
ingressos despeses

**El benefici no es reparteix entre els accionistes sinó en 

l'àmbit social de la pròpia empresa

Manteniment (cd 10 anys)

Assegurances

Impostos

Generals: sous 

treballadors, suministres

COMPTE DE RESULTATS

Exposició i gestió del 

fons d'art

Seminaris i cursos

Ingrés usuaris

residents, lloguer tallers

Amortitzacions (crèdit)

ORGANIGRAMA

EMPRESARIAL

Gestiona el projecte i dissenya la 

programació cultural

SOCIETAT 

PATRIMONIAL

FUNDACIÓ SENSE 

ÀNIM DE LUCRE

 Accionistes: David i Anna Serra

Té en propietat la finca.

Conveni de cessió dels actius per 

la seva l'explotació 

Es planteja el programa funcional i el projecte de 

rehabilitació de la masia i els tallers per a que la despesa 

que suposi pugui ser amortitzada pel rendiment del negoci 

que es desenvolupa.

De manera, que la seva gestió sigui un negoci sostenible i 

rentable en el temps. Per això s'ha vist necessari el fet de 

tenir 21 llits i establint 3 models de pernoctacions: en 

grups, en parelles i individuals

Superfícies

Tallers

T1-T2-T3-T4 N.P

T5 N.P

FEMER

Masia

planta baixa

planta primera

planta coberta

Zones exteriors

camins

zones pavimentades

ajardinament

Annexes

pèrgoles

wc

cobert

226,60 m²

56,65 m²

47,32 m²

91,56 m²

231,97 m²

161,97 m²

348,50 m²

92,52 m²

242,35 m²

140,65 m²

188,85 m²

8,00 m²

Sup. útil Sup. cont cost cont Compte de resultats anual

Ingressos

FINANÇAMENT

Despeses

283,62 m²

70,90 m²

66,31 m²

307,16 m²

217154 m²

348,50 m²

92,52 m²

242,35 m²

165,54 m²

188,85 m²

10,53 m²

euros/ 

m²

159,10 m²

250

250

250

350

350

350

150

150

150

200

200

200

70905

17725

16577,5

107506

76139

55685

52275

13878

36352,5

33108

2106

37770

Prèstec a 20 anys

39797 e/mes

+19600 e ÉS SOSTENIBLE

Generals

Manteniment

Assegurances

Impostos

Amortitzacions

total BALANÇ

600e/mes

31344 e/mes

31837 e/mes

796 e/mes

8400 e/mes

15919 e/mes

Lloguer (hab+taller)

Masia-llits (19)

Taller

18e/m²/mes

3041,1e/mes

1190,1e/taller/mes

AJUTS LEADER:   DESTINATS A FOMENTAR L'ACTIVITAT 

ECONÒMICA I L'OCUPACIÓ EN EL MÓN RURAL

**Hi pot haver la possibilitat d'estudiar la 

titularitat municipal

LA CASETA DEL VILAR: RESIDÈNCIA I ESPAI DE CREACIÓ

Pfm 2017, ETSAV Natàlia Morató Avalos

25. PRESSUPOST

Descripció

sanejament

 - formació de pericó sifònic

 - formació pericó

 - canaleta pref.

Paleteria/ enderroc

 - paret de totxana amb morter industrial

 - aíllament exterior i revestiment continu amorf 

(parets tallers)

 - aíllament exterior i revestiment continu amorf 

(masia i femer)

 - bastiment de base d'envà per a porta de fusta, 

col·locat (planta pis masia)

 - arrebossat interior (bany pbaixa, banys p. altell)

 - enrajolat amb rajola de gres (bany p1 masia, 

banys pbaixa masia)

