Ampliació i millora d’una planta productora de vi i cava

Pàg. 1

Resum
En el present ANNEX F. Pressupost de les Millores s’ha calculat de forma aproximada el
cost de les millores que es presenten en la memòria.
S’ha fet un pressupost per cadascuna de les fases de millora ja que s’ha considerat que
cada fase estarà espaiada en el temps per tal de que la inversió total no sigui tant elevada.
En cadascuna de les fases de millora s’han identificat els tipus de costos i s’ha amidat la
quantitat de cada tipus de cost. Després també s’ha calculat un cost unitari estimat per cada
tipus de cost i finalment s’ha fet un pressupost per cada fase de millora sumant tots els
costos tipus totals.
Cal dir que tots els costos unitaris s’han considerat sense IVA i que aquest s’ha sumat al
final en cadascun dels pressupostos de cada fase. El pressupost de cada fase es troba
detallat en els apartats F.1, F.2, F.3, F.4 i F.5.
Un altre fet a tenir en compte és que tots els preus i costos s’han calculat a data de
setembre de 2013 o inclús anteriors (per tant en revisions posteriors del document no tenen
perquè ser vàlids i caldrà recalcular-los).
Al final del document, en l’apartat F.6, també s’ha fet un anàlisi de viabilitat econòmica
considerant una sèrie d’hipòtesis.
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F.1. Pressupost associat a la FASE 1 de millores
F.1.1.
Codi

Taula d’Amidaments

Unitat

Descripció

Amidament

COSTOS ASSOCIATS A LA IMPLANTACIÓ DEL NOU PLA DE
1. PRODUCCIÓ
1.1.01

Productes

Pèrdua aproximada d'un 1 % de les vendes de cada producte de
cava

4,00

1.1.02

Productes

Pèrdua aproximada d'un 4 % de les vendes de cada producte de vi

5,00

2. COMPRA DE NOVA MAQUINÀRIA
1.2.01

Unitats

Compra d'un girapalet (es passa a tenir-ne dos)

1,00

3. SEGURETAT I SALUT
1.3.01

Curs
formatiu

Formació dels operaris en seguretat alimentària

2,00

1.3.02

Curs
formatiu

Formació dels operaris en seguretat laboral

1,00

1.3.03

Cartells

Comprar i instal·lar cartells d'obligacions i prohibicions

64,00

Compra d'equips de protecció individual (EPI)
1.3.04

Unitats

> Cascs pels treballadors del magatzem

8,00

1.3.05

Parells

> Guants especials de manipulació de productes químics (Enòleg)

2,00

1.3.06

Unitats

> Màscara antigàs per netejar tines

2,00

1.3.07

Unitats

> Protectors auditius

8,00

1.3.08

m2

1.3.09

Unitats

Instal·lar detectors iònics de fum (nau B)

12,00

1.3.10

Unitats

Instal·lar alarma connectada amb bombers

1,00

Reenquitranar l'accés a la nau B

1.261,50
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1.3.11

Unitats

1.3.12

Curs
formatiu
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Posar extintors (naus A, B i C)

8,00

Formació en prevenció i actuació contra incendis

1,00

4. COST DE REALITZACÓ DEL PROJECTE
1.4.01

hores

Honoraris per l'enginyer que ha realitzat el projecte

668,00

Taula 1.1 Amidament de les activitats i materials que suposen costos en la FASE 1

F.1.2.
Codi

Taula de Costos Unitaris

Unitat

Descripció

Cost Unitari

COSTOS ASSOCIATS A LA IMPLANTACIÓ DEL NOU PLA DE
1. PRODUCCIÓ
1.1.01 Productes

Pèrdua aproximada d'un 1 % de les vendes de cada producte de
cava

2.625,00 €

1.1.02 Productes

Pèrdua aproximada d'un 4 % de les vendes de cada producte de vi

1.200,00 €

2. COMPRA DE NOVA MAQUINÀRIA
1.2.01

Unitats

Compra d'un girapalet (es passa a tenir-ne dos)

9.770,00 €

3. SEGURETAT I SALUT
1.3.01

Curs
formatiu

Formació dels operaris en seguretat alimentària

225,00 €

1.3.02

Curs
formatiu

Formació dels operaris en seguretat laboral

200,00 €

1.3.03

Cartells

Comprar i instal·lar cartells d'obligacions i prohibicions

3,00 €

Compra d'equips de protecció individual (EPI)
1.3.04

Unitats

> Cascs pels treballadors del magatzem

3,60 €

1.3.05

Parells

> Guants especials de manipulació de productes químics (Enòleg)

3,00 €

1.3.06

Unitats

> Màscara antigàs per netejar tines

16,00 €
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1.3.07

Unitats

1.3.08

m2

1.3.09

> Protectors auditius

4,00 €

Reenquitranar l'accés a la nau B

17,31 €

Unitats

Instal·lar detectors iònics de fum (nau B)

32,00 €

1.3.10

Unitats

Instal·lar alarma connectada amb bombers

320,00 €

1.3.11

Unitats

Posar extintors (naus A, B i C)

66,00 €

1.3.12

Curs
formatiu

Formació en prevenció i actuació contra incendis

250,00 €

4. COST DE REALITZACÓ DEL PROJECTE
1.4.01

hores

Honoraris per l'enginyer que ha realitzat el projecte

45,00 €

Taula 1.2 Cost unitari de les activitats i materials que suposen costos en la FASE 1

F.1.3.
Codi

Unitat

Pressupost
Descripció

Amidament

Cost
unitari

Cost Total

1. COSTOS ASSOCIATS A LA IMPLANTACIÓ DEL NOU
PLA DE PRODUCCIÓ
1.1.01 Productes

Pèrdua aproximada d'un 1 % de les vendes de
cada producte de cava

4,00

2.625,00 €

10.500,00 €

1.1.02 Productes

Pèrdua aproximada d'un 4 % de les vendes de
cada producte de vi

5,00

1.200,00 €

6.000,00 €

1,00

9.770,00 €

9.770,00 €

2. COMPRA DE NOVA MAQUINÀRIA
1.2.01

Unitats

Compra d'un girapalet (es passa a tenir-ne dos)

3. SEGURETAT I SALUT
1.3.01

Curs
formatiu

Formació dels operaris en seguretat alimentària

2,00

225,00 €

450,00 €

1.3.02

Curs
formatiu

Formació dels operaris en seguretat laboral

1,00

200,00 €

200,00 €

1.3.03

Cartells

Comprar i instal·lar cartells d'obligacions i
prohibicions

64,00

3,00 €

192,00 €

Ampliació i millora d’una planta productora de vi i cava

Pàg. 9

Compra d'equips de protecció individual (EPI)
1.3.04

Unitats

1.3.05

Parells

1.3.06

Unitats

1.3.07

Unitats

1.3.08

m2

1.3.09

Unitats

1.3.10

> Cascs pels treballadors del magatzem

8,00

3,60 €

28,80 €

2,00

3,00 €

6,00 €

> Màscara antigàs per netejar tines

2,00

16,00 €

32,00 €

> Protectors auditius

8,00

4,00 €

32,00 €

1.261,50

17,31 €

21.838,67 €

Instal·lar detectors iònics de fum (nau B)

12,00

32,00 €

384,00 €

Unitats

Instal·lar alarma connectada amb bombers

8,00

320,00 €

2.560,00 €

1.3.11

Unitats

Posar extintors (naus A, B i C)

8,00

66,00 €

528,00 €

1.3.12

Curs
formatiu

Formació en prevenció i actuació contra incendis

1,00

250,00 €

250,00 €

668,00

45,00 €

30.060,00 €

> Guants especials de manipulació de productes
químics (Enòleg)

Reenquitranar l'accés a la nau B

4. COST DE REALITZACÓ DEL PROJECTE
1.4.01

hores

Honoraris per l'enginyer que ha realitzat el

projecte
SUBTOTAL
IVA (+21%)

TOTAL COSTOS FASE 1

82.831,47 €
17.394,61 €

100.226,08 €
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F.2. Pressupost associat a la FASE 2 de millores
F.2.1.
Codi

Taula d’Amidaments

Unitat

Descripció

Amidament

1. COSTOS ASSOCIATS A TRASLLAT DE MÀQUINES i ADEQUAR ESPAIS
2.1.01

Màquines

Costos de trasllat de la maquinària del cava a la planta nova

2.1.02

m2

Neteja i condicionament de la Planta nova

2.1.03

m2

Neteja i condicionament de la nau B (eliminació del magatzem de
maduració)

