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PRÒLEG 

La vitivinicultura realitzada a petita escala s’obri camí com a resposta als desafiaments 
que travessa el sector. L’excedent vitivinícola, les dificultats per a obtindre un preu 
just, els obstacles per a accedir a l’activitat o els impactes del canvi climàtic dificulten, 
entre altres factors, el rejoveniment del sector.

En aquest context, els microcellers s’estan estenent com un model que tracta 
d’adaptar-se incorporant nous valors agroecològics tant en el cultiu com en 
l’elaboració dels caldos. El resultat són xicotetes produccions de vins diversos amb 
un alt valor afegit.

Els xicotets cellers artesanals constitueixen en l’actualitat oportunitats cap a una 
nova economia social i sostenible que no sols manté tradicions agrícoles i recupera 
biodiversitat agrícola, sinó que també contribueix a fixar població i rejovenir el camp.

És per tot això que la CCPV-COAG amb suport de la Diputació de València va organitzar 
les “Jornades sobre Microcellers” i la “Primera Mostra de Microcellers” amb l’objectiu 
d’impulsar aquest nou model vitivinícola, incentivar la incorporació de joves al 
sector i el relleu generacional, així com visibilitzar alternatives agroecològiques i els 
problemes de les dones dins del món rural.

Aquesta guia ha sigut redactada utilitzant com a base les conferències i materials 
compartits per les persones participants en les Jornades de Microcellers organitzats 
a Requena els dies 7 i 8 de Juliol de 2021. 

Els continguts no són una transcripció de les presentacions, sinó una adaptació amb 
criteris pedagògics d’aquells elements que s’han identificat com d’interés per al 
desenvolupament d’aquestes emprenedories com a model alternatiu d’elaboració 
de vins.

Pots accedir a les conferències de les jornades a través del següent enllaç:
https://www.youtube.com/channel/UC8PbPTBNujYqxa-rXd305lQ

Requena, 15 d’octubre de 2021
CCPV-COAG
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1. EL SISTEMA ALIMENTARI GLOBAL I EL SECTOR VITIVINÍCOLA DAVANT 
ELS DESAFIAMENTS: ELS MICROCELLERS COM A ALTERNATIVA

Els desafiaments de l’agricultura i l’alimentació a nivell global

L’agricultura i l’alimentació a nivell global enfronten desafiaments de caràcter 
ecològic, econòmic i social.

Des del punt de vista mediambiental, la pèrdua de fertilitat dels sòls és un repte 
fonamental. La desforestació provocada per l’agricultura a causa de l’expansió dels 
monocultius (palma, soja, entre d’altres) així com la desertificació dels nostres sòls, 
fruit de les males pràctiques agrícoles en zones àrides i semiàrides, contribueixen a 
aquest procés d’empobriment dels nostres sòls i per tant a la pèrdua de capacitat 
productiva.

Un segon desafiament de caràcter mediambiental que enfronten els sistemes 
alimentaris és el canvi climàtic, al qual contribueixen també generant el 31-37% de 
les emissions d’efecte hivernacle a nivell global. En l’àmbit del mediterrani s’estima 
que el canvi climàtic afectarà la productivitat agrícola i es reduirà un 17% en els 
pròxims anys.

L’accés a l’aigua també representa un desafiament important, i cal protegir les seues 
fonts de la pol·lució agrícola així com reduir els consums d’aquest recurs vital.

Per últim, destaquem el manteniment de les fonts d’aigua dolça i la biodiversitat 
com a reptes mediambientals per a l’agricultura. La reducció del consum d’aigua en 
agricultura així com el manteniment de la biodiversitat dels ecosistemes agraris són 
mesures estratègiques per al manteniment de l’activitat. Com a dada il·lustrativa 
direm que el 80% de les espècies hortícoles cultivades a Europa necessiten ser 
pol·linitzades, mostrant així la important funció dels insectes pol·linitzadors i/o de la 
fauna auxiliar per al control de plagues.