1.Actuacions prèvies

 - control de qualitat

 - seguretat i salut

2.Excavació

acondicionament del terreny

 - neteja i esbrossada del terreny

 - excavació per rebaix

 - rasa per pas instal·lacions

 - terraplenat i picanatge de terraplens, rases i pous

- reblert de rasa o pou amb sauló

- transport de material d'excavació

3.Fonamentació i impermeabilització

 - capa de neteja de formigó pobre

 - fonaments de formigó armat

 - mur de contenció de formigó armat

4.Estructura

 - capa de compressió 5 cm FA

 - Reforç metàl·lic estable

5.Paleteria

 - neteja tallers

 - enderroc pilar estable masia

 - enderroc paret mahó

 - enderroc banys

 - repicat de bany

 - obertura espai porta

 - obertura espai finestra

 - enderroc pilar estable masia

 - enderroc pilar fusta masia

 - demolició paviment tallers

 - demolició coberta tallers

 - forat mur torres tochana lavabo

aixetes

 - aixeta monocom.rentamans

 - aixeta monocom.cuina

 - aixeta dutxa, termostàtic

sanejament i ventilació

 - instal·lació de sanejament

instal·lacions elèctriques

 - instal·lació elèctrica

 - mecanismes elèctrics

 - instal·lació de plaques solars

instal·lacions lluminàries

 - fluorescents

- downlight IP44

instal·lacions fontaneria

 - instal·lació d'aigua freda 

sanitària

- instal·lació ACS

- instal·lació AF exterior

calefacció

 - instal·lació de calefacció

- caldera

telecos &CCTV

 - instal·lació telcos

 - instal·lació Videoporter

 - instal·lació CCTV

1 actuacions previes

2 excavació

3 fonaments i 

impermeabilització

4 estructura

5 paleteria 

6 pladur

7 ferrer

8 tancaments practicables

9 pintura

10 instal·lacions

11 equips i mobiliari de cuina

Total
367380,78

5221,67

10563,20

11164,31

5871,86

3959,70

1384,83

65793,48

11196,80

135389,72

116573,18

262,04

11.equips i mobiliari de cuina

 - forn elect encast

- microones amb griss encast

- nevera balay

- cuina, col·locada

- campana extractora

- mobiliari de cuina

10,00 ut

2,00 ut

4,00 ut 183,31e/ut

632,10

195,86

733,24

1,00 pa 6552,00

7,00 pa 10724,00

7088,0095,00 pa

1,00 pa 4760,00

40,00 ut

20,00 ut

63,21e/ut

97,93e/ut

6552,00e/pa

1532,00e/pa

74,61e/pa

4760,00e/pa

48,00e/ut

36,00e/ut 1440,00

960,00

5,00 pa

1,00 pa

5,00 pa

3846,00e/pa

730,00e/pa

910,00e/pa

19230,00

4550,00

730,00

1,00 ut

240,00 m² 83,79 e/m²

2738,00e/ut

9310,00

2738,00

7,00 pa

1,00 ut

1,00 ut 3310,00e/ut

1310,00e/ut

2686,00e/pa 18802,00

1310,00

3310,00

1,00 ut

1,00 ut

1,00 ut

1,00 ut

1,00 ut

1,00 ut

571,20e/ut

585,60e/ut

1932,00e/ut

688,00e/ut

420,00e/ut

7000,00e/ut

571,20

585,60

1932,00

688,00

420,00

7000,00

Cost final aproximat 520027

5221,66

2571,67

2650,00

10563,20

904,00

1901,13

1524,68

2799,32

1909,39

1524,68

11164,31

1255,65

8036,16

1872,50

5871,86

2573,76

3298,10

54520,22

11208,06

4348,12

21277,20

535,52

3393,60

1 ut

1 ut

8,00 e/m³

24,00 e/m³79,21 m³

113,00 m³

40,12 m³ 38,00 e/m³

40,12 m³ 38,00 e/m³

65,82 m³ 42,53 e/m³

16,00 e/m³119,34 m³

41,86 m²

16,74 m³

2,75 m³

30,00 e/m²

480,00 e/m³

682,00 e/m³

16,00 m²

5,59 m

160,86 e/m²

53,82 e/m²

135389,72

5,00 m

1,00 m

6500,00

245,00

67,14 m² 18,00 e/m² 1208,52

1,00 ut 550,41

15,72 m² 24,77 e/m² 389,38

1,00 ut 142,86

2,00 ut 285,72

1,00 ut 428,58