2.1.04

Unitats

24,00
1.581,12
685,56

Compra de prestatgeries nau B

3,00

2.1.05 Construcció

Crear sala o departament per guardar material i eines

1,00

2.1.06

Neteja i condicionament de la nau C

m2

125,96

2. COMPRA DE NOVA MAQUINÀRIA
2.2.01

Unitats

Compra de nous girapalets (al final es passa a tenir-ne 4)

2,00

2.2.02

Unitats

Compra d'una nova marcadora

1,00

2.2.03

Unitats

Compra aparells d'aire condicionat

4,00

3. SEGURETAT I SALUT
2.3.03

Cartells

Comprar i instal·lar cartells d'obligacions i prohibicions

26,00

2.3.04

m2

Enquitranar accessos a la planta nova

525,00

2.3.05

Estudi

Instal·lar amb els aparells d'aire condicionat filtres i sondes d'aire i
humitat

4,00

2.3.06

Unitats

Instal·lar detectors iònics de fum (Planta nova)

27,00

2.3.07

Unitats

Posar extintors (Planta nova)

9,00
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2.3.08 Construcció
2.3.09

Curs
formatiu
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Crear un recinte per guardar bombones de gas Biogón

1,00

Formació en prevenció i actuació contra incendis

1,00
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F.2.2.
Codi

Taula de Costos Unitaris

Unitat

Descripció

Cost Unitari

1. COSTOS ASSOCIATS A TRASLLAT DE MÀQUINES i ADEQUAR ESPAIS
2.1.01

Màquines

Costos de trasllat de la maquinària del cava a la planta nova

74,00 €

2.1.02

m2

Neteja i condicionament de la Planta nova

1,19 €

2.1.03

m2

Neteja i condicionament de la nau B (eliminació del magatzem de
maduració)

7,14 €

2.1.04

Unitats

Compra de prestatgeries nau B

900,00 €

2.1.05 Construcció

Crear sala o departament per guardar material i eines

800,00 €

2.1.06

Neteja i condicionament de la nau C

m2

1,19 €

2. COMPRA DE NOVA MAQUINÀRIA
2.2.01

Unitats

Compra de nous girapalets (al final es passa a tenir-ne 4)

9.770,00 €

2.2.02

Unitats

Compra d'una nova marcadora

11.200,00 €

2.2.03

Unitats

Compra aparells d'aire condicionat

9.258,00 €

3. SEGURETAT I SALUT
2.3.03

Cartells

2.3.04

m2

2.3.05

Unitats

Comprar i instal·lar cartells d'obligacions i prohibicions

3,00 €

Enquitranar accessos a la planta nova

17,31 €

Instal·lar amb els aparells d'aire condicionat filtres i sondes d'aire i
humitat

63,00 €
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2.3.06

Unitats

Instal·lar detectors iònics de fum (Planta nova)

32,00 €

2.3.07

Unitats

Posar extintors (Planta nova)

66,00 €

Crear un recinte per guardar bombones de gas Biogón

230,00 €

Formació en prevenció i actuació contra incendis

250,00 €

2.3.08 Construcció
2.3.09

Curs
formatiu

Taula 2.2 Cost unitari de les activitats i materials que suposen costos en la FASE 2

F.2.3.
Codi

Pressupost
Unitat

Descripció

Amidament Cost unitari

Cost Total

1. COSTOS ASSOCIATS A TRASLLAT DE
MÀQUINES i ADEQUAR ESPAIS
2.1.01

Màquines

2.1.02

m2

2.1.03

m2

2.1.04

Unitats

2.1.05

Construcció

2.1.06

m2

Costos de trasllat de la maquinària del cava a
la planta nova

24,00

74,00 €

1.776,00 €

Neteja i condicionament de la Planta nova

1.581,12

1,19 €

1.880,22 €

Neteja i condicionament de la nau B
(eliminació del magatzem de maduració)

685,56

7,14 €

4.891,47 €

Compra de prestatgeries nau B

3,00

900,00 €

2.700,00 €

Crear sala o departament per guardar
material i eines

1,00

800,00 €

800,00 €

125,96

1,19 €

149,79 €

Neteja i condicionament de la nau C

2. COMPRA DE NOVA MAQUINÀRIA
2.2.01

Unitats

Compra de nous girapalets (al final es passa a
tenir-ne 4)

2,00

9.770,00 €

19.540,00 €

2.2.02

Unitats

Compra d'una nova marcadora

1,00

11.200,00 €

11.200,00 €

2.2.03

Unitats

Compra aparells d'aire condicionat

4,00

9.258,00 €

37.032,00 €

26,00

3,00 €

78,00 €

3. SEGURETAT I SALUT
2.3.03

Cartells

Comprar i instal·lar cartells d'obligacions i
prohibicions
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2.3.04

m2

2.3.05

Estudi

2.3.06

Unitats

2.3.07

Unitats

2.3.08

Construcció

2.3.09

Curs
formatiu

Enquitranar accessos a la planta nova
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525,00

17,31 €

9.088,63 €

4,00

63,00 €

252,00 €

Instal·lar detectors iònics de fum (Planta
nova)

27,00

32,00 €

864,00 €

Posar extintors (Planta nova)

9,00

66,00 €

594,00 €

Crear un recinte per guardar bombones de
gas Biogón

1,00

230,00 €

230,00 €

Formació en prevenció i actuació contra
incendis

1,00

250,00 €

250,00 €

Instal·lar amb els aparells d'aire condicionat

filtres i sondes d'aire i humitat

SUBTOTAL
IVA (+21%)

TOTAL COSTOS FASE 2 (*)

91.326,10 €
19.178,48 €

110.504,58 €

(*) Aquest cost no inclou cap de les obres que s'ha dut a terme per la realització de la planta soterrada de la nova edificació
(l'avaluació dels costos de l'obra s'inclouen en l'apartat d'anàlisi de viabilitat econòmica).

Taula 2.3 Pressupost final amb els costos associats a la FASE 2
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F.3. Pressupost associat a la FASE 3 de millores
F.3.1.
Codi

Taula d’Amidaments

Unitat

Descripció

Amidament

1. COSTOS ASSOCIATS A TRASLLAT DE MÀQUINES i ADEQUAR ESPAIS
3.1.01 Màquines

Costos de moure les màquines etiquetadora i marcadora a la nau B

2,00

3.1.02

Compra de prestatgeries nau B

2,00

Costos de treure les màquines velles (etiquetadora, rentadora i
marcadora)

3,00

Unitats

3.1.03 Màquines

2. COMPRA DE NOVA MAQUINÀRIA
3.2.01

Unitats

Compra de nous girapalets (al final es passa a tenir-ne 7)

3,00

3.2.02

Unitats

Compra i instal·lació d'una nova rentadora/assecadora

1,00

3.2.03

Unitats

Compra i instal·lació d'una nova capsuladora

1,00

3.2.04

Unitats

Compra i instal·lació d'una nova etiquetadora

1,00

3.2.05

Unitats

Compra i instal·lació d'una nova precintadora (per la línia vi)

1,00

3.2.06 Pulmons

Instal·lar pulmons entre màquines de la línia de cava (a 2000 amp/h)

4,00

3.2.07 Pulmons

Instal·lar pulmons petits entre màquines de la línia de cava (temps
d'espera màx. 1 min)

4,00

3.2.08 Pulmons

Instal·lar pulmons entre màquines de la línia de vi (a 800 amp/h)

1,00

3. SEGURETAT I SALUT
3.3.01

Cartells

3.3.02

Curs
formació

Comprar i instal·lar cartells d'obligacions i prohibicions

15,00

Formació per la nova maquinària

3,00

4. VENDA DE MÀQUINES NO USADES (INGRESOS)

Ampliació i millora d’una planta productora de vi i cava

3.4.01

Unitats

Pàg. 15

Venda de l'antiga màquina rentadora i assecadora

1,00

Taula 3.1 Amidament de les activitats i materials que suposen costos en la FASE 3

F.3.2.
Codi

Taula de Costos Unitaris

Unitat

Descripció

Cost Unitari

1. COSTOS ASSOCIATS A TRASLLAT DE MÀQUINES i ADEQUAR ESPAIS
3.1.01 Màquines

Costos de moure les màquines etiquetadora i marcadora a la nau B

74,00 €

3.1.02

Compra de prestatgeries nau B

900,00 €

Costos de treure les màquines velles (etiquetadora, rentadora i
marcadora)