Des d’un punt de vista dels reptes socials, destaquem que entre el 2005 i el 2016 
han desaparegut a la Unió Europea 4,2 milions d’explotacions agràries, el 80% amb 
una superfície inferior a 5 hectàrees (Font Eurostat). A això s’hi uneix la problemàtica 
de l’envelliment i la dificultat de l’accés a la terra de les persones joves, cosa que 
dificulta el relleu generacional.
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Davant aquests desafiaments, l’anàlisi dels instruments que poden contribuir a 
frenar aquest futur incert no mostra un futur encoratjador:

• La formació agrària en els seus diferents nivells segueix ancorada en 
paradigmes obsolets i escassament adaptats als desafiaments del sistema 
agroalimentari anteriorment exposats.
• La digitalització de l’agricultura, si bé pot aportar moltes solucions, no hauria 
de contribuir a augmentar la dependència tecnològica d’uns sistemes agraris 
que tenen a la seva independència, un dels pilars de la seva pròpia sostenibilitat.
• En l’àmbit de les polítiques públiques, la Política Agrària Comuna (PAC) no 
s’ha demostrat com un instrument de suport eficaç per al camperolat. La seva 
legitimitat entre aquest col·lectiu està en qüestió per haver estat una eina de 
suport a les grans fortunes presents al sector.

Davant d’aquesta realitat, com es poden transformar els sistemes agraris per tal de 
garantir el dret a l’alimentació i el dret a una vida digna?

L’agroecologia i la sobirania alimentària representen un conjunt de propostes 
polítiques que proposen transformar els sistemes agraris i la societat, per donar 
resposta als desafiaments identificats:

• La joventut camperola percep en l’agroecologia una alternativa per produir 
aliments i tenir un mitjà de vida digne.
• El maneig agrari agroecològic es demostra com una estratègia eficaç i eficient 
per a la captació de carboni i la recuperació de la fertilitat dels sòls. En aquest 
àmbit, és fonamental recuperar els coneixements tradicionals d’associació de 
cultius, rotacions, etc., que es troben en risc de desaparició per l’envelliment 
de la població.
• La territorialització dels sistemes alimentaris és una condició que apropa els 
espais de decisió als llocs on es produeixen i es consumeixen els aliments.
 • La participació de persones agricultores i consumidores a la configuració dels 
sistemes alimentaris constitueix avui una demanda social.
• La lluita contra el despoblament, fixant població als territoris, és una prioritat 
en conques àrides i altament despoblades com la mediterrània contribuint a la 
gestió d’un territori vulnerable social i mediambientalment.
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El panorama vitivinícola mundial i estatal.

L’Organització Internacional de la Vinya i el Vi (OIV) estima la superfície mundial de 
producció de raïm en 7,4 milions d’hectàrees. Una quantitat que es manté estable 
des del 2016 per les polítiques de la Unió Europea d’eradicació de vinyes.

Cinc són els països al món que el 2019 
concentraven el 50% de la superfície cultivada 
de vinya, sent Espanya el primer productor 
seguit de França, Itàlia i Turquia.

La destinació fonamental d’aquestes produc-
cions de raïm és per a vinificació si parlem 
d’Espanya, Itàlia i França. A la resta de països 
com la Xina o Turquia la principal destinació 
del raïm és per al consum en fresc.

Un altre element a destacar és la pobresa varietal de les vinyes cultivades a Espanya. 
Com es veu al gràfic adjunt, el nombre de varietats que representen el 60% de la 
superfície cultivada és molt reduït si ho comparem amb altres territoris com Grècia, 
Romania o Itàlia.

Font: OIV- David López Lluch
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Les principals varietats de vinificació cultivades a nivell mundial són la Cabernet-
Sauvignon, el Merlot, Ull de Llebre, Chardonnay, Syrah i Airén, sent aquesta última 
cultivada només a la península i al nord d’Àfrica.

A nivell del territori valencià, la presència del cultiu de la vinya representa més del 
5% de la superfície total agrària cultivada, sent netament superior a comarques com 
Utiel-Requena. En aquest sentit, cal destacar la importància del cultiu en la gestió 
del territori.

