negra, 

Blanca, Rossa, d’Hivern, Fosca de blat i Munich. Aquestes cerveses s’elaboren amb 

aigua, maltes d’ordi, llúpols i llevats; sense cap additiu, ni filtrar ni pasteuritzar. Van 

aproximadament 300 hl/any.  

 

Birrart 2007 S.L. 

Situada a Sarrià de Ter (Girona). Josep Borrell comença a l’elaborar cerveses a casa 

durant l’any 2004 amb un kit d’extractes de malta i realitza varies elaboracions amb 

aquest mètode, més tard decideix elaborar realitzant tot el procés complert (amb el gra). 

Va aprenent pel seu compte i ajudat per la 

seva companya, que posteriorment fan un curs 

d’elaboració de cervesa.  

Més tard, decideixen emprendre el projecte de 

crear la seva pròpia microcervesaria.   

El seu objectiu és introduir al mercat una nova 

cervesa artesana, que no estigui ni filtrada ni 

pasteuritzada, posant a la disposició del 

consumidor una alternativa a les cerveses més 

habituals. Fan diferents tipus de cervesa amb 

la marca comercial Moska de Girona: Rossa, 

Negre, Torrada, Poma i d’altres segons 

l’estacionalitat. Fan aproximadament 400 hl/ 

any. 

 

Companyia Cervesera del Montseny S.L.L. (CCM) 

Situada a Sant Miquel de Balenyà (Seva). Va ser una aposta arriscada de Pablo Vijande 

quan anteriorment va formar part als anys noranta de l’Associació Catalunya Home 

Brewers i més tard d’Húmulus Lúpulus. Va anar durant varis anys a Anglaterra per 

Imatge  7. Fotografia ampolles Moska de Girona 
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treballar a una microcerveseria. Per fer la formació de la microcerveseria es van arribar ha 

necessitar fins a nou socis.  

Les seves cerveses contenen 

els ingredients contemplats a 

la Llei alemanya de Puresa de 

1516 (aigua, malta, flor de 

llúpol i llevat); només en 

alguns casos fan servir 

cereals per enriquir les 

propietats de la cervesa. Les 

cerveses no es filtren ni es 

pasteuritzen. La CCM està 

especialitzada en cerveses de 

la família de les ALES o d’alta fermentació i fan diferents tipus de cervesa: +Blat, 

+Lupulus, + Lupulus ecològica, +Malta, +Malta Cuvée, +Negra, Hivern Ale o Primera 

elaboració i d’altres segons l’estacionalitat. Fan aproximadament 1.200 hl/any.  

  

Imatge  8. Fotografia ampolles CCM 
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2. - Objectius 

Els objectius del present projecte final de carrera són:  

 Estudiar l’emergent mercat de les microcerveseries catalanes i el seu origen. 

 Valorar si la cervesa artesana tindria un forat dins del sector de la cervesa actual. 

 Analitzar l’estat financer de les tres microcerveseries catalanes escollides. 

 Avaluar els resultats de les tres empreses i extreure’n una conclusió per poder 

veure si és un mercat en possible expansió. 

 Analitzar el mercat de la cervesa i el de la cervesa artesana i les raons de consum.  
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3. - Materials i mètodes 

Per realitzar l’anàlisi financer s’ha consultat a: 

o Documentació bibliogràfica: s’ha extret la informació necessària per cada apartat 

del treball, especialment per conèixer i poder desenvolupar la història de la 

cervesa. 

o Base de dades SABI: per tenir accés als balanços, comptes de resultats i altres 

dades econòmiques de les empreses imprescindibles per el desenvolupament de 

l’anàlisi financer.  

o Dades procedents de pàgines web: La pàgina de la Generalitat de Catalunya del 

Departament d’Empresa i Ocupació i concretament l’informe de l’Anàlisi d’estats 

financers de l’industria catalana del 2008 per obtenir dades del sector de la 

Indústria de l’alimentació, begudes i tabac: Fabricació i elaboració de begudes. El 

Instituto Nacional de Estadística (INE) per consultar el IPC del sector de les 

begudes alcohòliques i tabac. 

o Apunts: S’han consultat apunts d’assignatures relacionades com comptabilitat i 

mercats agraris i comercialització.  

Amb les dades numèriques s’han realitzat fulls de càlcul per cada empresa elaborats 

amb el programa Excel, on es pot observar els comptes anuals dels anys 2008 i 2009, 

l’anàlisi de balanç i l’econòmic.  Posteriorment s’han fet gràfics per poder treure 

conclusions més fàcilment.  
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Determinació 
del tema

•S'ha escollit el tema de la cervesa artesana

Disseny i 
plantejament 
qüestionari

•S'han escollit un seguit de preguntes per complir els objectius  (veure enquesta)

•S'han analitzat per veure si eren correctes i si aportaven informació

•S'ha realitzat un qüestionari pilot a 4 persones

Determinació 
de la mostra

•S'han escollit a 150 persones

•D'aquestes 150 els hem dividit segons edat i sexe 

Realització de 
la enquesta

•S'han enquestat a 150 persones tal com deia el mostreig per quotes creuades per sexe i edat

•S'han codificat les enquestes al programa SPSS

Conclusions

•Segons resultats de fer comparacions al SPSS amb les dades obtingudes s'han realitzat gràfics 
per poder extreure'n conclusions 

Per realitzar l’anàlisi de mercat s’ha seguit aquesta metodologia: 
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L’estudi de mercat s’ha realitzat a la província de Barcelona a 150 persones mitjançant el 

mostreig per quotes creuades per sexe i edat, tal i com es mostra en la taula següent: 

 

Taula 1:  Cens població de Catalunya de l’any 2010, per sexes i grups  
d’edat quinquennals  

 

Ambdós 

sexes  Homes Dones 

Total  4.677.424 2.280.666 2.396.758 

15-19  247.371 127.749 119.622 

20-24  292.010 148.308 143.702 

25-29  405.283 206.122 199.161 

30-34  514.685 266.892 247.793 

35-39  499.810 260.319 239.491 

Total 1 1.959.159 1.009.390 949.769 

  63 32 30 

40-44  445.416 228.774 216.642 

45-49  396.280 198.409 197.871 

50-54  353.977 173.037 180.940 

55-59  309.089 148.997 160.092 

60-64  298.487 142.453 156.034 

Total 2 1.803.249 891.670 911.579 

  58 29 29 

65-69  246.695 115.928 130.767 

70-74  199.333 89.526 109.807 

75-79  199.714 83.522 116.192 

80-84  145.516 54.414 91.102 

85 i més  123.758 36.216 87.542 

Total 3 915.016 379.606 535.410 

  29 12 17 

Enquestes 

finals 150 73 77 

  Font: INE 
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4.-  Anàlisi d’estats financers 

L’anàlisi d’estats financers consisteix en l’aplicació de tècniques, eines i documents 

financers, amb la finalitat d’obtenir mesures i relacions significatives. 

L’objectiu de l’anàlisi d’estats financers és l’obtenció de informació útil per a la presa de 

decisions.  

Consisteix en dues bases principals de coneixement: el coneixement profund del model 

comptable i el domini de les eines d’anàlisi financer que permeten identificar, analitzar les 

relacions, els factors financers i operatius.  

Les dades financeres més importants utilitzades són els que s’obtenen del sistema 

comptable de les empreses, que ajuden a la presa de decisions. Això permet la 

transformació de la informació dels estats financers a una forma que permeti utilitzar-la 

per conèixer la situació financera i econòmica de les empreses.  

Es realitza una anàlisi de balanç on s’avalua la situació financera i una anàlisi econòmic 

on s’avalua la rendibilitat i la liquiditat.  

 

4.1. - Anàlisi de balanç 
 

L’anàlisi de balanç té com a finalitat estudiar la solvència i la liquiditat de les seves 

inversions, és a dir, la capacitat que té l’empresa per atendre a les seves obligacions a 

curt i a llarg termini.  