25,00 €

Unitats

3.1.03 Màquines

2. COMPRA DE NOVA MAQUINÀRIA
3.2.01

Unitats

Compra de nous girapalets (al final es passa a tenir-ne 7)

9.770,00 €

3.2.02

Unitats

Compra i instal·lació d'una nova rentadora/assecadora

47.710,00 €

3.2.03

Unitats

Compra i instal·lació d'una nova capsuladora

73.200,00 €

3.2.04

Unitats

Compra i instal·lació d'una nova etiquetadora

67.000,00 €

3.2.05

Unitats

Compra i instal·lació d'una nova precintadora (per la línia vi)

1.700,00 €

3.2.06

Pulmons

Instal·lar pulmons entre màquines de la línia de cava (a 2000
amp/h)

120,00 €

3.2.07

Pulmons

Instal·lar pulmons petits entre màquines de la línia de cava (temps
d'espera màx. 1 min)

50,00 €

3.2.08

Pulmons

Instal·lar pulmons entre màquines de la línia de vi (a 800 amp/h)

70,00 €

3. SEGURETAT I SALUT
3.3.01

Cartells

Comprar i instal·lar cartells d'obligacions i prohibicions

3,00 €

Pàg. 16
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Curs
formació

Formació per la nova maquinària

125,00 €

4. VENDA DE MÀQUINES NO USADES (INGRESOS)
3.4.01

Unitats

Venda de l'antiga màquina rentadora i assecadora

-12.500,00 €

Taula 3.2 Cost unitari de les activitats i materials que suposen costos en la FASE 3

F.3.3.
Codi

Unitat

Pressupost
Descripció

Amidament

Cost unitari

Cost Total

1. COSTOS ASSOCIATS A TRASLLAT DE MÀQUINES i
ADEQUAR ESPAIS
3.1.01 Màquines

Costos de moure les màquines etiquetadora i
marcadora a la nau B

2,00

74,00 €

148,00 €

3.1.02

Compra de prestatgeries nau B

2,00

900,00 €

1.800,00 €

Costos de treure les màquines velles
(etiquetadora, rentadora i marcadora)

3,00

25,00 €

75,00 €

Unitats

3.1.03 Màquines

2. COMPRA DE NOVA MAQUINÀRIA
3.2.01

Unitats

Compra de nous girapalets (al final es passa a
tenir-ne 7)

3,00

9.770,00 €

29.310,00 €

3.2.02

Unitats

Compra i instal·lació d'una nova
rentadora/assecadora

1,00

47.710,00 €

47.710,00 €

3.2.03

Unitats

Compra i instal·lació d'una nova capsuladora

1,00

73.200,00 €

73.200,00 €

3.2.04

Unitats

Compra i instal·lació d'una nova etiquetadora

1,00

67.000,00 €

67.000,00 €

3.2.05

Unitats

Compra i instal·lació d'una nova precintadora (per
la línia vi)

1,00

1.700,00 €

1.700,00 €

3.2.06

Pulmons

Instal·lar pulmons entre màquines de la línia de
cava (a 2000 amp/h)

4,00

120,00 €

480,00 €

3.2.07

Pulmons

Instal·lar pulmons petits entre màquines de la
línia de cava (temps d'espera màx. 1 min)

4,00

50,00 €

200,00 €

3.2.08

Pulmons

Instal·lar pulmons entre màquines de la línia de vi
(a 800 amp/h)

1,00

70,00 €

70,00 €

3. SEGURETAT I SALUT

Ampliació i millora d’una planta productora de vi i cava

3.3.01

Cartells

3.3.02

Curs
formació

Pàg. 17

Comprar i instal·lar cartells d'obligacions i
prohibicions

15,00

3,00 €

45,00 €

Formació per la nova maquinària

3,00

125,00 €

375,00 €

1,00

-12.500,00 €

-12.500,00 €

4. VENDA DE MÀQUINES NO USADES (INGRESOS)
3.4.01

Unitats

Venda de l'antiga màquina rentadora i
assecadora

SUBTOTAL
IVA (+21%)

TOTAL COSTOS FASE 3

209.613,00 €
44.018,73 €

253.631,73 €

Taula 3.3 Pressupost final amb els costos associats a la FASE 3
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F.4. Pressupost associat a la FASE 4 de millores
F.4.1.
Codi

Taula d’Amidaments

Unitat

Descripció

Amidament

1. COSTOS ASSOCIATS A TRASLLAT DE MÀQUINES i ADEQUAR ESPAIS
4.1.01

Màquines

Costos de trasllat de la maquinària del cava a la planta superior de
l'edifici nou

26,00

4.1.02

m2

Neteja i condicionament de la Planta superior de la nova edificació

1.584,00

4.1.03

m2

Neteja i condicionament de l'espai que ocupaven les màquines en
la planta soterrada

724,17

2. COMPRA DE NOVA MAQUINÀRIA
4.2.01

Unitats

Compra de nous girapalets (al final es passa a tenir-ne 11)

4,00

3. SEGURETAT I SALUT
4.3.01

Cartells

Comprar i instal·lar cartells d'obligacions i prohibicions

4.3.02

m2

4.3.04

Unitats

Instal·lar detectors iònics de fum (Planta nova)

32,00

4.3.05

Unitats

Posar extintors (Planta nova)

18,00

4.3.07

Curs
formatiu

Formació en prevenció i actuació contra incendis

1,00

Enquitranar accessos a la planta superior de la nova edificació

36,00
1.456,00

Taula 4.1 Amidament de les activitats i materials que suposen costos en la FASE 4
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F.4.2.
Codi
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Taula de Costos Unitaris

Unitat

Descripció

Cost Unitari

1. COSTOS ASSOCIATS A TRASLLAT DE MÀQUINES i ADEQUAR ESPAIS
4.1.01 Màquines

Costos de trasllat de la maquinària del cava a la planta superior de
l'edifici nou

74,00 €

4.1.02

m2

Neteja i condicionament de la Planta superior de la nova edificació

1,19 €

4.1.03

m2

Neteja i condicionament de l'espai que ocupaven les màquines en la
planta soterrada

3,57 €

2. COMPRA DE NOVA MAQUINÀRIA
4.2.01

Unitats

Compra de nous girapalets (al final es passa a tenir-ne 11)

9.770,00 €

3. SEGURETAT I SALUT
4.3.01

Cartells

Comprar i instal·lar cartells d'obligacions i prohibicions

3,00 €

4.3.02

m2

Enquitranar accessos a la planta superior de la nova edificació

17,31 €

4.3.04

Unitats

Instal·lar detectors iònics de fum (Planta nova)

32,00 €

4.3.05

Unitats

Posar extintors (Planta nova)

66,00 €

4.3.07

Curs
formatiu

Formació en prevenció i actuació contra incendis

250,00 €

Taula 4.2 Cost unitari de les activitats i materials que suposen costos en la FASE 4
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F.4.3.
Codi

Pressupost

Unitat

Descripció

Amidament

Cost unitari

Cost Total

26,00

74,00 €

1.924,00 €

1.584,00

1,19 €

1.883,64 €

724,17

3,57 €

2.583,46 €

4,00

9.770,00 €

39.080,00 €

1. COSTOS ASSOCIATS A TRASLLAT DE
MÀQUINES i ADEQUAR ESPAIS
Costos d'adequar la línia i instal·lar nova
maquinària

4.1.01

Màquines

4.1.02

m2

Neteja i condicionament de la Planta
superior de la nova edificació

4.1.03

m2

Neteja i condicionament de l'espai que
ocupaven les màquines en la planta
soterrada

2. COMPRA DE NOVA MAQUINÀRIA
4.2.03

Unitats

Compra de nous girapalets (al final es
passa a tenir-ne 11)

3. SEGURETAT I SALUT
4.3.01

Cartells

Comprar i instal·lar cartells d'obligacions i
prohibicions

36,00

3,00 €

108,00 €

4.3.02

m2

Enquitranar accessos a la planta superior
de la nova edificació

1.456,00

17,31 €

25.205,79 €

4.3.04

Unitats

Instal·lar detectors iònics de fum (Planta
nova)

32,00

32,00 €

1.024,00 €

4.3.05

Unitats

Posar extintors (Planta nova)

18,00

66,00 €

1.188,00 €

4.3.07

Curs
formatiu

Formació en prevenció i actuació contra
incendis

1,00

250,00 €

250,00 €

SUBTOTAL
IVA (+21%)

TOTAL COSTOS FASE 4 (*)

73.246,89 €
15.381,85 €

88.628,74 €

(*) Aquest cost no inclou cap de les obres que s'ha dut a terme per la realització de la planta superior de la
nova edificació (l'avaluació dels costos de l'obra s'inclouen en l'apartat d'anàlisi de viabilitat econòmica)

Taula 4.3 Pressupost final amb els costos associats a la FASE 4
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F.5. Pressupost associat a la FASE 5 de millores
F.5.1.