Des d’un punt de vista climàtic, es preveu un desplaçament cap als pols de les franges 
amb un clima temperat que avui dia produeix vi a nivell mundial en un termini 
estimat de 100 anys. Aquest impacte pot suposar una oportunitat de diferenciació 
dels microcellers per a la recuperació de varietats locals oblidades, més adaptades a 
les condicions del territori, enfront de les varietats més comunes que es desplaçaran 
a territoris on actualment no es cultiven.

A nivell estatal, les varietats cultivades més 
destacades per superfície de cultiu són l’Airén i 
l’Ull de Llebre, representant entre les dues més 
del 40% de la superfície total cultivada. Això 
ens mostra la pobresa varietal del cultiu de la 
vinya a la península.

Pel que fa a la producció mundial de vi, els 8 
principals països productors de vi van vinificar 
el 75% de vi produït el 2019, sent Itàlia, França 
i Espanya els responsables de gairebé la meitat 
de la producció mundial. La Unió Europea va 
produir el 2019 el 60% del vi al món.

Espanya és el primer productor mundial de vi per habitant, amb una producció 
estimada en 85,5 litres. Aquest lideratge reforça l’argument de la importància de la 
vinya com a cultiu estratègic en la gestió del territori, en la lluita contra la desertificació 
i la mitigació dels efectes del canvi climàtic. Hi ha en aquest àmbit més de 500.000 
explotacions vitivinícoles amb una superfície mitjana de 1,86 Ha i 4.300 cellers.
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Els microcellers són, sens dubte, una alternativa molt interessant per enfrontar el 
dèficit que tenim en la comercialització dels nostres vins, repercutint directament 
en la retribució que obtenen els agricultors i agricultores del seu producte. Avui 
dia les persones agricultores segueixen sent la baula més vulnerable de la cadena 
productiva, arribant de vegades a no cobrir els costos de producció.

Tenim una variabilitat de producció molt gran, causada pels efectes del clima. La 
producció oscil·la als anys de sequera dels 37 milions d’hectolitres, als 53 milions 
als anys climàticament normals. bàrbara, passant de 37 a 53 milions d’hectolitres, 
generant problemes de gestió i comercialització dins del sector. En aquest sentit el 
regadiu és una eina que pot ajudar a estabilitzar les produccions, raó per la qual es 
va implantant al cultiu tal i com es pot veure a la següent gràfica.

Font: OIV- David López Lluch

Des del punt de vista de la comercialització, es distribueix el 55% del vi a granel, 
cosa que resta valor afegit al producte. A això se sumen els estocs de vi acumulat, 
que juntament amb la producció anual poden arribar a superar els 79 milions 
d’hectolitres. Tots aquests factors provoquen una tendència dels preus del vi a la 
baixa. 

A nivell de consum de vi, el mercat global està estancat. La tendència a Europa és 
reduir el consum de vi si bé les persones consumidores estan disposades a gastar més 
diners a cada ampolla. En aquest context els microcellers deuen tenir un enfocament 
de mercat molt clar. 
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Font: OIV- David López Lluch
Cal destacar l’escàs consum de vi a l’Estat espanyol comparat amb la resta de països 
productors de l’entorn (França, Itàlia). Aquest factor representa una de les debilitats 
més grans del sector i s’explica pels canvis en el rol del vi en la dieta. Tot i que 
històricament el vi aportava calories a la dieta, avui dia es consumeix només per 
plaer.

Per altra banda, als principals països consumidors es dedica més temps en menjar i beure.

El temps que invertim en menjar i beure és molt important perquè determina la 
manera com consumim vi. En aquest sentit, per als microcellers és fonamental 
comprendre com les persones consumeixen el producte.
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Qui consumeix vi a Espanya? Bàsicament són gent gran, solters i persones sense fills. 
Aquest és el nostre nínxol de mercat avui. Aleshores, si són les persones grans les 
que consumeixen més vi a Espanya, cal redirigir el mercat cap a les persones joves.

Quines conclusions podem extreure des dels microcellers d’aquest panorama?

Els microcellers han d’entendre que a les persones consumidores de vi els avorreixen 
les qüestions tècniques. Hem d’assumir que el vi es consumeix per plaer i en els 
nostres arguments de venda cal apel·lar a les experiències sensorials i emocionals. 