 

4.1.1. - Anàlisi patrimonial 
 

L’anàlisi patrimonial té com a finalitat estudiar l’estructura, la composició de l’actiu i del 

patrimoni net i passiu, les relacions entre les diferents masses patrimonials i l’equilibri 

financer i de les inversions. 
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 Patrimoni net> Actiu no corrent 

Taula 2: Comparació Patrimoni net i Actiu no corrent de les empreses 

Any 2009 2008 

Llúpols i llevats S.L -38.958<56.093 -54.088<38.088 

Birrart 2007 S.L. 52.317<174.886 -7.056<179.437 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

170.821>98.567 114.282<133.164 

Font: Sabi i elaboració pròpia  
 
La CCM és l’empresa que es troba en la millor situació, en el 2008 la seva condició no era 

del tot idònia, però el 2009 va arribar a una posició òptima (PN>ANC), mostrant una 

tendència positiva respecte a aquestes dues masses patrimonials. En canvi les altres 

dues empreses, sobretot Llúpols i llevats, estaven en una situació més inestable (molt 

endeutament), encara que, Birrart va millorar el últim any analitzat.  

 

 Actiu corrent> Passiu corrent: És recomanable que l’actiu corrent sigui més gran que 

els deutes a curt termini perquè l’empresa no tingui problemes de liquiditat. 

 
Taula 3: Comparació Actiu corrent i Passiu corrent de les empreses 

Any 2009 2008 

Llúpols i llevats S.L 24.600<101.557 14.200<90.856 

Birrart 2007 S.L. 57.735>20.952 42.156>27.179 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

162.806>28.252 116.093>54.452 

Font: Sabi i elaboració pròpia 
 
Llúpols i llevats és la única empresa que va poder tenir greus problemes de liquiditat ja 

que no podia fer front als pagaments a curt termini, i la seva condició no va millorar 

respecte al 2008. En canvi les altres dues empreses, es van mantenir en una bona 

situació, durant els dos anys podent fer front als pagaments a curt termini.  

4.1.2. - Ràtios a curt termini 
 

 Disponibilitat: Ens mostra si l’empresa pot atendre als pagaments immediats que ha de 

realitzar. 
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Taula 4: Comparació de la disponibilitat de les empreses 

Any 2009 2008 

Llúpols i llevats S.L 0,08 0,04 

Birrart 2007 S.L. 0,32 0,03 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

2,25 0,32 

Sector  0,14 

Òptim 0,1-0,2 0,1-0,2 

Font: Sabi, Gencat i elaboració pròpia  
 

 
Gràfic 1: Evolució de la disponibilitat de Llúpols i llevats, Birrart 2007, CCM i òptim 
Font: Sabi, Gencat i elaboració pròpia  

 
 
La disponibilitat de la CCM va millorar molt el 2009, tot i que el 2008 la seva situació 

tampoc era dolenta, els seus valors estaven per sobre dels del sector i dels òptims, i 

l’empresa va poder fer front sense problemes, amb els seus recursos de caixa i banc, als 

pagaments immediats.  

Per una altra banda, Llúpols i llevats no va tenir valors òptims i no va poder atendre 

l’abonament dels deutes, tot i que la seva situació va millorar molt lleugerament no va 

estar dins dels òptims ni del sector. Birrart el 2008 tenia problemes per abonar els 

pagaments, però en canvi, el 2009 va estar per sobre del sector i dels valors òptims.  
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 Tresoreria: Ens mostra si l’empresa té possibilitats d’atendre els seus deutes a curt 

termini.  

                    
                      

              
 

 
 

Taula 5: Comparació de la tresoreria de les empreses 

Any 2009 2008 

Llúpols i llevats S.L 0,11 0,08 

Birrart 2007 S.L. 2,12 1,21 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

4,17 1,42 

Sector  0,91 

Òptim 1-2 1-2 

Font: Sabi, Gencat i elaboració pròpia  
 

 
 Gràfic 2: Evolució de la tresoreria de Llúpols i llevats, Birrart 2007, CCM i òptim 
Font: Sabi, Gencat i elaboració pròpia 
 

La tresoreria de l’empresa Llúpols i llevats durant el 2008 i el 2009 no va ser la adequada,  

les seves xifres estaven molt lluny del sector i per tant, també de l’òptim. Birrart estava 

dins dels valors òptims i per sobre del sector, per tant no va tenir problemes de tresoreria, 

el seu disponible va augmentar considerablement. En el 2008, CCM es trobava en el 

interval òptim,  però és al 2009 quan la seva tresoreria va fer un creixement espectacular 

col·locant-se molt per sobre del òptims, això és va deure a un gran increment del 

disponible.  
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 Liquiditat: Ens mostra si l’empresa pot atendre als compromisos de pagament a curt 

termini.  

                     
             

              
 

 
 

Taula 6: Comparació de la liquiditat de les empreses 

Any 2009 2008 

Llúpols i llevats S.L 0,24 0,16 

Birrart 2007 S.L. 2,76 1,55 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

5,76 2,13 

Sector  1,71 

Òptim 2 2 

Font: Sabi, Gencat i elaboració pròpia  
 
 

 
 Gràfic 3: Evolució de la liquiditat de Llúpols i llevats, Birrart 2007, CCM i òptim 
Font: Sabi, Gencat i elaboració pròpia 
 

L’empresa CCM destaca molt, en aquesta comparativa, per sobre de les altres dues 

empreses, la seva liquiditat va ser superior al nivell òptim i del sector, a causa de que el 

disponible augmentés considerablement i també, un petit increment de les existències. El 

comportament de, Birrart en el 2008 no va estar dins de l’òptim, però si a prop del sector, 

l’any 2009 la seva liquiditat va augmentar col·locant-se per sobre del òptim. En canvi en, 

Llúpols i llevats la seva liquiditat en els dos anys va ser molt baixa, no va poder atendre 

als compromisos de pagament a curt termini i tenia una probabilitat més alta que 
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l’empresa es declarés en suspensió de pagaments tècnica, així mateix estava molt per 

sota del sector.   

 

4.1.3. - Ràtios a llarg termini 
 

 Autonomia: És la relació entre els recursos propis i el patrimoni net i els deutes totals 

de l’empresa.  

           
          

                    
 

 
Taula 7: Comparació de l’autonomia de les empreses 

Any 2009 2008 

Llúpols i llevats S.L -0,48 -1,03 

Birrart 2007 S.L. 0,23 -0,03 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

0,65 0,46 

Òptim 0,3 - 0,5 0,3 - 0,5 

Font: Sabi i elaboració pròpia  
 
L’autonomia de l’empresa Llúpols i llevats mostra que els seus valors van ser  negatius els 

dos anys analitzats. Birrat, en el 2008 obté una ràtio negativa, perquè els fons propis van 

ser negatius; però l’exercici següent aquesta situació va millorar situant-se per sota de 

l’òptim. La CCM és una empresa que va tenir uns fons propis elevats respecte al valor 

total del seu Patrimoni Net i Passiu, això implicava que la seva autonomia fos alta en els 

dos anys, i en el 2009 es situés per sobre de l’òptim.  

 
 

 Endeutament: Ens mostra com està d’endeutada. Com més petit sigui aquest ràtio, 

més independència financera tindrà l’empresa. 
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Taula 8: Comparació de l’endeutament de les empreses 

Any 2009 2008 

Llúpols i llevats S.L 0,78 0,70 

Birrart 2007 S.L. 0,32 0,09 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

0,76 0,68 

Sector  0,60 

Òptim 0,4 - 0,6 0,4 - 0,6 

Font: Sabi, Gencat i elaboració pròpia  
 
 

 
Gràfic 4: Evolució de l’endeutament de Llúpols i llevats, Birrart 2007, CCM i òptim 
Font: Sabi, Gencat i elaboració pròpia 
 

L’empresa amb menys endeutament va ser Birrart, tot i que va augmentar al 2009, estava 

en la franja mitjà del sector i per sota dels òptims. En canvi, CCM i Llúpols i llevats van 

tenir valors molt semblants, estant per sobre del sector i dels nivells òptims.  