Taula d’Amidaments

Codi

Unitat

Descripció

Amidament

1. COSTOS ASSOCIATS A TRASLLAT DE MÀQUINES i ADEQUAR ESPAIS
4.1.01

Màquines

Costos d'adequar la línia i instal·lar nova maquinària

6,00

2. COMPRA DE NOVA MAQUINÀRIA
4.2.01

Unitats

Comprar reactor de llevats de 3000 l *

1,00

4.2.02

Unitats

Comprar tina de sucres de 3000 l *

1,00

4.2.03

Unitats

Comprar nova tina de tiratge de 10000 l (es disposaria de 2
tines) *

1,00

4.2.04

Unitats

Compra d'un robot paletitzador i despaletitzador **

1,00

4.2.05

Unitats

Compra d'un despaletitzador semiautomàtic **

1,00

4.2.06

Unitats

Compra d'una màquina encartronadora **

1,00

4.2.07

Unitats

Engrandir pulmons entre màquines de la línia de cava (a 3500
amp/h) **

4,00

3. SEGURETAT I SALUT
4.3.01

Cartells

4.3.02

Curs
formació

Comprar i instal·lar cartells d'obligacions i prohibicions

30,00

Formació per la nova maquinària

5,00

4. VENDA DE MÀQUINES NO USADES (INGRESOS)
4.4.01

Unitats

Venda de l'antiga tina de sucres

1,00

4.4.02

Unitats

Venda de l'antiga tina de llevats

1,00

4.4.03

Unitats

Venda de l'antiga precintadora

1,00
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* MILLORA OPCIONAL, no fa falta per superar les 1,25 M d'ampolles (seria necessària en cas de

fer funcionar la línia d'embotellat per sobre les 1.666,7 amp/h o 13.333 amp/dia)
** MILLORA OPCIONAL, no fa falta per superar les 1,25 M d'ampolles (seria necessària quan la
línia de degorjat treballés per sobre de 2.000 amp/h o 16.000 amp/dia)

Taula 5.1 Amidament de les activitats i materials que suposen costos en la FASE 5

F.5.2.
Codi

Taula de Costos Unitaris
Unitat

Descripció

Cost Unitari

1. COSTOS ASSOCIATS A TRASLLAT DE MÀQUINES i ADEQUAR ESPAIS
4.1.01

Màquines

Costos d'adequar la línia i instal·lar nova maquinària

36,89 €

2. COMPRA DE NOVA MAQUINÀRIA
4.2.01

Unitats

Comprar reactor de llevats de 3000 l *

9.020,80 €

4.2.02

Unitats

Comprar tina de sucres de 3000 l *

3.241,60 €

4.2.03

Unitats

Comprar nova tina de tiratge de 10000 l (es disposaria de 2 tines)
*

6.921,60 €

4.2.04

Unitats

Compra d'un robot paletitzador i despaletitzador **

76.000,00 €

4.2.05

Unitats

Compra d'un despaletitzador semiautomàtic **

27.000,00 €

4.2.06

Unitats

Compra d'una màquina encartronadora **

36.000,00 €

4.2.07

Unitats

Engrandir pulmons entre màquines de la línia de cava (a 3500
amp/h) **

80,00 €

3. SEGURETAT I SALUT
4.3.01

Cartells

4.3.02

Curs
formació

Comprar i instal·lar cartells d'obligacions i prohibicions
Formació per la nova maquinària

3,00 €
125,00 €

4. VENDA DE MÀQUINES NO USADES (INGRESOS)
4.4.01

Unitats

Venda de l'antiga tina de sucres

-162,08 €

Ampliació i millora d’una planta productora de vi i cava
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4.4.02

Unitats

Venda de l'antiga tina de llevats

-541,25 €

4.4.03

Unitats

Venda de l'antiga precintadora

-510,00 €

* MILLORA OPCIONAL, no fa falta per superar les 1,25 M d'ampolles (seria necessària en cas de

fer funcionar la línia d'embotellat per sobre les 1.666,7 amp/h o 13.333 amp/dia)
** MILLORA OPCIONAL, no fa falta per superar les 1,25 M d'ampolles (seria necessària quan la
línia de degorjat treballés per sobre de 2.000 amp/h o 16.000 amp/dia)

Taula 5.2 Cost unitari de les activitats i materials que suposen costos en la FASE 5

F.5.3.
Codi

Pressupost
Unitat

Descripció

Amidament Cost unitari

Cost Total

1. COSTOS ASSOCIATS A TRASLLAT DE
MÀQUINES i ADEQUAR ESPAIS
4.1.01

Màquines

Costos d'adequar la línia i instal·lar
nova maquinària

6,00

36,89 €

221,35 €

2. COMPRA DE NOVA MAQUINÀRIA
4.2.01

Unitats

Comprar reactor de llevats de 3000 l *

1,00

9.020,80 €

9.020,80 €

4.2.02

Unitats

Comprar tina de sucres de 3000 l *

1,00

3.241,60 €

3.241,60 €

4.2.03

Unitats

Comprar nova tina de tiratge de 10000
l (es disposaria de 2 tines) *

1,00

6.921,60 €

6.921,60 €

4.2.04

Unitats

Compra d'un robot paletitzador i
despaletitzador **

1,00

76.000,00 €

76.000,00 €

4.2.05

Unitats

Compra d'un despaletitzador
semiautomàtic **

1,00

27.000,00 €

27.000,00 €

4.2.06

Unitats

Compra d'una màquina
encartronadora **

1,00

36.000,00 €

36.000,00 €

4.2.07

Unitats

Engrandir pulmons entre màquines de
la línia de cava (a 3500 amp/h) **

4,00

80,00 €

320,00 €

Comprar i instal·lar cartells
d'obligacions i prohibicions

30,00

3,00 €

90,00 €

Formació per la nova maquinària

5,00

125,00 €

625,00 €

3. SEGURETAT I SALUT
4.3.01

Cartells

4.3.02

Curs
formació

Pàg. 24

ANNEX F. Pressupost de les Millores

VENDA DE MÀQUINES NO USADES
4. (INGRESOS)
4.4.01

Unitats

Venda de l'antiga tina de sucres

1,00

-162,08 €

-162,08 €

4.4.02

Unitats

Venda de l'antiga tina de llevats

1,00

-541,25 €

-541,25 €

4.4.03

Unitats

Venda de l'antiga precintadora

1,00

-510,00 €

-510,00 €

SUBTOTAL
IVA (+21%)
TOTAL COSTOS FASE 5 (***)

158.227,02 €
33.227,67 €
191.454,70 €

* MILLORA OPCIONAL, no fa falta per superar les 1,25 M d'ampolles (seria necessària en cas de fer funcionar la línia
d'embotellat per sobre les 1.666,7 amp/h o 13.333 amp/dia)
** MILLORA OPCIONAL, no fa falta per superar les 1,25 M d'ampolles (seria necessària quan la línia de degorjat
treballés per sobre de 2.000 amp/h o 16.000 amp/dia)
(***) Aquest cost no inclou cap de les obres que s'ha dut a terme per la realització d'una nova planta
soterrada contigua a la que ja s'havia construït (l'avaluació dels costos de l'obra s'inclouen en l'apartat
d'anàlisi de viabilitat econòmica)

Taula 5.3 Pressupost final amb els costos associats a la FASE 5
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F.6. Anàlisi de viabilitat econòmica
En aquest apartat es pretén avaluar quin seria l’efecte de l’aplicació de les millores en els
comptes de l’empresa Ventura i Soler. Per fer-ho s’han fet una sèrie d’hipòtesis, el més
realistes possibles, de la situació econòmica de l’empresa i l’estimació del temps que es
trigaria per aplicar les diferents fases de millora:
Hipòtesis i simplificacions:


El preu (IVA inclòs) dels caves és el següent: Brut Nature Reserva (6,05 €), Brut
Nature (4,98 €), Brut Nature Rosat (7,03 €) i Gran Cuveé (10,36 €).