Els microcellers no produeixen vi, sinó que embotellen experiències i emocions. 
Si atenem els arguments de compra de les persones consumidores aquests són: 
exotisme, sensualitat, plaer, diversió i sofisticació. Aquests són els arguments en què 
els microcellers poden treballar.

Els microcellers com a alternativa

Enfront dels desafiaments exposats, els microcellers sorgeixen com a alternativa a la 
crisi del sector i del model tradicional de comercialització. 

Des d’un punt de vista econòmic, constitueixen una alternativa de producció, 
transformació i comercialització que integra tot el valor afegit generat a la cadena 

Font: OIV- David López Lluch
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productiva, afavorint la rendibilitat. Davant de les liquidacions de 900 euros/ha que 
es paguen com a mitjana, els microcellers milloren la rendibilitat en una menor 
superfície de terra.

Igualment, afavoreixen el relleu generacional i la instal·lació de joves persones 
productores a causa dels baixos nivells d’inversió comparat amb una activitat 
industrial agroalimentària de més escala.
Els microcellers aposten per un model de producció de qualitat davant d’un model 
basat en la producció de quantitat. 

A nivell sociocultural, els projectes de microcellers són atractius per a la instal·lació 
de joves, tant per la complexitat del projecte com per les relacions de cooperació que 
s’estableixen entre microcellers.

Una altra característica és que es tracta de projectes liderats per visions ecofeministes 
basades en la cura de la terra, del producte, de les relacions i del patrimoni. Projectes 
de memòria que posen en valor els sabers ancestrals i practiquen un enfocament 
de treball basat en drets, dignificant el treball tant al camp com al celler o durant la 
comercialització.

Els microcellers contribueixen a generar dinamització del territori a través del 
turisme, atraient població i generant activitat econòmica.

Des d’un punt vista mediambiental, destaquen les pràctiques agroecològiques o 
biodinàmiques dutes a terme per la majoria de microcellers. 

Igualment, la recuperació i utilització de varietats locals de vinya constitueix un 
element ambiental important de manteniment de la biodiversitat agrària així com 
estratègia d’adaptació al canvi climàtic .

Tots aquests elements contribueixen de definitiva a generar activitat econòmica en 
territoris rurals generalment despoblats i fixar població.
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2. COM ES MUNTA UN MICROCELLER

Requisits per muntar un microceller

Els microcellers tenen una identitat molt marcada que les diferencia d’un altre tipus 
de cellers. Si vols emprendre un microceller has de saber que:

• Els vins elaborats no seran de “fàbrica”. És a dir, no passarem els nostres 
vins per múltiples filtrats, desfangats i aromes afegits que restin personalitat 
al nostre raïm.
• Els vins traslladaran la identitat de la teva terra, de la teva vinya i de la teva 
manera d’elaborar.
• És una estratègia per donar rendibilitat a les vinyes i mantenir el món rural.

A l’hora d’emprendre una iniciativa com el muntatge d’un microceller, hem de tenir 
en compte una sèrie de qüestions prèvies o d’elements que necessitarem:

• Una persona amb aptituds/formació per a la comercialització. El desafiament 
no és només elaborar bons vins sinó vendre’ls.
• Planificació de la infraestructura bàsica que necessitem per a l’elaboració: 
magatzem, maquinària (bàscula, tremuja, desrapadora, premsa, bombes, 
dipòsits, embotelladora, etc.)
• Accés a raïm propi o comprat a tercers.
• Coneixements dels aspectes legals de naturalesa sanitària i fiscal que he de 
complir.
• Capital financer per poder emprendre el microceller i mantenir-lo.
• Emprendre col·lectivament, mai individualment. Els microcellers consumeixen 
molt de temps i per a una sola persona la feina és inabastable.

Si emprens un microceller et recomanem visitar abans moltes experiències de 
microcellers i aprendre de l’experiència d’altres persones. En segon lloc comença a 
elaborar en altres cellers per, en darrer lloc, muntar el teu propi celler. 

Elements i processos estructurals

L’edifici: 

Podem recuperar un celler de la família o llogat, per posar-lo en marxa complint les 
normes sanitàries actuals. També puc anar fora d’un entorn urbà perquè tinc les 
vinyes i el magatzem.