 

 

 Fons de maniobra: Conjunt de recursos que l’empresa necessita per poder-se finançar 

durant el període comprès entre el moment en que es paga als proveïdors i el moment 

en que es cobra els clients. És la diferència entre l’actiu corrent i el passiu corrent.  
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Taula 9: Comparació del fons de maniobra de les empreses 

Any 2009 2008 

Llúpols i llevats S.L -76.957 -76.656 

Birrart 2007 S.L. 36.783 14.977 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

134.554 61.641 

Font: Sabi i elaboració pròpia  
 
Llúpols i llevats va tenir un fons de maniobra negatiu i en aquests dos anys no va poder 

fer front al cost de els existències o els impagaments dels deutors. Contràriament, les 

altres dues empreses van tenir-ho i van augmentar el 2009 respecte el 2008 i sobretot 

CCM va tenir un fons de maniobra bastant elevat sobre les seves necessitats.  

 

 Ràtio de gestió de cobrament: Mesurem quants dies triguen les empreses a cobrar 

dels seus clients. És positiu que aquest termini de cobrament sigui curt.  

                
       

                    
          

 
Taula 10: Comparació del ràtio de gestió de cobrament de les empreses 

Any 2009 2008 

Llúpols i llevats S.L 18 dies 31 dies 

Birrart 2007 S.L. 194 dies 695 dies 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

58 dies 86 dies 

Font: Sabi i elaboració pròpia  
 
A les tres empreses el termini de cobrament als seus clients va disminuir el 2009 respecte 

el 2008, Birrart va ser la societat que va trigar més a cobrar dels seus clients. En canvi, 

Llúpols i llevats és la que te el període més curt en dies de cobrament, això és bo, ja que 

hem de tenir en compte que necessitava diners immediats per fer front a les seves 

despeses. 

 

4.2. - Anàlisi econòmic 
 

Per tal de complementar la informació aportada per l’anàlisi patrimonial, a continuació es 

procedeix a l’anàlisi econòmic el qual ens permetrà conèixer com les empreses obtenen 

els seus resultats. 
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L’anàlisi econòmic, també anomenat del resultat, es realitza mitjançant l’aprofundiment 

detallat del compte de pèrdues i guanys pertanyent al llibre d’inventaris i comptes anuals, 

obligatori per a tota empresa. 

 

4.2.1. - Rendibilitat econòmica  
 

Amb l’anàlisi de la rendibilitat econòmica es pot relacionar el que és generat a través del 

compte de resultats amb la inversió que es necessita per dur a terme l’activitat 

empresarial, així com amb els recursos aportats.  

És la relació entre el benefici abans d’interessos i impostos (BAII) i l’actiu total. El BAII 

s’utilitza per avaluar el benefici generat per l’actiu, independentment de com es financi i, 

per tant, sense tenir en consideració les despeses financeres. Com més elevat sigui 

millor, ja que indicarà que s’obté més productivitat de l’actiu total.  

 

                         
                                      

           
      

 
 
 
Taula 11: Comparació de la rendibilitat econòmica 

Any 2009 2008 

Llúpols i llevats S.L 3,1 % -50,9 % 

Birrart 2007 S.L. -2,4 % -6,0 % 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

4,5 % 4,0 % 

Sector  -1 % 

Font: Sabi, Gencat i elaboració pròpia  
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Gràfic 5: Evolució de la rendibilitat econòmica de Llúpols i llevats, Birrart 2007 i 
CCM  
Font: Sabi, Gencat i elaboració pròpia 
 

La rendibilitat econòmica de Llúpols i llevats al 2008 va ser negativa això va implicar  unes 

pèrdues molt importants, situant-se molt lluny de la dada del sector, en canvi, en el 2009 

aquesta situació va millorar considerablement, obtenint més productivitat de l’actiu i es va 

col·locar per sobre del sector. Birrart, el 2008 també va tenir pèrdues, però el seu 

rendiment de l’actiu al 2009 va augmentar tot i estar en valor negatiu. Cal destacar el bon 

resultat de rendibilitat econòmica de CCM, que va augmentar mig punt  entre 2008 i 2009 

per sobre del sector. 

 

Aquesta rendibilitat econòmica es desglossa en dues ràtios: el marge de vendes i la 

rotació de l’actiu. 

 

 Marge de vendes: Ens mostra si les vendes realitzades ens generen beneficis a 

l’empresa. 
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Taula 12: Comparació del marge de vendes de les empreses 

Any 2009 2008 

Llúpols i llevats S.L 4,2 % -65,1 % 

Birrart 2007 S.L. -8,0 % -78,6 % 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

3,5 % 4,0 % 

Font: Sabi i elaboració pròpia  
 
A l’única empresa que les seves vendes li van generar beneficis durant els dos anys 

analitzats va ser CCM, però el seu marge de vendes va disminuir mig punt el 2009.  

El comportament d’aquesta ràtio en l’any 2008, per les altres dues empreses Birrart i 

Llúpols i llevats van mostrar valors de pèrdues per les vendes realitzades, el 2009 aquesta 

situació va millorar la seva tendència, en Llúpols i llevats van aconseguir un percentatge 

positiu del seu rendiment.  

 

 Rotació de l’actiu: Es calcula per saber quantes vegades l’empresa ven el seu 

producte respecte a l’actiu invertit. 

               
      

           
 

 
Taula 13: Comparació de la rotació de l’actiu de les empreses 

Any 2009 2008 

Llúpols i llevats S.L 0,75 0,78 

Birrart 2007 S.L. 0,30 0,08 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

1,30 1,02 

Font: Sabi i elaboració pròpia  
 
Juntament amb el creixement del marge de vendes, la rotació de l’actiu també va 

augmentar a les tres empreses l’any 2009. Els valors més alts va ser CCM, seguida de 

Llúpols i llevats i finalment Birrart.  

Aquests increments han portat a les empreses a un augment de la seva rendibilitat 

econòmica.  
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4.2.2.- Rendibilitat financera 
 

Es calcula el benefici net generat en relació amb la inversió dels propietaris de l’empresa, 

principal objectiu de l’inversor. Com més elevat sigui el valor d’aquesta ràtio, millor per a 

l’empresa. Com a mínim ha de ser positiu. 

                       
            

          
     

 
Taula 14: Comparació de la rendibilitat financera de les empreses 

Any 2009 2008 

Llúpols i llevats S.L -38,8 % 53,0 % 

Birrart 2007 S.L. -20,9 % 143,9 % 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

3,8 % 4,1 % 

Sector  -3 % 

Font: Sabi, Gencat i elaboració pròpia  
 

 
Gràfic 6: Evolució de la rendibilitat financera de Llúpols i llevats, Birrart 2007 i CCM  
Font: Sabi, Gencat i elaboració pròpia 
 

La rendibilitat financera, és una ràtio molt important pels propietaris. Va disminuir a totes 

les empreses durant l’any 2009, això segurament és degut a que durant aquest període es 

devia realitzar una inversió forta, principalment a Llúpols i llevats i Birrart, que va 

condicionar un increment de deute amb augment de pagament d’interessos. Els seus 

valors al 2009 van estar  molt lluny del sector.  
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L’empresa CCM va disminuir lleugerament el 2009 però tot i així la seva rendibilitat 

financera va estar molt per sobre del sector. 

 

4.2.3.- Taxa d’expansió de vendes 
 

Les empreses no poden tenir un creixement excessivament ràpid a causa del risc d’un 

deute excessiu o de perdre competitivitat. Per tant, és important que les empreses 

presentin un increment equilibrat. En general, es podria afirmar que la situació ideal ve 

donada per un augment de vendes superior a la inflació. Encara que aquest ha de venir 

acompanyat de creixements d’actiu i de beneficis. 