El preu (IVA inclòs) dels vins és el següent: Negre Cabernet Sauvignon (8,16 €),
Negre Merlot (7,59 €), Negre Tempranillo (6,10 €), Rosat Sec Merlot (5,38 €) i Blanc
Sec de coupage (5,38 €).



Es suposarà que amb l’increment de producció de vins i caves que es produeixi, la
proporció entre el nombre d’ampolles de cada producte es mantindrà igual que en
l’estat inicial. És a dir, pels caves ( % de BNR, % de BN, % de BNRos i %
̂ % de Cabernet Sauvignon,
̂ % de Merlot,
̂ % de
de GC) i pels vins (
Tempranillo,

% de Blanc Sec).

El cost variable unitari de produir els caves és el següent: Brut Nature Reserva
(1,124 €), Brut Nature (1,121 €), Brut Nature Rosat (2,054 €) i Gran Cuveé (3,999 €).
Tal i com es pot comprovar en la Taula 6.1.

De
go
rja
t

Ti
ra
tg
e



% de Rosat Sec i

Ampolla 75 cl
Vi base cava Blanc
Vi base cava Rosat
Vi base cava Gran Cuvee
Sucre
Productes enologics
xapa corona
obturador
Licor de tiratge (sucre)
Tap de suro
Xapa + Morrió
Etiqueta i contraetiqueta
Càpsula
Caixa de cartró
Cost variable unitari total

Preu unitari
0,3130
0,7600
1,6300
2,8900
0,8892
0,0082
0,0148
0,0039

unitat
€/amp
€/litre
€/litre
€/litre
€/kg
€/amp
€/unit
€/unit

BN
0,3130
0,5700

BNR
0,3130
0,5700

BNRos
0,3130

GC
0,3130

0,0205
0,0082
0,0148
0,0039

0,0231
0,0082
0,0148
0,0039

0,0213
0,0082
0,0148
0,0039

2,1675
0,0213
0,0082
0,0148
0,0039

0,8892
0,0190
0,0370
0,0280
0,0430
0,3300

€/kg
€/unit
€/unit
€/unit
€/unit
€/caixa

0,0089
0,0190
0,0370
0,0280
0,0430
0,0550
1,1212 €

0,0089
0,0190
0,0370
0,0280
0,0430
0,0550
1,1239 €

0,0133
0,0190
0,0370
0,0280
0,0430
0,3300
2,0541 €

0,0133
0,0190
0,0370
0,0280
0,0430
0,3300
2,9991 €

1,2225

Taula 6.1 Costos variables unitaris associats als caves

Pàg. 26



ANNEX F. Pressupost de les Millores

El cost variable unitari de produir els vins és el següent: Negre Cabernet Sauvignon
(1,918 €), Negre Merlot (1,727 €), Negre Tempranillo (1,487 €), Rosat Sec Merlot
(1,386 €) i Blanc Sec de coupage (1,486 €). Tal i com es veu en la Taula 6.2.

Vi

Ampolla 75 cl
Vi Negre Cabernet
Vi Negre Merlot
Vi Negre Tempranillo
Vi Rosat
Vi Blanc coupage
Productes enologics
Manteniment filtres
(+0,03 rosat i +0,07 blanc)
Tap de suro
Càpsula
Etiqueta i contraetiqueta
Caixa de cartró
Cost variable unitari total

Preu unitari
0,4950
1,5300
1,2750
0,9550
0,7800
0,8600
0,0022

unitat
€/amp
€/litre
€/litre
€/litre
€/litre
€/litre
€/amp

Cabernet
0,4950
1,1475

Merlot
0,4950

Tempranillo
0,4950

Rosat
0,4950

Blanc
0,4950

0,0022

0,0022

0,0022

0,0022

0,6450
0,0022

0,0956

€/amp

0,0956

0,0956

0,0956

0,1256

0,1656

0,0260
0,0450
0,0520
0,3300

€/unit
€/unit
€/unit
€/caixa

0,0260
0,0450
0,0520
0,0550
1,9183 €

0,0260
0,0450
0,0520
0,0550
1,7270 €

0,0260
0,0450
0,0520
0,0550
1,4870 €

0,0260
0,0450
0,0520
0,0550
1,3858 €

0,0260
0,0450
0,0520
0,0550
1,4858 €

0,9563
0,7163
0,5850

Taula 6.2 Costos variables unitaris associats als vins


Els costos fixos anuals aproximats són de 410.000 € a l’any zero (2013) i inclouen
costos de lloguer, d’energia, de personal i de manteniment entre d’altres, ja que
aquests no s’han inclòs amb el costos variables. Es suposarà que els costos fixos, a
partir del 2013, incrementen esglaonadament en cada nova fase:
o Fase 1: CF = 410.000 €
o Fase 2: CF = 790.000 €
o Fase 3: CF = 1.230.000 €
o Fase 4: CF = 1.680.000 €
o Fase 5: CF = 2.200.000 €



Es suposarà que els costos d’implantació de cadascuna de les fases de millora
s’imputarà íntegrament a l’inici de la mateixa fase.



La fase 1 de millores s’ha d’aplicar ja al final de l’any zero (2013), la fase 2 s’aplicarà
una vegada finalitzada la construcció de la planta soterrada de la nova edificació, la
fase 3 de millores es podrà realitzar després de la segona, la fase 4 de millores es
podrà dur a terme després d’haver construït la planta superior i la fase 5 de millores
es podrà aplicar una vegada construïda una nova planta soterrada.



L’estudi es farà a 10 anys vista de 2013-2024 (perquè seria poc coherent fer un
estudi econòmic a més de 10 anys vista, degut al canvi constant de l’economia).



Es recorda que la producció que es por arribar a assolir al final de cada fase és la
següent:
o Fase inicial (2013): cava (150.000 ampolles) i vi (30.000 ampolles).

Ampliació i millora d’una planta productora de vi i cava
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Fase 1: cava (155.000 ampolles) i vi (45.000 ampolles).
Fase 2: cava (500.000 ampolles) i vi (90.000 ampolles).
Fase 3: cava (750.000 ampolles) i vi (200.000 ampolles).
Fase 4: cava (1.250.000 ampolles) i vi (400.000 ampolles).
Fase 5: cava (>1.250.000 ampolles) i vi (>400.000 ampolles).



La producció que es durà a terme anualment vindrà donada per les vendes de
l’empresa, és a dir que és produiran només les ampolles que es puguin vendre. Per
ser més realistes, es suposarà que es vendrà el 98% de la producció; la resta seran
pèrdues.



Es recorda que els costos d’implantació de les millores no contemplen les inversions
en la construcció de les noves edificacions (planta inferior soterrada, planta superior i
planta soterrada contigua). Per això, en la Taula 6.3 s’ha calculat el cost aproximat
de construcció d’aquestes plantes fent una proporció a partir del pressupost d’una
altra planta (enllaç al punt {19} de la bibliografia complementària de la memòria):

Planta Soterrada (Ja s'ha
fet el moviment de
terres, els fonaments i
part de l'estructura)

Moviment de terres
Fonaments
Estructures
Coberta amb voltes
d'obra vista

TOTAL

Planta Superior (Ja es té
part dels fonaments, de
l'estructura i no cal fer
moviment de terres)

Moviment de terres
Fonaments
Estructures
Coberta amb teulada i
parets d'obra vista

TOTAL
Moviment de terres
Fonaments
Planta Soterrada 2 (S'ha Estructures
de fer des de zero)
Coberta amb voltes
d'obra vista

TOTAL

0,00 €
0,00 €
122.123,24 €
287.277,33 €

409.400,57 €
0,00 €
3.583,37 €
175.857,47 €
379.206,08 €

558.646,92 €
91.852,80 €
39.815,22 €
244.246,49 €
287.277,33 €

663.191,84 €

Taula 6.3 Costos aproximats de la construcció de les noves plantes


Es suposarà una taxa d’interès real del 5%, producte de restar el tipus d’interès
nominal (a Espanya aproximadament un 8%, consultant els tipus d’interès practicats
per les entitats a la pàgina web del Banco de España) menys la inflació (a Espanya
aproximadament un 3%) segons l’equació de Fisher (Eq. 6.1):

on:

és el tipus d’interès real,

(Eq. 6.1 )
el nominal i

la tassa d’inflació.
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ANNEX F. Pressupost de les Millores

Per calcular el moviment de fons actualitzat s’utilitzarà la fórmula de l’Eq. 6.2:
( Eq. 6.2 )



Per calcular el Valor Actual Net (VAN) de les inversions cal acumular els moviments
de fons actualitzats que s’han calculat anteriorment.