El procés:

• El raïm. És important considerar que si el raïm és propi, el podré veremar 
quan vulgui. Per contra si és comprat hauré de considerar aspectes com la 
qualitat del que em venen, si el moment de verema ho puc decidir jo o m’ho 
imposen, etc.
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• La forma de verema. Es recomana veremar a mà pel volum de raïm a collir, 
si bé és cert que una veremadora ben gestionada pot collir sense fer malbé la 
fruita.
• Bàscula. Per normativa cal pesar el raïm per fer després la declaració.
• Tremuja de recepció per descarregar el raïm.
• Cinta de selecció o taula per seleccionar el raïm després de la verema.
• Desrapadora per eliminar la rapa. És opcional però d’ús comú. 
• Premsa.
• Dipòsits per fermentar i conservar, preferiblement amb refrigeració per 
refredar/escalfar. En el cas de dipòsits de ciment es faran servir plaques d’inox 
que s’insereixen als dipòsits amb circulació d’aigua freda si volem refredar.
• Remuntat, en elaboració de negres, es pot fer automàtica o manual
• Bombes, per al transvasament del vi. S’han de dimensionar en funció del vi 
que moguis. Es recomanen les bombes de rodet davant de les centrífugues per 
no fer malbé el vi. Podem necessitar bombes de pasta si no traguen la rapa..
• Mànegues per conduir el vi, amb els acoblaments necessaris per poder 
adaptar-se a la diversitat de dipòsits (de ciment, inox, etc.) que podem tenir 
al celler.
• La filtració és opcional, però en cas de filtrar cal adaptar-ne la mida
• L’embotelladora, pot ser una opció i s’ha d’adaptar a les nostres necessitats.
• En cas de voler realitzar anàlisis de qualitat del vi caldrà un mínim equip amb 
refractòmetre, pipetes, buretes, etc.

Font: Mª Ángeles Novella
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• La neteja és molt important al celler. Una hidronetejadora pot ser una eina 
útil així com desguassos i el sòls a nivell.
• La gestió dels residus. La rapa podem incorporar-la al camp o com a llit de 
bestiar però la resta de residus líquids i sòlids s’han de registrar i lliurar a una 
empresa de gestió de residus vinícoles. Es pot sol·licitar permís a la conselleria 
per incorporar aquests residus al camp prèvia anàlisi dels mateixos.
• Si fas vi ecològic, cal informar-se al Comitè d’Agricultura Ecològica.

Tràmits administratius 

El sector vitivinícola és un sector molt regulat. Si bé per plantar altres cultius no 
necessites permís, en el cas de la vinya cal obtenir un permís autoritzant-ne la 
plantació.

El vi és un producte alcohòlic que està sotmès a impostos especials com la benzina o 
el tabac, per la qual cosa Hisenda fiscalitza activament aquesta activitat. Igualment el 
vi és un aliment, per la qual cosa Sanitat també controla les instal·lacions i productes. 

A nivell europeu tenim un programa específic de suport per a l’exportació, la 
reconversió, la millora d’instal·lacions o la collita verda. L’inconvenient és que els 
microcellers en accedir a aquestes ajudes per a millora d’instal·lacions, no poden 
accedir a altres alternatives i més accessibles com el pla de millora d’explotacions 
agràries.

En aquest context legal, per obrir un microceller necessitarem transitar per les 
etapes següents:

• Sol·licitar la llicència d’activitat.
• Sol·licitar llicència d’obres en cas de realitzar millores al celler i sempre 
després d’haver obtingut la llicència d’activitat.
• Llicència d’obertura, un cop finalitzades les obres
• Registres a obtenir realitzades les obres i obtingudes les llicències
• Registre d’establiment Agroalimentari (Conselleria Agricultura)
• Registre Industrial Integrat (Conselleria Indústria)
• Registre Sanitari (Conselleria Sanitat)
• Codi d’Activitats Econòmiques (Hisenda)
• Registre embotellador
• Registre de marques. Opcional
• Denominació d’origen. Opcional

Un punt sensible de tot aquest procés és la llicència ambiental dels microcellers, que 
forma part de la llicència d’activitat. Si bé la major part dels microcellers podrien 
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ser declarats com a activitats innòcues per al medi ambient, la gestió dels residus 
és un punt sensible. De vegades, una “declaració responsable” pot servir per 
obtenir la llicència d’activitat sense estar subjecte a la necessitat de sol·licitar una 
llicència ambiental. Però també és comú que es classifiqui la nostra activitat com 
a “instal·lació per a la producció de vi a escala industrial”, cosa que requerirà una 
llicència ambiental, augmentant els costos de la instal·lació, els terminis, etc.