 

                            
            

          
         

 
Taula 15: Comparació de la taxa d’expansió de vendes de les empreses 

Període  2008/2009 

Llúpols i llevats S.L 48,6 % 

Birrart 2007 S.L. 319 % 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

33,9 % 

IPC begudes alcohòliques i tabac 14,8 % 

Sector -1,2% 

Font: Sabi, Gencat, INE i elaboració pròpia  
 
Les tres empreses tenen una expansió positiva amb un sector que mostra un retrocés en 
el creixement. 
 

 Taxa d’expansió de vendes real: És el resultat de la taxa d’expansió de vendes de les 

empreses però restant el IPC del període del sector de les begudes alcohòliques i el 

tabac. 

Taula 16: Comparació de la taxa d’expansió de vendes real de les empreses 

Període  2008/2009 

Llúpols i llevats S.L 33,8 % 

Birrart 2007 S.L. 304,2 % 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

19,1 % 

IPC begudes alcohòliques i tabac 14,8 % 

Sector -1,2 % 

Font: Sabi, Gencat, INE i elaboració pròpia  
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Durant el període 2008/2009 cap de les empreses analitzades va tenir un creixement de 

vendes semblant al sector. Birrart obtenir un creixement excessivament ràpid, això deu 

ser degut a que eren els seus primers anys de creació. Llúpols i llevats va tenir el doble de 

taxa d’expansió de vendes real que CCM, però tot i així van estar molt per sota del sector. 

 

4.2.4.- Taxa d’expansió de despeses 
 

Les empreses tenen unes despeses que han de controlar, si aquestes augmenten, es pot 

veure afectat el benefici d’aquestes.  

 

                              
              

            
         

 
 
Taula 17: Comparació de la taxa d’expansió de despeses de les empreses 

Període 2008/2009 

Llúpols i llevats S.L -13,7 % 

Birrart 2007 S.L. 153,6 % 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

42,8 % 

Font: Sabi i elaboració pròpia 
 
Durant el període 2008/2009. La taxa d’expansió de despeses va ser negativa a l’empresa 

Llúpols i llevats ja que durant aquest anys les despeses en les mercaderies i matèries van 

disminuir lleugerament, i gairebé a la meitat les altres despeses d’explotació. En canvi, les 

dues altres empreses van tenir un comportament diferent amb valors positius ja que les 

seves despeses van augmentar, tan les de mercaderies i matèries com les altres 

despeses d’explotació. 

Sempre la taxa de despeses ha de mostrar un valor inferior a la taxa de vendes, com en 

aquesta empresa. 

 

 Mercaderies: És la taxa d’expansió de la despesa de consum de mercaderies i 

matèries (aprovisionaments) durant el període 2008/2009. 

 



Les microcervesaries catalanes. Anàlisi financer i de mercat 
 

43 

 

Taula 18: Comparació de la taxa d’expansió de despeses en mercaderies de les 
empreses  

Període 2008/2009 

Llúpols i llevats S.L 22,5 % 

Birrart 2007 S.L. 256,8 % 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

41,7 % 

Font: Sabi i elaboració pròpia 
 
La taxa d’expansió de mercaderies va ser molt elevada a l’empresa Birrart, això podria ser 

que per poder incrementar les seves vendes van augmentar la compra de productes, a 

més, el preu de l’ordi aquest període va augmentar un 40 %. En canvi les altres dues 

empreses aquesta taxa no va ser tan elevada, i Llúpols i llevats va tenir la meitat de la 

taxa d’expansió de mercaderies que CCM. 

 

 Altres despeses d’explotació totals: És la taxa d’expansió que es calcula fent la suma 

de les despeses de personal, la dotació per amortització i les altres despeses generals 

(62 PGC) durant el període 2008/2009. 

Taula 19: Comparació de la taxa d’expansió de despeses amb les altres despeses 
d’explotació totals de les empreses 

Període 2008/2009 

Llúpols i llevats S.L -32,6 % 

Birrart 2007 S.L. 123,8 % 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

43,2 % 

Font: Sabi i elaboració pròpia 
 
La taxa d’expansió de despeses a l’empresa Llúpols i llevats va obtenir valor negatiu, això 

es deu a que devien disminuir algunes de les despeses que s’inclouen en aquest 

concepte. Contràriament, Birrart va obtenir un augment molt significatiu en aquestes 

despeses durant aquest període, també, CCM però molt menys si es compara amb 

Birrart. 
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 Despeses de personal: És la taxa d’expansió de les despeses del personal contractat 

a l’empresa durant el període 2008/2009. 

Taula 20: Comparació de la taxa d’expansió de despeses amb les despeses de personal 
de les empreses 

Període 2008/2009 

Llúpols i llevats S.L n.d. 

Birrart 2007 S.L. 117,7% 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

7,3% 

Font: Sabi i elaboració pròpia 
 
En aquest apartat es interessant desglossar les despeses per veure quina ha estat la 

causa d’aquest augment, ens hem trobat que no totes donen desagregades les dades, no 

obstant Birrat que es la que ens interessa estudiar ja que es la que ha mostrat el valor 

mes elevat si les dona.  

No tenim dades de despeses de personal de l’empresa Llúpols i llevats. Birrart va 

augmentar les seves despeses en personal, ja que es va incrementar el sou del seu 

treballador; i CCM augmenten  poc.  

 

 Dotació en amortització: És la taxa d’expansió de les despeses en amortització on es 

reflexa quanta depreciació a patit per els immobilitzats a les empreses durant el 

període 2008/2009. 

Taula 21: Comparació de la taxa d’expansió de despeses amb la despesa de dotació 
d’amortització de les empreses 

Període 2008/2009 

Llúpols i llevats S.L -60,0 % 

Birrart 2007 S.L. 94,6 % 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

38,1 % 

Font: Sabi i elaboració pròpia 
 
La despesa en dotació en amortització de Llúpols i llevats  va disminuir un any respecte 

l’altre, això és va veure afectada la taxa de altres despeses generals on es pot apreciar 

aquesta davallada. En canvi, a l’empresa Birrart va augmentar considerablement.  
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L’empresa CCM també va augmentar la taxa en despeses de dotació en amortització però 

no amb tant increment. Això es conseqüència de noves inversions. 

 

 Altres despeses generals (Grup 62 PGC): És taxa d’expansió d’altres despeses 

d’explotació totals del període 2008/2009 i dins d’aquest grup s’inclou principalment els 

serveis exteriors contractats, subministres, serveis de professionals independents, 

altres tributs i les altres despeses de gestió (com per exemple tràmits notarials) entre 

d’altres.  

 

Taula 22: Comparació de la taxa d’expansió de despeses amb la despesa d’altres 
despeses generals (Grup 62 PGC) de les empreses 

Període 2008/2009 

Llúpols i llevats S.L n.d. 

Birrart 2007 S.L. 175,1% 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

197,8% 

Font: Sabi i elaboració pròpia 
 
No tenim dades de l’empresa Llúpols i llevats en relació aquest concepte, ja que dóna les 

dades conjuntes de despeses de personal i les altres despeses generals (les causes son 

que al tractar-se d’una empresa petita no té obligació de presentar els comptes des 

agrupats).  

La taxa de les altres despeses generals van augmentar a les dues empreses 

considerablement. La possible causa seria contractacions externes. 

 

4.2.5.-  Punt mort 
 

El punt mort de l’empresa ve donat per el volum de vendes que cobreix les despeses fixes 

i les despeses variables. 
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Taula 23: Comparació del punt mort de les empreses 

Any 2009 2008 

Llúpols i llevats S.L 56.043 102.120 

Birrart 2007 S.L. 79.128 38.870 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

317.491 216.702 

Font: Sabi i elaboració pròpia 
 

 Ingressos explotació: Vendes efectuades per l’empresa.  