Es suposarà un tipus d’interès nominal del 8% que s’ha consultat a la pàgina web del
Banco de España, mirant els tipus d’interès practicats per les entitats per inversions
a més de 5 anys. Es pot consultar l’enllaç al punt {2} de la bibliografia
complementària de la memòria.



Es suposarà una inflació 3% que s’ha consultat a la pàgina web Global-Rates.com
que ofereix històrics de dades financeres de diferents països. Es pot consultar
l’enllaç al punt {11} de la bibliografia complementària de la memòria.



Es suposarà la taxa d’interès real constant durant els 10 anys de l’estudi, fent la
hipòtesi que la inflació compensarà la taxa nominal.



Per últim cal dir que s’ha fet una simulació dels comptes de l’empresa en quatre
escenaris diferents, ja que és difícil fer una previsió exacta de les vendes a 10 anys
vista. Els escenaris corresponen a diferents comportaments de la demanda de cava i
vi, ja que es corre el risc de no poder trobar comprador per tot el producte que s’és
capaç de produir.
En primer lloc, l’escenari molt favorable considera un creixement de les vendes de
cava i vi d’un 25% i un 30% anual, respectivament. En segon lloc, l’escenari
favorable considera un creixement de les vendes de cava i vi del 15% anual en tots
els productes. En tercer lloc, l’escenari intermedi considera un creixement de les
vendes de cava i vi del 7% anual. Finalment, en l’escenari desfavorable s’ha agafat
un creixement de les vendes del 1,71% anual que és el creixement mig de les
vendes de cava en els últims 5 anys (veure Taula 6.4).
ANY
2008
2009
2010
2011
2012

MERCAT
INTERIOR
89.130,00
88.253,00
95.641,00
87.309,00
81.825,00

%
-9,21
-0,98
8,37
-8,71
-6,28

MERCAT
EXTERIOR
138.920,00
131.210,00
149.160,00
152.247,00
161.407,00

%

TOTALS

%

9,57
-5,55
13,68
2,07
6,02

228.050,00
219.463,00
244.801,00
239.556,00
243.232,00
Mitjana dels
últims 5 anys

1,38
-3,77
11,55
-2,14
1,53
1,71

Taula 6.4 Expedicions de cava dels últims 5 anys segons el Consell Regulador del
Cava (enllaç al punt [5] de referències bibliogràfiques de la memòria)
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En la Figura 6.1 es poden veure les corbes de producció (aproximadament les vendes) que
s’han considerat en cada escenari

Figura 6.1 Produccions anuals (que aproximadament representen les corbes de
vendes considerada per cada escenari)
A continuació es presenten la Taula 6.5, la Taula 6.6, la Taula 6.7 i la Taula 6.8 que mostren
de forma aproximada els ingressos i costos per vendes, així com els costos associats a la
implantació de les millores i els costos de construcció:

ANNEX F. Pressupost de les Millores
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Producció cava
Producció vi
MARGE DE LES VENDES
1-Vendes cava
2-Vendes vi
3-Costos Fixos
4-Costos Variables cava
5-Costos Variables vi
6-Total Ingressos
aaaa(1+2-3-4-5)
INVERSIONS EN MILLORES
7-Fase 1
8-Fase 2
9-Fase 3
10-Fase 4
11-Fase 5
12-Construcció
12.1- planta soterrada
12.2- planta superior
12.3- planta soterrada 2
12-Total Costos
aaaaa(7+8+9+10+11+12)
MOVIMENT DE FONS (6-12)
MOVIMENT DE FONS
ACUMULAT
MOVIMENT DE FONS
ACTUALITZAT (Eq. 6.2)
VALOR ACTUAL NET (VAN)

824.536,36 €
153.843,80 €
410.000,00 €
252.624,85 €
47.198,28 €

2013
150.000
30.000

287.620,75 €

852.020,91 €
153.843,80 €
410.000,00 €
261.045,68 €
47.198,28 €

2014
155.000
30.000

87.358,22 €

1.065.026,14 €
199.996,94 €
790.000,00 €
326.307,10 €
61.357,76 €

2015
193.750
39.000

313.629,73 €

1.331.282,67 €
259.996,02 €
790.000,00 €
407.883,87 €
79.765,09 €

2016
242.188
50.700

158.548,71 €

1.664.103,34 €
337.994,83 €
1.230.000,00 €
509.854,84 €
103.694,62 €

2017
302.734
65.910

517.400,90 €

2.080.129,17 €
439.393,28 €
1.230.000,00 €
637.318,55 €
134.803,01 €

2018
378.418
85.683

969.480,64 €

2.600.161,47 €
571.211,27 €
1.230.000,00 €
796.648,19 €
175.243,91 €

2019
473.022
111.388

1.089.149,16 €

3.250.201,83 €
742.574,65 €
1.680.000,00 €
995.810,23 €
227.817,08 €

2020
591.278
144.804

1.807.174,33 €

4.062.752,29 €
965.347,04 €
1.680.000,00 €
1.244.762,79 €
296.162,21 €

2021
739.098
188.246

2.712.427,16 €

5.078.440,36 €
1.254.951,15 €
1.680.000,00 €
1.555.953,49 €
385.010,87 €

2022
923.872
244.719

3.334.030,96 €

6.348.050,45 €
1.631.436,50 €
2.200.000,00 €
1.944.941,86 €
500.514,13 €

2023
1.154.840
318.135

4.774.084,82 €

7.935.063,07 €
2.120.867,45 €
2.200.000,00 €
2.431.177,32 €
650.668,37 €

2024
1.443.550
413.575

ANYS

268.557,04 €
82.831,47 €

209.613,00 €

238.077,44 €

279.323,46 €

1.250.777,93 €

690.157,18 €

279.323,46 €

721.982,78 €

2.266.680,21 €

1.015.902,27 €

73.246,89 €

2.707.570,76 €

998.729,55 €

3.742.258,62 €

1.475.578,42 €

331.595,92 €

331.595,92 €

4.242.275,80 €

1.534.705,05 €

6.123.089,86 €

2.380.831,24 €

331.595,92 €

331.595,92 €

6.191.943,93 €

1.949.668,13 €

158.227,02 €

2.791.308,52 €

9.298.893,80 € 14.072.978,62 €

3.175.803,94 €

8.983.252,45 €

4.774.084,82 €

0,00 €

209.613,00 €

0,00 €

-51.064,29 €

560.620,75 €

515.005,91 €

1.708.841,21 €

91.326,10 €

91.326,10 €

313.629,73 €

322.543,31 €

186.539,90 €

986.858,43 €

158.227,02 €

204.700,29 €

-3.967,88 €

373.607,60 €

-42.010,72 €

471.852,51 €

73.246,89 €

287.531,75 €

82.920,47 €

59.977,87 €

270.925,15 €

285.312,61 €

279.323,46 €

-18.974,72 €

63.945,75 €

-3.598,98 €

327.323,33 €

279.323,46 €

-18.974,72 €

78.971,87 €

56.398,17 €

204.700,29 €

-18.974,72 €

59.997,16 €

204.700,29 €

-18.974,72 €

Taula 6.5 Comptes de l’empresa en el període 2013-2024 (escenari molt favorable)

VALOR ACTUAL NET (VAN)

MOVIMENT DE FONS
ACUMULAT
MOVIMENT DE FONS
ACTUALITZAT (Eq. 6.2)

MOVIMENT DE FONS (6-12)

Producció cava
Producció vi
MARGE DE LES VENDES
1-Vendes cava
2-Vendes vi
3-Costos Fixos
4-Costos Variables cava
5-Costos Variables vi
6-Total Ingressos
aaaa(1+2-3-4-5)
INVERSIONS EN MILLORES
7-Fase 1
8-Fase 2
9-Fase 3
10-Fase 4
11-Fase 5
12-Construcció
12.1- planta soterrada
12.2- planta superior
12.3- planta soterrada 2
12-Total Costos
aaaaa(7+8+9+10+11+12)
852.020,91 €
153.843,80 €
410.000,00 €
261.045,68 €
47.198,28 €
287.620,75 €