Què passa si vull muntar el celler a la meva vinya, en sòl no urbanitzable? Aquests 
són els documents que cal sol·licitar:

• Sol·licitud de compatibilitat urbanística
• Sol·licitud d’informes previs (agricultura, urbanisme, carreteres, turisme)
• Amb els informes previs positius, se sol·licitaria la llicència d’obres.
• Certificats de la qualitat de l’aigua, en cas de no tenir xarxa d’aigua potable.

Amb l’activitat iniciada, els controls són els següents:

• Controls trimestrals de sanitat. 
• Impostos especials. 
• Denominació d’origen. Auditories anuals de control
• Altres obligacions: declaració de collita, declaració a impostos especials en 
cas de moure el vi, declaració a DO en cas de moviments

18



19

3. POLÍTIQUES I INSTRUMENTS DE SUPORT ALS MICROCELLERS

Ajudes públiques per a microcellers al País Valencià

En el marc dels fons europeus hi ha dues grans línies d’ajuda, els fons FEAGA i 
FEADER. Al primer fons s’integra una de les polítiques més útils per al sector que és el 
“Programa de suport al sector vitivinícola espanyol” (PASVE). Al segon fons s’integren 
les ajudes a la industrialització i transformació d’aliments, on també podrien entrar 
els microcellers.

Els fons FEADER no són tan accessibles com els FEAGA perquè estan cofinançats per 
l’Administració europea, estatal i autonòmica. De les 20 mesures contemplades del 
FEADER, la 19.1 (LEADER) està prevista per fer petites inversions en el medi rural. 
Són ajudes a la inversió amb un import màxim de 70.000 euros variable segons el 
repartiment que es realitze i a les quals es pot concórrer si es pertany als municipis 
amb mesures d’aquest tipus, integrats en els Grups d’Acció Local. Maquinària, equips, 
obra civil… entrarien en aquesta mena d’ajuts. Aquests fons són compatibles amb 
altres ajuts com és PASVE.

Un altre fons dins del FEADER és la mesura 4.2.1. “Ajudes a la transformació i 
comercialització de productes agrícoles”. Aquesta subvenciona un 40% de les 
inversions elegibles a fons perdut. A hores d’ara aquestes ajudes són incompatibles 
amb el PASVE, i aleshores amb un microceller. Si bé s’està treballant per eliminar 
aquesta incompatibilitat en el pròxim període.
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El Programa de Suport al Sector Vitivinícola Espanyol (PASVE) té 270 milions d’euros 
per a tot l’Estat espanyol. Entra tota mena d’inversió sense limitació d’ajuda. 
El percentatge d’ajuda és del 40% sobre els costos d’inversió elegibles. Fins ara 
aquestes ajudes han estat més accessibles a grans empreses, i per al nou programa 
es tractarà de fer-les més accessibles a les petites empreses com els microcellers com 
a estratègia de fixació de població.

Opcions de finances ètique  s i alternatives 

La banca ètica està composta per entitats bancàries els valors de les quals els impedeix 
invertir en empreses l’activitat de les quals atenta als drets humans i de la naturalesa. 
Una d’aquestes entitats de banca ètica al territori valencià és FIARE i TRIODOS. La 
banca ètica finança activitats de l’economia real amb impacte social i mediambiental. 
Els microcellers poden per tant accedir a aquestes fonts de finançament.

Un altre tipus d’entitats són l’anomenada banca amb valors. Hi trobem les poques 
caixes d’estalvi que hi ha a aquest territori com Caixa Popular o Caixa Ontiyent. Són 
entitats amb arrelament territorial i donen suport a l’economia real per vertebrar el 
territori.