Taula 24: Comparació dels ingressos d’explotació de les empreses 

Any 2009 2008 

Llúpols i llevats S.L 60.793 40.915 

Birrart 2007 S.L. 70.550 16.830 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

339.946 253.872 

Font: Sabi i elaboració pròpia 
 

La comparativa dels resultats del punt mort i dels ingressos d’explotació ja ens mostren si 

les empreses han obtingut beneficis. Amb això, podem observar que Llúpols i llevats va 

tenir pèrdues l’any 2008 però la seva situació va millorar notablement i l’any 2009 que va 

obtenir beneficis. Birrart va tenir pèrdues els dos anys analitzats, i CCM és l’única 

empresa analitzada que en va obtenir beneficis els anys estudiats.  

4.2.6. - Cash flow 
 

És la suma de la dotació per amortitzacions del immobilitzat i el resultat de l’exercici (el 

benefici obtingut). Fa referència a les disponibilitats financeres o de tresoreria de 

l’empresa. El seu augment o disminució mostra la capacitat per generar riquesa. 

 

Taula 25: Comparació del Cash flow de les empreses 

Any 2009 2008 

Llúpols i llevats S.L 21.196 -13.478 

Birrart 2007 S.L. 11.288 1.262 

Companyia Cervesera del Montseny 
S.L.L. (CCM) 

38.599 27.972 

Font: Sabi i elaboració pròpia 
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Totes tres empreses van augmentar el seu Cash flow durant els anys analitzats, i sempre 

ha estat positiu amb l’única excepció de Llúpols i llevats a l’any 2008. Sobretot van tenir 

un gran augment Birrart i Llúpols i llevats comparant amb el 2008.  
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5.- Anàlisi de mercat 

Després de realitzar les 150 enquestes, codifiquem els resultats amb el programa 

informàtic SPSS. Amb aquests es podem elaborar gràfics que ens poden ajudar a l’hora 

d’interpretar els resultats obtinguts. 

Els gràfics són els següents: 

 Consum de cervesa dels enquestats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 7: Consum cervesa 
Font: Elaboració pròpia 
 

De les 150 enquestes realitzades, el gràfic mostra que el consum habitual de cervesa es 

decanta lleugerament cap el no, és a dir 81 persones no beuen cervesa freqüentment i 68 

són consumidors habituals. Amb el resultats obtinguts d’aquestes 68 persones podrem 

veure les preferències d’aquests consumidors. Tenim una dada perduda d’una enquesta  

en el programa.  

  

68

81
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no

Consum
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 Consum de cervesa segons el sexe 

 
Gràfic 8: Consum segons sexe 
Font: Elaboració pròpia 

 
Com observem en el gràfic, el consum de cervesa es veu afectat pel sexe, ja que 

majoritàriament els consumidors habituals de cervesa són homes, i els no consumidors 

generalment són dones.  
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 Consum de cervesa segons l’edat 

 
Gràfic 9: Consum segons edat 
Font: Elaboració pròpia 

 

Segons podem veure, les persones que consumeixen més cervesa tenen entre 18 a 39 

anys seguits pels de 40 a 64 anys. Els no consumidors de cervesa, la gran majoria són 

persones de més de 65 anys.  
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 Consum de cervesa segons la situació laboral 

 
Gràfic 10: Consum segons situació laboral 
Font: Elaboració pròpia 

 

El consum, segons la situació laboral dels enquestats, ens mostra que els assalariats 

destaquen com els màxims consumidors, seguit dels autònoms i aturats. Entre les 

persones no consumidores de cervesa trobem els jubilats, mestresses de casa i 

estudiants, les diferències entre ells són petites. 
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 Consum de cervesa segons ingressos 

 

Gràfic 11: Consum segons ingressos 
Font: Elaboració pròpia 

 

Aquest gràfic ens mostra que la majoria de consumidors de cervesa tenen uns ingressos 

inferiors a la mitja. Entre els no consumidors, el nivell d’ingressos és igual o superior a la 

mitja, possiblement es decanten per altres begudes.  
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 Consum de cervesa i salut 

A l’enquesta realitzada, a tots els enquestats, se’ls hi van fer unes preguntes sobre salut. 

D’aquestes preguntes sobre la seva salut s’han escollit les que són més rellevants per 

veure si els consumidors de cervesa estan interessats en mantenir el seu pes i en 

consumir productes que tenen un impacte positiu per la salut. 
 

                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 12: Consum i mantenir el pes 
Font: Elaboració pròpia 

 

El resultat d’aquest gràfic manifesta dues opcions oposades entre els consumidors i no 

consumidors. Els consumidors de cervesa no estan interessats o poc interessats, 

majoritàriament, en mantenir el seu pes dins dels límits considerats, en canvi, els no 

consumidors de cervesa estan molt més interessats en mantenir el seu pes.  
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Gràfic 13: Consum i menjar productes positius per la salut 
Font: Elaboració pròpia 

 

En el gràfic s’observa que la major part dels consumidors de cervesa els és indiferent o 

intenten consumir productes amb un impacte positiu per la seva salut. En els no 

consumidors, els resultats són molt ajustats, entre els que intenten i els que no intenten 

consumir aquests tipus de productes.  
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 Raons per consumir cervesa 

 
Gràfic 14: Raons per consumir 
Font: Elaboració pròpia 

 

Es pot afirmar que la raó principal de consum de cervesa és que els consumidors als hi 

agrada. Les altres raons no tenen tant de pes, però el següent motiu és perquè és una 

beguda refrescant. Pels enquestats les raons com m’agrada beure’n amb els amics, 

m’aporta beneficis per la salut i és una beguda econòmica, no tenen tanta importància. 
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 Raó de no consum de cervesa 

 

Gràfic 15: Raó de no consum 
Font: Elaboració pròpia 

 

Es pot afirmar que la raó principal dels que no consumeixen cervesa és perquè no els 

agrada, seguit pels que atribueixen a qüestions de salut i els que no tenen el costum de 

beure’n i en menor percentatge els que no beuen alcohol. 
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 Freqüència de consum de cervesa 

 
Gràfic 16: Freqüència de consum 
Font: Elaboració pròpia 

 

En aquest gràfic es pot observar que la freqüència de consum més habitual entre els 

enquestats és de varis cops per setmana amb un 34,57 %, així mateix els que 

consumeixen varis cops al mes i de tant en tant estan empatats en un 22,22 %, seguit 

dels consumidors diaris en un 12,35 % i en menor percentatge els que la beuen rarament 

en 8,64 %. 

  

8,64%

22,22%

22,22%

34,57%

12,35%
rarament

de tant en tant

varis cops al mes

varis cops per setm

tots els dies

Freqüència consum



Les microcervesaries catalanes. Anàlisi financer i de mercat 
 

59 

 

 Freqüència de consum de cervesa segons sexe 

 
Gràfic 17: Freqüència de consum segons sexe 
Font: Elaboració pròpia 

 

Com s’observa en el gràfic, quan la freqüència de consum és major, el consumidor 

principal és l’home, i mesura que disminueix la freqüència de consum canvia a la dona.  
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 Tipus de cervesa que prefereixen 

 
Gràfic 18: Tipus de cervesa 
Font: Elaboració pròpia 

 

En aquest gràfic es mostren les preferències dels principals tipus de cervesa que es 

comercialitzen. Per tant, la cervesa més preferida pels consumidors enquestats ha estat la 

rossa, la segueix la cervesa de doble malta. Les altres opcions han estat més igualades, 

en tercera preferència la cervesa artesana, molt ajustada amb ella la cervesa sense 

alcohol i la negre, i amb poca acceptació la cervesa amb gustos. Cal destacar, que en 

l’enquesta hi havia l’opció de posar algun altra tipus de cervesa, i alguns dels enquestats 

han posat la cervesa de blat.  
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 Tipus d’envàs habitual de compra 