824.536,36 €
153.843,80 €
410.000,00 €
252.624,85 €
47.198,28 €

268.557,04 €

59.997,16 €

78.971,87 €

-18.974,72 €

-18.974,72 €

63.945,75 €

-18.974,72 €

82.920,47 €

204.700,29 €

287.531,75 €

-18.974,72 €

204.700,29 €

204.700,29 €

82.831,47 €

2014
155.000
30.000

2013
150.000
30.000

-11.714,62 €

-71.711,77 €

-15.116,48 €

-79.062,23 €

91.326,10 €

91.326,10 €

12.263,87 €

979.824,05 €
176.920,37 €
790.000,00 €
300.202,53 €
54.278,02 €

2015
178.250
34.500

102.833,22 €

114.547,84 €

117.486,96 €

132.603,45 €

0,00 €

132.603,45 €

1.126.797,65 €
203.458,43 €
790.000,00 €
345.232,91 €
62.419,73 €

2016
204.988
39.675

325.780,63 €

222.947,40 €

388.480,93 €

270.993,96 €

0,00 €

270.993,96 €

1.295.817,30 €
233.977,19 €
790.000,00 €
397.017,84 €
71.782,68 €

2017
235.736
45.626

153.820,19 €

-171.960,44 €

169.010,99 €

-219.469,94 €

209.613,00 €

209.613,00 €

-9.856,94 €

2019
311.760
60.341

74.602,75 €

-79.217,44 €

62.852,04 €

-106.158,94 €

279.323,46 €

279.323,46 €

173.164,52 €

1.713.718,38 €
309.434,84 €
1.230.000,00 €
525.056,10 €
94.932,60 €

ANYS

1.490.189,90 €
269.073,77 €
1.230.000,00 €
456.570,52 €
82.550,09 €

2018
271.096
52.470

148.738,00 €

74.135,25 €

167.167,78 €

104.315,74 €

279.323,46 €

279.323,46 €

383.639,19 €

1.970.776,14 €
355.850,06 €
1.230.000,00 €
603.814,51 €
109.172,49 €

2020
358.524
69.392

218.072,19 €

69.334,19 €

269.605,96 €

102.438,18 €

73.246,89 €

73.246,89 €

175.685,07 €

2.266.392,56 €
409.227,57 €
1.680.000,00 €
694.386,69 €
125.548,36 €

2021
412.303
79.801

296.999,34 €

78.927,15 €

392.047,88 €

122.441,92 €

331.595,92 €

331.595,92 €

454.037,83 €

2.606.351,44 €
470.611,71 €
1.680.000,00 €
798.544,70 €
144.380,62 €

2022
474.149
91.771

568.685,17 €

271.685,83 €

834.595,47 €

442.547,59 €

331.595,92 €

331.595,92 €

774.143,51 €

2.997.304,16 €
541.203,46 €
1.680.000,00 €
918.326,40 €
166.037,71 €

2023
545.271
105.536

839.998,59 €

271.313,42 €

1.298.633,48 €

464.038,01 €

158.227,02 €

158.227,02 €

622.265,04 €

3.446.899,78 €
622.383,98 €
2.200.000,00 €
1.056.075,36 €
190.943,37 €

2024
627.061
121.367

Ampliació i millora d’una planta productora de vi i cava
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Taula 6.6 Comptes de l’empresa en el període 2013-2024 (escenari favorable)
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Producció cava
Producció vi
MARGE DE LES VENDES
1-Vendes cava
2-Vendes vi
3-Costos Fixos
4-Costos Variables cava
5-Costos Variables vi
6-Total Ingressos
aaaa(1+2-3-4-5)
INVERSIONS EN MILLORES
7-Fase 1
8-Fase 2
9-Fase 3
10-Fase 4
11-Fase 5
12-Construcció
12.1- planta soterrada
12.2- planta superior
12.3- planta soterrada 2
12-Total Costos
aaaaa(7+8+9+10+11+12)
MOVIMENT DE FONS (6-12)
MOVIMENT DE FONS
ACUMULAT
MOVIMENT DE FONS
ACTUALITZAT (Eq. 6.2)
VALOR ACTUAL NET (VAN)

824.536,36 €
153.843,80 €
410.000,00 €
252.624,85 €
47.198,28 €

2013
150.000
30.000

287.620,75 €

852.020,91 €
153.843,80 €
410.000,00 €
261.045,68 €
47.198,28 €

2014
155.000
30.000

-43.545,79 €

911.662,37 €
164.612,87 €
790.000,00 €
279.318,87 €
50.502,16 €

2015
165.850
32.100

8.706,00 €

975.478,74 €
176.135,77 €
790.000,00 €
298.871,20 €
54.037,31 €

2016
177.460
34.347

64.615,42 €

1.043.762,25 €
188.465,27 €
790.000,00 €
319.792,18 €
57.819,92 €

2017
189.882
36.751

124.438,50 €

1.116.825,61 €
201.657,84 €
790.000,00 €
342.177,63 €
61.867,32 €

2018
203.173
39.324

188.449,20 €

1.195.003,40 €
215.773,89 €
790.000,00 €
366.130,07 €
66.198,03 €

2019
217.396
42.077

256.940,64 €

1.278.653,64 €
230.878,06 €
790.000,00 €
391.759,17 €
70.831,89 €

2020
232.613
45.022

330.226,48 €

1.368.159,39 €
247.039,53 €
790.000,00 €
419.182,31 €
75.790,12 €

2021
248.896
48.173

-31.357,66 €

1.463.930,55 €
264.332,29 €
1.230.000,00 €
448.525,08 €
81.095,43 €

2022
266.319
51.546

52.547,30 €

1.566.405,69 €
282.835,55 €
1.230.000,00 €
479.921,83 €
86.772,11 €

2023
284.961
55.154

142.325,61 €

1.676.054,09 €
302.634,04 €
1.230.000,00 €
513.516,36 €
92.846,16 €

2024
304.908
59.015

ANYS

268.557,04 €

-18.974,72 €

287.531,75 €

204.700,29 €

63.945,75 €

82.920,47 €

204.700,29 €

204.700,29 €

-122.332,78 €

-70.926,14 €

-134.871,89 €

91.326,10 €

-54.815,06 €

7.520,57 €

-62.220,14 €

8.706,00 €

0,00 €

-1.655,79 €

53.159,27 €

2.395,28 €

64.615,42 €

0,00 €

95.845,03 €

97.500,82 €

126.833,78 €

124.438,50 €

0,00 €

236.468,72 €

140.623,69 €

315.282,97 €

188.449,20 €

0,00 €

419.071,64 €

182.602,91 €

572.223,61 €

256.940,64 €

0,00 €

642.581,92 €

223.510,28 €

902.450,10 €

330.226,48 €

0,00 €

487.250,08 €

-155.331,84 €

661.479,43 €

-240.970,66 €

209.613,00 €

519.509,57 €

32.259,48 €

714.026,73 €

52.547,30 €

0,00 €

602.724,40 €

83.214,84 €

856.352,35 €

142.325,61 €

0,00 €

82.831,47 €

-18.974,72 €

78.971,87 €

-62.335,63 €

209.613,00 €

-18.974,72 €

59.997,16 €

91.326,10 €

-18.974,72 €

Taula 6.7 Comptes de l’empresa en el període 2013-2024 (escenari intermedi)

VALOR ACTUAL NET (VAN)

MOVIMENT DE FONS
ACUMULAT
MOVIMENT DE FONS
ACTUALITZAT (Eq. 6.2)

MOVIMENT DE FONS (6-12)

Producció cava
Producció vi
MARGE DE LES VENDES
1-Vendes cava
2-Vendes vi
3-Costos Fixos
4-Costos Variables cava
5-Costos Variables vi
6-Total Ingressos
aaaa(1+2-3-4-5)
INVERSIONS EN MILLORES
7-Fase 1
8-Fase 2
9-Fase 3
10-Fase 4
11-Fase 5
12-Construcció
12.1- planta soterrada
12.2- planta superior
12.3- planta soterrada 2
12-Total Costos
aaaaa(7+8+9+10+11+12)
852.020,91 €
153.843,80 €
410.000,00 €
261.045,68 €
47.198,28 €
287.620,75 €