Una tercera via de finançament és el micromecenatge o el finançament col·lectiu. 
Al territori valencià coneixem “la teua terra” o “degoteig”. La mecànica consisteix a 
sol·licitar aportacions i donar recompenses a les persones que financen. És una eina 
útil per a projectes d’impacte social i ambiental que no sol·licitin un capital excessiu 
per aquesta via.

Una darrera alternativa que presentem és COOP57, una cooperativa de serveis 
financers de l’economia ètica i solidària que ofereix serveis a les empreses associades 
per a projectes de triple impacte: econòmic, social i mediambiental. El 2019 COOP57, 
va concedir crèdits al sector agrari per valor de 1.300.000 euros a l’Estat espanyol.

20
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4. PLA DE NEGOCI I IMPACTE POSITIU D’UN MICROCELLER

Entenem els microcellers com una iniciativa econòmica que pot tenir un impacte social 
positiu al territori. Per formar part de l’economia social, cal seguir els criteris següents:

El model de negoci

L’economia social ens ofereix, per tant, una perspectiva de treball en què al valor 
econòmic de la nostra activitat empresarial se sumen un altre tipus de valors com 
el valor social, mediambiental, cultural o educatiu. Aquest conjunt de valors s’ha de 
traslladar al disseny del nostre model de negoci.

Per abordar el model de negoci haurem de considerar:
• Les aliances estratègiques: Definir si ens finançarem amb banca ètica o 
amb valors, com treballarem els nostres subproductes, en quins mercats 
comercialitzarem.
• Recursos clau: On obtenim els recursos clau. Treballarem amb proveïdors 
locals o de fora del territori?
• Activitats clau: Com produïm, en convencional o en ecològic o biodinàmic?
• Canals de comercialització. Com facilitar l’accés dels nostres productes a persones 
que no els poden comprar? Com fer de la distribució un element sostenible?

Font: Andrea Balletbò. Tandem Social

Font: Andrea Balletbò. Tandem Social
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La viabilitat econòmica

És la condició que avalua la conveniència del projecte, atenent la relació que hi 
ha entre els recursos utilitzats per obtenir-lo i aquells dels quals disposa. Moltes 
vegades, els recursos dels quals es disposa per avaluar la viabilitat econòmica vénen 
determinats pels que produeix el mateix projecte que s’està avaluant, per la qual 
cosa en realitat es duu a terme una anàlisi de rendiment o rendibilitat interna. Per 
això s’enfronta el que es produeix amb el que es gasta, en termes econòmics.

Un altre aspecte fonamental per abordar la viabilitat econòmica és el coneixement 
estratègic del negoci, important per fer unes hipòtesis d’ingressos i despeses sobre 
la base de dades més o menys objectives.

Per abordar la viabilitat econòmica cal tenir en compte una sèrie de conceptes abans 
i després d’iniciar l’activitat.

Abans d’iniciar l’activitat:

Després d’iniciar l’activitat

Font: Andrea Balletbò. Tandem Social

Font: Andrea Balletbò. Tandem Social
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En el cas de la producció de vi, en quins tipus de despeses d’inversió, fixes i variables 
s’incorre? Alguns exemples:

Un altre concepte molt important relacionat amb la viabilitat econòmica és el punt 
d’equilibri. En iniciar una activitat productiva és molt possible que el primer any 
tingua pèrdues perquè no tenim totes les vies comercials al màxim rendiment. Pot 
passar per tant que els ingressos siguin inicialment escassos i vagin creixent amb el 
pas del temps.

El punt d’equilibri és quan els meus ingressos igualen els costos totals que jo tinc. En 
aquell moment la meva activitat és sostenible. Aquest punt hauríem d’assolir-lo al 
segon o tercer any com a màxim. En cas de no assolir el punt d’equilibri en el tercer 
any caldrà corregir les hipòtesis inicials.

Un altre concepte clau és la diferència que hi ha entre ingressos/despeses i cobra-
ments/pagaments. És important no confondre’ls perquè els primers afecten el nostre 
compte de resultats (viabilitat) i els segons la nostra tresoreria (liquiditat). 