 
Gràfic 19: Tipus d’envàs 
Font: Elaboració pròpia 

 

En el gràfic s’observa que l’envàs habitual de compra és l’ampolla, seguit dels 

consumidors que els és indiferent, i de molt a prop la llauna. El barril és l’envàs menys 

habitual de compra ja que és un tipus d’envàs dirigit més cap a l’hostaleria, tot i que 

recentment han aparegut electrodomèstics adaptats per casa perquè l’hàbit dels 

consumidors canviï.   
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 Moments del dia de consum de cervesa 

 

 
Gràfic 20: Moments del dia 
Font: Elaboració pròpia 

 

Es pot afirmar que el moment del dia preferit pels consumidors per consumir cervesa són 

les sortides nocturnes i l’aperitiu, principalment. En menor percentatge, els sopars i els 

dinars. Els moments del dia menys elegits són l’esmorzar i el berenar, on habitualment es 

consumeixen uns altres tipus de begudes com els sucs o la llet.   
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 Companyia amb qui es consumeix cervesa 

 
Gràfic 21: Companyia de consum 
Font: Elaboració pròpia 

 

Amb aquest gràfic podem afirmar que la majoria dels consumidors enquestats prefereixen 

beure cervesa amb els seus amics, ja que la cervesa és una beguda molt associada al 

consum social. Amb la meitat de percentatge, els consumidors els és indiferent i amb la 

família. Les opcions menys escollides són amb la parella i sols.  
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 Llocs on es consumeix cervesa 

 
Gràfic 22: Llocs de consum 
Font: Elaboració pròpia 

 

Com hem pogut veure en el gràfic anterior, la cervesa és de consum social, i per tant, els 

millors lloc per beure’n és el bar. La segona opció més preferida és a casa, i amb molt 

menys percentatge els locals nocturns, on la gent acostuma a beure begudes de més alta 

graduació alcohòlica.  
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 Atributs més valorats en una cervesa 

Gràfic 23: Atributs cervesa 

Font: Elaboració pròpia 
 

Es pot afirmar que els atributs més valorats en una cervesa són el gust, el preu i la marca 

respectivament. Seguidament, hi ha altres valors com l’olor, l’origen i color que no tindrien 

tanta influència. Finalment els atributs els quals els consumidors no presten tanta 

importància són el disseny/ estètica, la informació de l’etiqueta i la comoditat d’ús. 
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 Valoració del gust de la cervesa segons l’edat 

 
Gràfic 24: Valoració gust segons l’edat 
Font: Elaboració pròpia 

 

En aquest gràfic s’ha agafat l’atribut més ben valorat i l’hem comparat amb l’edat dels 

enquestats. Les persones més joves (entre 18 i 39 anys) i els de mitjana edat (entre 40 i 

64 anys) són els que el valoren més. Cal remarcar que els consumidors de més de 65 

anys no donen molta importància a aquest atribut.  
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 Possibilitat d’adquirir cervesa artesana 

 
Gràfic 25: Possibilitat d’adquirir cervesa artesana  
Font: Elaboració pròpia 

 

És pot afirmar que els consumidors de cervesa si tinguessin la possibilitat d’adquirir 

cervesa artesana, un 30,86 % la provarien, seguit d’un 27,16 % que probablement ho 

farien. Hi ha un 18,52 % d’indecisos, i en menors percentatges els que probablement no la 

arribarien a tastar i per últim els que definitivament segur que no ho farien.  
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 Escolliria cervesa artesana sabent que està entre les més valorades 

 

A l’enquesta és va donar la possibilitat de que si una cervesa artesana estès entre les 

més valorades del món, si els consumidors sabent aquest fet, tindrien més interès en 

provar-la. 

 
Gràfic 26: Elecció cervesa artesana entre les més valorades 
Font: Elaboració pròpia 

 

Com es pot veure en el gràfic casi la meitat dels consumidors enquestats provarien una 

cervesa reconeguda mundialment, un 25,93 % probablement ho farien. El nombre 

d’indecisos i els que no la provarien, baixa el percentatge respecte l’anterior gràfica que 

només es referia a una cervesa artesana en general.  
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 Valoració de les característiques de la cervesa artesana per ser una cervesa de 

qualitat 

 
Gràfic 27: Característiques cervesa artesana 
Font: Elaboració pròpia 
 

Es pot observar que els atributs que més importància tenen pels consumidors de cervesa 

artesana són l’olor i el gust intens, seguit i amb la mateixa puntuació, que sigui ben 

valorada, artesana i la seva informació a l’etiqueta. Finalment i amb igualtat de respostes, 

que sigui ecològica, que es vengui en botigues especialitzades i la seva graduació 

alcohòlica fos baixa.  
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 Valoració de l’atribut cervesa artesana segons edat 

Valorem l’atribut de que una cervesa sigui artesana, ja que és interessant per la 

investigació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 28: Atribut cervesa artesana segons edat 
Font: Elaboració pròpia 

 

L’atribut de que la cervesa estigui fabricada de manera artesanalment és molt més ben 

valorat per les persones entres les edats de 18 a 64 anys, i sobretot els de la franja d’edat 

entre 40 i 64 anys. Les persones de més de 65 anys no hi donen tanta importància en 

aquesta manera d’elaborar cervesa.  
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 Valoració de l’atribut cervesa artesana segons sexe 

 
Gràfic 29: Atribut cervesa artesana segons sexe 
Font: Elaboració pròpia 

 

Com es pot observar, l’atribut de que la cervesa estigui fabricada artesanalment, està més 

valorat i amb diferència per les dones. Els homes no li donen tanta importància. 
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 Possibilitat de comprar i degustar cerveses artesanes en un establiment 

especialitzat 

 
Gràfic 30: Possibilitat comprar i degustar cervesa artesana en un establiment 
especialitzat 
Font: Elaboració pròpia 

 

 

Es pot afirmar que gairebé un 40 % dels enquestats, si tinguessin la possibilitat de 

comprar i degustar cerveses artesanes en un establiment especialitzat ho farien. Seguit 

de un 25,93 %, que probablement també hi aniria. Comparat amb els gràfics anteriors, de 

les preguntes de si degustarien cervesa artesana, podem veure en aquest, els resultats 

d’indecisos i els que probablement no hi anirien o no anirien és més elevat.  
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6.- Conclusions 

Des de fa milers d’anys, Catalunya té una història molt lligada a la cervesa. Durant el 

segle passat i fins a l’actualitat, el interès per aquesta beguda ha anat augmentant. 

Actualment, gràcies a  la participació dels consumidors, Catalunya té moltes cerveseries 

artesanes, sent la comunitat autònoma amb més volum de fabricants d’aquests tipus de 

cervesa. Això ja és un realitat, sobretot gràcies a les associacions Húmulus Lúpulus i 

Catalunya Home Brewers per totes les activitats que van realitzar i els cursos d’elaboració 

de cervesa a casa ja fa uns anys.  

 

Les microcervesaries analitzades són: Llúpols i llevats, Birrart 2007 i la Companya 

Cervesera del Montseny, el seu anàlisi financer mostra el següent: 

1. Les tres van començar amb una situació financera negativa, tot i això, la tendència 

de creixement va ser bona, portant els seus resultats a situacions més estables.  

2. La capacitat de pagament a c/t va ser l’adequada amb l’excepció de Llúpols i 

llevats. 

3. L’endeutament empresarial es va situar per sobre dels valors òptims de les 

empreses, només Birrart 2007 es va trobar en el valor de la ràtio correcta. 

4. La CCM va ser l’única que mostra una rendibilitat econòmica acceptable. 

5. El Cash flow de les tres empreses, que mostra la capacitat de generar riquesa de 

l’empresa, va millorar molt el 2009 respecte l’any anterior.  