1,00 pa 245,00

270,60 m² 50,00 e/m² 13530,00

354,00 m² 60,00 e/m² 21240,00

714,305,00 ut

2,00 pa 660,00

1260,00

1606,82

6,00 pa

34,60 ml

249,07 m² 45,00 e/m²

80,79 m² 53,82 e/m²

395,34 m²

5,00 ut 75,00

26,78 m² 20,00 e/m²

35,00 e/m²96,96 m²

2571,67e/ut

2650,00e/ut

590,00e/m

1300,00e/pa

245,00e/pa

550,41e/ut

142,86e/ut

142,86e/ut

428,58e/ut

245,00e/pa

142,86e/ut

330,00e/pa

210,00e/pa

46,44e/ml

15,00 e/ut

unitats preu/unit total totalpreu/unitunitatsDescripció totalpreu/unitunitatsDescripció

644,04

720,00

7448,00

4870,68

fusteries d'alumini

 - balconeres correderes

 - finestra practicable osci.

31617,90

21734,40

9883,50

3959,70

2308,50

542,40

1108,80

Cobertes

 - teulada de xapa metàl·lica

 - treure i tornar a posar les teules 

a la coberta de la masia

 - taulell sintètic, col·locat (banys, 

cuina)

 - esglaons d'obra per a l'escala 

interior dels tallers

 - tarima d'obra en els tallers

 - paviment de peces de formigó 

prefabricat (paviments ext tallers, 

exterior pèrgola, ext accés masia, 

accés casa, accés femer, lavabos 

ext)

7.Ferrer

 - Marcs metàl·lics obertures 

façanes tallers

6.Plaques de guix laminat

(divisòries i extradossats verticals)

 -envà de plaques guix laminat

 -envà de plaques guix hidròfugues

 -extradossat amb placa de guix 

laminat, col·locada sobre perfileria

8.Tancaments practicables

fusteria

 - fulla batent per a porta 

d'entrada, de fusta, col·lcada/ 

exteriors

 - fulla batent per a porta interior, 

de fusta, col·locada/ p.pis 

masia

9.Pintura

 - Pintat de parament de guix 

verticals (ppismasia, pb)

10.Instal·lacions

sanitaris

 - rentamans model Joli 

100x46x72

 - inodor adossat a paret

 - plats de dutxa 140x80cm

 - aigüera cuina

7,16 m²

18,00 m

33,25 m

65,82 m²

90,00 e/m²

74,00 e/m²

224,00 e/m

40,00 e/m

362,24 m²

395,34 m²

60,00 e/m²

25,00 e/m²

76,95 m²

16,95 m²

52,80 m²

30,00 e/m²

32,00 e/m²

21,00 e/m²

12,40 ml 111,68 e/m 1348,83

7,00 ut

5,00 ut

2737,00

2237,00

93,98 m²

12,00 m²

540,00 e/m²

839,10 e/m²

50750,28

10069,20

93,98 m²

3959,70

1384,83

65793,48

4,50 e/m² 262,04

10,00 ut

5,00 ut

4,00 ut

2,00 ut 396,00e/ut

116573,18

15350,20

2835,70

4530,08

792,00

391,00 e/ut

447,40 e/ut

1535,02 e/ut

567,14 e/ut

1132,52 e/ut

AUTOFINANCIACIÓ, ANÀLISIS DE RENTABILITAT I 

SOSTENIBILITAT DEL NEGOCI

Aquesta iniciativa marca una nova concepció en el marc 

de desenvolupament rural basada en un enfoc territorial, 

integrat i participatiu, dotant d’especial importància el 

caràcter innovador dels projectes.

Tipus i quantia d'ajuts que es poden percebre

- Per projectes de caràcter privat l’import de l’ajut no 

podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per 

projectes de caràcter públic aquest import no podrà ser 

superior al 80% de les despeses elegibles.  

- L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000,00 

euros per persona beneficiària, per projecte i per 

anualitat.

-- Aquest GAL limita l'import d'ajut màxim a 60.000,00 

euros per a tots els seus beneficiaris, sempre que l'import 

total d'ajut aprovat en Comissió Tècnica de tots els seus 

expedients sigui superior a la dotació pressupostària 

establerta en la convocatòria d'ajuts.

[Exclusivamente para uso académico] 