824.536,36 €
153.843,80 €
410.000,00 €
252.624,85 €
47.198,28 €

268.557,04 €

59.997,16 €

78.971,87 €

-18.974,72 €

-18.974,72 €

63.945,75 €

-18.974,72 €

82.920,47 €

204.700,29 €

287.531,75 €

-18.974,72 €

204.700,29 €

204.700,29 €

82.831,47 €

2014
155.000
30.000

2013
150.000
30.000

-95.808,77 €

-155.805,92 €

-107.830,28 €

-171.776,03 €

91.326,10 €

91.326,10 €

-80.449,93 €

866.590,47 €
156.474,53 €
790.000,00 €
265.509,56 €
48.005,37 €

2015
157.651
30.513

-154.823,24 €

-59.014,47 €

-176.146,91 €

-68.316,63 €

0,00 €

-68.316,63 €

881.409,16 €
159.150,25 €
790.000,00 €
270.049,77 €
48.826,26 €

2016
160.346
31.035

-200.874,70 €

-46.051,46 €

-232.122,75 €

-55.975,84 €

0,00 €

-55.975,84 €

896.481,26 €
161.871,71 €
790.000,00 €
274.667,62 €
49.661,19 €

2017
163.088
31.565

-234.898,56 €

-34.023,86 €

-275.546,77 €

-43.424,03 €

0,00 €

-43.424,03 €

2019
168.714
32.654

-257.775,72 €

-22.877,16 €

-306.204,35 €

-30.657,58 €

0,00 €

-30.657,58 €

927.403,06 €
167.455,06 €
790.000,00 €
284.141,57 €
51.374,13 €

ANYS

911.811,09 €
164.639,72 €
790.000,00 €
279.364,44 €
50.510,40 €

2018
165.877
32.105

-270.335,46 €

-12.559,74 €

-323.877,17 €

-17.672,82 €

0,00 €

-17.672,82 €

943.261,65 €
170.318,54 €
790.000,00 €
289.000,39 €
52.252,62 €

2020
171.599
33.213

-273.358,24 €

-3.022,78 €

-328.343,20 €

-4.466,03 €

0,00 €

-4.466,03 €

959.391,43 €
173.230,99 €
790.000,00 €
293.942,30 €
53.146,14 €

2021
174.533
33.781

-267.578,29 €

5.779,95 €

-319.376,60 €

8.966,60 €

0,00 €

8.966,60 €

975.797,02 €
176.193,24 €
790.000,00 €
298.968,71 €
54.054,94 €

2022
177.517
34.358

-253.686,09 €

13.892,20 €

-296.747,66 €

22.628,93 €

0,00 €

22.628,93 €

992.483,15 €
179.206,14 €
790.000,00 €
304.081,08 €
54.979,28 €

2023
180.553
34.946

-232.330,74 €

21.355,35 €

-260.222,78 €

36.524,89 €

0,00 €

36.524,89 €

1.009.454,61 €
182.270,57 €
790.000,00 €
309.280,86 €
55.919,43 €

2024
183.640
35.543
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Taula 6.8 Comptes de l’empresa en el període 2013-2024 (escenari desfavorable)
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ANNEX F. Pressupost de les Millores

A partir de les taules anteriors s’han fet les següents apreciacions a fi d’analitzar les
inversions necessàries per tirar endavant el projecte:


La màxima inversió necessària per dur a terme la totalitat del projecte seria diferent
segons l’escenari, ja que amb el propi benefici de l’empresa no seria suficient per
assumir les inversions necessàries. Per tant, l’empresa necessitaria demanar un
préstec bancari o haver d’utilitzar el seu propi patrimoni.
o Escenari molt favorable: Caldrien 18.974,72 € a l’any zero (2013) per tirar
endavant tot el projecte en 9 anys.
o Escenari favorable: Caldrien 18.974,72 € a l’any zero (2013) per tirar endavant
tot el projecte en 10 anys.
o Escenari intermedi: Caldrien en total 70.926,14 € per aplicar fins la fase 3 de
millores en 8 anys. Aquesta inversió es pot repartir 18.974,72 € a l’any zero
(2013) i 51.951,42 € al segon any (2015).
o Escenari desfavorable: Caldrien en total 328.343,20 € per aplicar fins la fase 2.
Aquesta inversió s’hauria de repartir de la següent manera: 18.974,72 € a l’any
zero (2013), 88.855,56 € al segon any (2015), 68.316,63 € al 2016, 55.975,84
€ al 2017, 43.424,03 € al 2018, 30.657,58 € al 2019, 17.672,82 € al 2020 i
4.466,03 € al 2021.



Una altra apreciació important és el període de retorn de les inversions en cada
escenari. És a dir el temps que trigarà l’empresa a obtenir saldo positiu després
d’haver fet una inversió, seria en cada cas:
o Escenari molt favorable: El període de retorn de la primera inversió (any zero)
és un any perquè la inversió es recupera l’any 2014. La resta d’inversions que
es fan es recuperen amb el propi marge de vendes en el mateix any en què es
fa la inversió o amb el saldo acumulat d’anys anteriors.
o Escenari favorable: El període de retorn de les inversions que es realitzen als
anys 2013 i 2015 és d’un any perquè les inversions es recuperen l’any
següent. La resta d’inversions que es fan es recuperen en el mateix any amb
el saldo acumulat.
o Escenari intermedi: El període de retorn de la primera inversió és un any i el de
la inversió de l’any 2015 són dos anys (al 2017 ja s’obté saldo positiu). La resta
d’inversions que es fan es van recuperant en el mateix any amb el saldo
acumulat.
o

Escenari desfavorable: La primera inversió es recupera en un any. Per contra,
en la segona, que es fa al 2015, el període de retorn és més gran que el propi
horitzó de 10 anys, un fet marcadament negatiu. Si es fa el càlcul el període de
retorn seria de 13 anys, que efectivament és massa temps.
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Per avaluar l’impacte del projecte en les contes de l’empresa s’ha calculat el Valor
Actual Net (VAN) en diferents períodes de temps (Taula 6.9):
Horitzó
[anys]

Escenari molt
favorable

Escenari
favorable

Escenari
intermedi

Escenari
desfavorable

5

986.858,43 €

74.602,75 €

236.468,72 €

-257.775,72 €

10

8.983.252,45 €

839.998,59 €

602.724,40 €

-232.330,74 €

Taula 6.9 Resultat del VAN
Es pot observar que segons l’escenari la inversió és més o menys rentable. En els
dos escenaris més favorables s’aconseguirien uns resultats satisfactoris, ja que
s’aconseguiria acabar el projecte en 10 o menys anys i a més aconseguint beneficis.
En l’escenari intermedi s’arriba a obtenir beneficis però en 10 anys tan sols s’han
aplicat 3 de les 5 fases de millora, ja que no es disposa de suficient marge de
vendes degut a l’alt cost fix que suposa dur a terme la fase 4. Finalment, en
l’escenari desfavorable només s’han pogut aplicar les fases 1 i 2 que són
imprescindibles i el van és marcadament negatiu (es tracta d’un escenari en què si
es tira endavant el projecte, l’empresa podria fer fallida).


Finalment, a mode informatiu, cal esmentar que en els exercicis en què l’empresa
tingui beneficis (moviment de fons positiu) caldrà extreure’n la part de l’impost de
societats que li correspongui a Ventura i Soler S.L per obtenir el benefici net final. Ja
que, en l’anàlisi no s’ha gravat aquest impost sobre el benefici per tal de simplificar.

A continuació, es mostren uns gràfics que presenten alguns dels paràmetres comentats
anteriorment i que poden ser útils per entendre millor les conclusions extretes:
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Escenari molt favorable:

Figura 6.2 Moviments de fons del projecte any a any (escenari molt favorable)

Figura 6.3 Moviments de fons acumulats del projecte (escenari molt favorable)
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Figura 6.4 Valor Actual Net (VAN) del projecte any a any (escenari molt favorable)
Escenari favorable:

Figura 6.5 Moviments de fons del projecte any a any (escenari favorable)
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Figura 6.6 Moviments de fons acumulats (o saldo) del projecte (escenari favorable)

Figura 6.7 Valor Actual Net (VAN) del projecte any a any (escenari favorable)
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Escenari intermedi:

Figura 6.8 Moviments de fons del projecte any a any (escenari intermedi)

Figura 6.9 Moviments de fons acumulats (o saldo) del projecte (escenari intermedi)
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ANNEX F. Pressupost de les Millores

Figura 6.10 Valor Actual Net (VAN) del projecte any a any (escenari intermedi)
Escenari desfavorable:

Figura 6.11 Moviments de fons del projecte any a any (escenari desfavorable)
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Figura 6.12 Moviments de fons acumulats (o saldo) del projecte (escenari desfavorable)

Figura 6.13 Valor Actual Net (VAN) del projecte any a any (escenari desfavorable)