6. La CCM va ser l’empresa que va trobar amb la millor situació, seguit de Birrart 

2007. Llúpols i llevats va ser la que va estar en la pitjor posició, amb tendència a 

millorar.  

 

En els resultats de l’anàlisi de mercat podem veure: 

1. Que la cervesa és una beguda de consum social, els homes són els majors 

consumidors així com la gent jove i la de mitjana edat.  

2. Els consumidors de cervesa no estarien espacialment interessats en segons quins 

aspectes de la seva salut.  
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3. L’atribut més ben valorat, tant amb cervesa convencional i cervesa artesana ha 

estat el gust, i sobretot està més ben valorat per la gent jove i les dones. 

4.  Respecte al possible consum de cervesa artesana, aquesta tindria un forat dins del 

mercat de la cervesa. La majoria dels consumidors la provarien, sobretot si 

tinguessin un establiment a prop on es pogués degustar i comprar.  
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9.- Annexes  

9.1- Enquesta per l’anàlisi de mercat 
ENQUESTA SOBRE LA CERVESA ARTESANA 

 
 

 
1. Consumeix habitualment cervesa? 

 Sí (anar a la pregunta 3) 
No (anar a la pregunta 2) 
  

2. Podria indicar-me la raó principal per la qual vostè no 
consumeix cervesa? (una opció) (ACABAR 
ENQUESTA) 
 No m’agrada 
 No bec begudes alcohòliques 
 No tinc el costum 
 Qüestions de salut 
 Altra:................. 

 
3. Per quina/es raó/ns consumeix cervesa?  

 M’agrada 
 És refrescant 
 M’aporta beneficis per la meva salut 
 M’agrada beure’n amb els amics 
 És una beguda econòmica 
 Altra:.................... 

 
4. Amb quina freqüència beu cervesa? 

 Tots els dies 
 Varis cops a la setmana 
 Varis cops al mes 
 De tant en tant 
 Rarament 

 
5. Quin/s tipus de cervesa li agrada?  

 Rossa  
 Doble malta 
 Negra  
 Sense alcohol 
 Amb gustos 
 Artesana de qualsevol tipus 
 Altres:........... 

 
6. Quin/s format/s d’envàs acostuma ha comprar? 

(varies opcions) 
 Llauna 
 Ampolla 
 Barril 
 És indiferent 

 
7. En quin/s moment/s del dia acostuma ha consumir 

cervesa? 
 A l’esmorzar 
 A l’aperitiu 
 Al dinar 
 Al berenar 
 Al sopar 
 A les sortides nocturnes 

 
8. Amb qui acostuma a consumir cervesa? (possibilitat 

varies opcions) 
 Sol 
 Amb parella 
 Amb amics 
 Amb família 
 És indiferent 

 

9. On acostuma a comprar cervesa? (possibilitat varies 
opcions) 
 Grans superfícies 
 Petits comerços 
 Botiga especialitzada 
 Bar 
 Restaurant 

 
10. On acostuma a consumir cervesa? (possibilitat varies 

opcions) 
 A casa 
 Al bar 
 A locals nocturns 
 Altres:..................  
 

11. Valori del 0 al 10, els atributs que té vostè en compte 
a l’hora d’escollir una CERVESA: 

 

 0 = Sense importància, 10 = Molt important 

Gust 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Olor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Color 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Marca 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Origen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Disseny/ 

Estètica 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Informació 

(etiquetat) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comoditat 

d’ús (forma 

d’obertura) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Preu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
12. Si a l’establiment, bar o restaurant hi hagués la 

possibilitat d’adquirir cervesa artesana la compraria? 
 Sí 
 Probablement sí 
 No ho sé 
 Probablement no 
 No 

 
13. Quant estaria disposat ha pagar per una cervesa 

artesana tenint en compte que el preu mig de la 
mitjana de la cervesa industrial és de 1,8 €: 
.......................€ 

 
14. Si vostè sabés que una determinada cervesa 

artesana estigués entre les millors valorades del 
món, vostè la provaria? 
 Sí 
 Probablement sí 
 No ho sé 
 Probablement no 
 No 

 
15. Quant estaria disposat ha pagar per aquesta cervesa 

(mitjana)?  ....................€ 



16. Valori del 0 al 10, les següents característiques que vostè consideri que una CERVESA ARTESANA és 
d’excel·lent qualitat: 
 

 0 = Sense importància, 10 = Molt important 

Que sigui artesana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Venda en botigues especialitzades 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Que a l’etiqueta proporcioni informació sobre els 

components i propietats 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Olor i gust intens 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ecològica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Que estigui ben valorada  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Que la graduació alcohòlica no sigui elevada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
17. Si en el teu poble o ciutat hi hagués un establiment on poguessis comprar i degustar cerveses artesanes 

hi aniries?  
 Sí 
 Probablement sí 
 No ho sé 
 Probablement no 
 No 

 

 
1. Sisplau, a una escala de 0 a 10, indiqui el seu grau d’acord o desacord amb les següents afirmacions:  

 
2. Residència:........................ 

 
3. Any de naixement:………….. 

 
4. Sexe:   Home     Dona 

 
5. Quantes persones hi ha a la seva família (inclòs vostè)?  

…….. Persones 
……. ≤ 5 anys   ……..6 - 18 anys 
……. 19 - 59 anys  ……..≥ 60 anys 
 

6. Quin és el seu nivell d’estudis?  
 Estudis primaris no completats 
 Estudis primaris 
 Estudis secundaris 
 Estudis universitaris 
 

7. Quins són els ingressos familiars? 
 Inferior a la mitja (inferior a 2.000 € per mes) 
 Igual a la mitja (entre 2.000 i 3.500 € per mes) 
 Superior a la mitja (superior a  3.500€ per mes) 
 

8. Situació laboral: 
Estudiant 
 Assalariat 
 Empresari/Autònom 
 Jubilat/a 
 Mestressa de casa 
 A l’atur 
 

  

0: Totalment desacord                   5: Indiferent                 10: Totalment d’acord 

Menjo diàriament  5 o més porcions de fruites i verdures  

Estic interessat/da en mantenir el meu pes dins dels límits considerats   

Intento consumir sempre productes que tenen un impacte positiu per a la meva salut  

Acostumo comprar aliment enriquits (amb vitamines, calci, omega 3, etc.)  

Controlo sempre la quantitat de sal a la meva dieta  

Evito els menjars i els plats precuinats  

Reviso periòdicament el meu estat de salut  

A vegades menjo en restaurants de menjar ràpid  

Llegeixo detingudament les etiquetes dels productes   
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9.2.- Anàlisi del mercat de la cervesa 

9.2.1.-  Anàlisi i evolució de la producció 

9.2.1.1.- El món  

 

 

 

La cervesa s’ha convertit en un símbol cultural de la societat, posicionant el seu 

consum a l’alça mundialment. Això, conjuntament amb una evolució tecnològica 

i el desenvolupament d’activitats estratègiques de màrqueting, permet 

l’augment de la rendibilitat del producte. 

D’aquesta manera, observem un creixement gradual positiu de la producció de 

la cervesa amb els anys fins arribar a la data de l’any 2008 en la qual situem la 

crisi econòmica mundial, la qual, de la mateixa manera que afecta altres 

sectors, en el sector de la cervesa també es veu reflectit. 
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 Producció mitja al món els últims 4 anys 

 

 

 

Pel que fa a la producció mundial de cervesa, el continent que es posiciona 

com a capdavanter en el sector és Europa, per la seva cultura de consum de 

cervesa; Àsia, formada principalment per la seva producció a la Xina, on la 

cervesa es considera una beguda molt popular degut al seu baix cost i la seva 

qualitat; i Nord Amèrica, protagonitzada principalment per la gran producció 

dels Estats Units. 
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9.2.1.2.- Europa 
 

 

 

 

L’evolució de la producció de cervesa observa una evolució gradual positiva 

degut al fet de ser un continent en el qual la cultura de la cervesa està molt 

arrelada i es posiciona en un lloc rellevant dins de la indústria alimentaria, sent 

un dels sectors que més treballadors ocupa.  

Durant l’any 2008 observem una davallada degut a la crisis econòmica, fet que 

ha influenciat en el consum per càpita, el qual s’ha vist reduït 

considerablement. 
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 Producció mitja als principals països europeus als últims 4 anys 

 

 

 

A l’hora d’establir geogràficament els països europeus on la producció de 

cervesa és més elevada, focalitzem l’atenció en aquells països amb una cultura 

de consum de cervesa més estesa  entre la seva societat. 

D’aquesta manera, situem Alemanya en primer lloc, per ser per tradició un dels 

països on més consum hi ha de cervesa, Gran Bretanya en segon lloc, per ser 

un país molt consumidor d’un producte genèric de la zona denominat “ale”, 

beguda a la que se li afegeix llúpol i fabricada amb llevats alts (al final de la 

fermentació no s’enfonsen i es queden en la superfície) que s’inclou dins del 

terme general de cervesa. En tercer lloc, situem Espanya per la seva situació 

actual de consolidació entre la societat i l’elevat consum . 
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9.2.1.3.- Espanya 
 

 

 

 

 

Espanya, per ser el tercer país amb major producció després de Gran Bretanya 

i Alemanya, té valors de producció elevats que han anat ascendint gradualment 

de forma positiva a mesura que passen els anys. 

Cal a dir, que de la mateixa manera que la societat canvia a mesura que la 

tecnologia i la innovació millora, els equips emprats per a la producció de 

cervesa han anat millorant amb el fi de rendibilitzar la producció. Així, veiem 

com d’una producció estabilitzada durant els anys 1994-1997 que va patir una 

forta davallada durant el 1998, s’ha transformat en un be de producció 

importantíssima d’evolució explosiva. Els factors que podrien haver motivat 

l’actual recuperació de la producció de cervesa són la consolidació d’una 

cultura cervesera entre els  espanyols i l’estabilitat en el tractament fiscal. 
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9.2.2.-  Anàlisi i evolució de la demanda 

9.2.2.1.- Relació de la despesa en cervesa i la despesa en begudes 
alcohòliques 

 

 

 

 

El consum de cervesa i vi es situa en valors propers, sent lleugerament més 

elevat el consum de vi durant els anys 2004-2008 i arribant a confluir en un 

mateix nivell de despesa en el 2009 els dos tipus de beguda alcohòlica.  
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9.2.2.2.- Evolució dels productes complementaris 
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El consum de begudes alcohòliques està regit per l’època de l’any o 

estacionalitat. 

Tenint en compte les dades dels anys 2004-2009, observem com, així el 

consum de vi  es manté estable durant tot l’any i que no s’observen diferències 

significatives segons l’època de l’any, la cervesa mostra un clar pic de consum 

durant l’estació d’estiu, degut a la seva imatge de beguda alcohòlica refrescant 

i relacionada amb el temps d’oci i lleure característics d’aquesta època de l’any. 
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Pel que fa al consum de vi de denominació d’origen, es troba en valors alts i 

quasi al mateix nivell que el consum de vi de taula degut a que, tot i ser un be 

de luxe i el seu valor és lleugerament més elevat, aquest es compensa per la 

bona imatge i prestigi que irradia en el consumidor i que el motiva a comprar-lo. 

Concretament, observem un pic de major consum de vi durant el mes de 

desembre, degut a les festes del Nadal. Aquestes festes,   propicia a fer-ne un 

major consum degut a què són dates amb gran número d’àpats i trobades 

familiars i/o d’amistat. De la mateixa manera, pel fet de ser èpoques 

senyalades, es tendeix a fer un major consum de producte de major qualitat, i 

per tant la decisió per part del consumidor de decidir-se per la compra d’un vi 

de denominació d’origen, s’accentua. 

El consum de sidra es situa en valors baixos o quasi inexistents perquè el seu 

consum comparat amb la cervesa o vi és molt reduït i no tant típic com els dos 

anteriors, ja que es focalitza fonamentalment a la zona d’Astúries, Galícia i País 

Basc. 

Cal destacar que els mes de juliol del 2008 i 2009 el consum de cervesa ha 

estat superior respecte als anys anteriors. El consum del tots els productes 

augmenta en els mesos de novembre i sobretot desembre, i els anys 2008 i 

2009 el consum de vi de DO en aquestes dates ha estat major que en els 

últims anys. 
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El consum de cervesa s’ha mantingut més o menys estable, però podem 

observar que el 2006 quan el consum per càpita de cervesa va disminuir, el 

consum de vi de taula que anava disminuint va augmentar molt lleugerament. 

Els consums tan de vi amb DO i de cervesa han augmentat des de l’any 2007. 

 

9.2.3.- Anàlisi dels preus percebuts per el productor i el 
consumidor 

9.2.3.1.- Marges comercials 
El marge comercial s’ha calculat mitjançant el preu per litre de cervesa a les 

cases i el preu de la civada. Tenint en compte que es necessiten 2 kg 357 g de 

civada per fer un litre de cervesa. 

 

 

El marge comercial ha anat variant cada any dos o tres cèntims d’euro. El preu 

de l’ordi fins el 2006 s’ha mantingut a uns 13 €, però a partir del 2007 el seu 

preu ha augmentat fins 17 €, tenint la pujada màxima el 2008 a 24 € (va haver-

hi una pujada de tots els preus dels cereals) i em conseqüència el preu de la 

cervesa va pujar i el marge comercial no es va veure afectat. Finalment al 2009 

el preu de l’ordi ha tornat a 17 € i el preu de la cervesa ha tingut el preu més 

baix d’aquests últims anys, i per això el marge comercial a patit una davallada. 
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9.2.4.-  Anàlisi del comerç exterior 

9.2.4.1.- Evolució d’exportacions i importacions  

 
 

Les exportacions de cervesa a Espanya han sigut bastant constants als últims 

anys, tenint una petita davallada al 2006 però amb la posterior recuperació i 

augment al 2007 i 2008. La cervesa espanyola s’exporta principalment a 

Guinea Equatorial, Itàlia, Portugal i França, principalment. La marca més 

exportada espanyola és San Miguel.  
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França. Això es mostra de que cada cop és consumeix cervesa estrangera ja 

que ofereix uns tipus de productes que encara no es produeixen a Espanya. 

9.2.4.2.- Elaboració d’indicadors 
 

Taxa de cobertura: indica quin percentatge dels pagaments per importacions 

queda cobert amb els ingressos per exportacions. 

Taxa de 

cobertura 

2004 235,9% 

2005 244,8% 

2006 285,3% 

2007 293,8% 

2008 301,2% 

 

Aquests resultats ens mostren que no es cobreixen ni molt menys els 

pagaments per importacions de cervesa amb els ingressos per exportacions, i 

com van augmentant les importacions cada cop el percentatge és més elevat. 

 

Índex d’avantatges comparatives revelades(VCR): permet conèixer 

l’especialització exportadora d’un país. Es defineix com el quocient entre la 

participació d’un producte en les exportacions d’un país i la participació 

d’aquest mateix producte en les exportacions mundials. Un valor major (menor) 

a 1 indica la presència (absència) de VCR d’aquest producte perquè, en relació 

al total exportat, exporta més que el món.  

    
 
                            

                              ó          

 
                      ó 

                              ó  ó   

 

 

Al ser valors inferiors a 1 ens indica l’absència de 

VCR de la cervesa a Espanya, en relació al total 

de productes d’alimentació exportats. És a dir, la 

cervesa no és un producte d’alimentació d’origen 

espanyol que es caracteritzi per la seva 

exportació.  

VCR 

2004 0,5295 

2005 0,5075 

2006 0,4478 

2007 0,4505 

2008 0,4452 