Font: Andrea Balletbò. Tandem Social

Font: Andrea Balletbò. Tandem Social
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5. MÀRQUETING I COMERCIALITZACIÓ DE VINS DE MICROCELLERS

El màrqueting als microcellers

Els vins de microcellers parteixen de les varietats autòctones, del territori, 
d’enoturisme, de gastronomia, d’herències culturals, etc. Tot això no arriba a les 
persones consumidores perquè no es comunica. D’això és precisament del que 
s’ocupa el màrqueting. 

És important que entenguem que el màrqueting és una inversió, no una despesa, que 
repercutirà al nostre compte de resultats. Interioritzar el màrqueting com una eina 
necessària a la nostra activitat és imprescindible si volem connectar amb el nostre 
públic objectiu.

De manera sintètica, podem esquematitzar l’eina màrqueting en les etapes següents:

• El posicionament dels nostres productes. Estudiar el mercat i entendre el 
mercat on vull entrar. Decidir quina imatge vull projectar a la ment de les meves 
persones consumidores. Aquest posicionament ens ajudarà a concretar una 
història de marca. Els microcellers tenen una per tots els valors que incorpora 
de manera general i cal definir una específica per a cadascun dels microcellers. 
Es dóna la circumstància que els valors de salut i medi ambient que tenen la 
majoria de microcellers coincideixen amb les opcions de consum creixents a la 
societat.

• Valor aportat a les persones consumidores. Definir el conjunt de valors, 
emocions, experiències que vull compartir a través dels meus vins amb les 
persones consumidores. 

• Cost. La definició del preu. Hem de definir un preu de venda en funció no 
només dels costos que tindrem de producció, sinó del segment de mercat on 
volem vendre els nostres vins, de l’estratègia de marca, etc.

• Comunicació amb els consumidors. L’etiqueta és la principal eina de 
comunicació amb els nostres clients. A aquesta se sumen avui dia altres canals 
com les xarxes socials, la web, etc., però l’etiqueta és la porta d’entrada al 
producte de les persones consumidores.

• Canals de venda. Hem de reflexionar sobre la nostra manera de vendre els 
vins. Si es fa a través d’una botiga, de restaurants, d’una plataforma en línia, etc. 
Això també forma part del màrqueting.
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La comercialització de vins naturals a través de la sumilleria

A l’hora de comercialitzar un vi busquem la qualitat, que la concretem en quatre 
eixos:

- La qualitat ètica. Els valors i les formes de producció
- La qualitat social. Les persones i la seva organització
- La qualitat organolèptica. L´elaboració i el resultat
- La qualitat cultural. El territori

Les persones consumidores estan canviant el seu patró de consum, transitant cap a 
productes naturals, saludables i de proximitat. La comercialització de vins naturals 
o de baixa intervenció es fa en aquest marc de consum, tractant de reforçar els 
valors saludables i mediambientals alimentaris. Per als agents de comercialització 
d’aquesta mena de vins, és una manera de diferenciar-se des de l’ètica i la qualitat 
social o mediambiental.

Per a qui es dedica a la distribució de vins naturals és important connectar amb la 
base productiva, conèixer els projectes. Igualment, és important connectar amb les 
persones clientes per traslladar tot el valor afegit del producte. Per això posem en 
valor, més enllà de l’etiqueta, qui sou, cóm treballeu o amb quines varietats. És, en 
definitiva, una eina de màrqueting presencial que és complementa amb el màrqueting 
digital. Aquest és el paper del sommelier, connectar la persona productora amb la 
consumidora.

Cal difondre els vins naturals perquè si la gent no els consumeix és en part perquè no 
els coneix, i el rol dels distribuïdors i sommeliers en aquest sentit és molt important 
per la seva capacitat de difusió i impacte.

Un altre element cercat per les persones consumidores és l’exclusivitat. Poder 
consumir una ampolla de vi d’una producció de 300 unitats a nivell mundial no deixa 
de ser un acte exclusiu i una experiència única. Una experiència acompanyada d’un 
relat sobre el paisatge, la forma de veremar, de l’elaboració, de les persones que hi 
estan darrere, de la seva història, etc.

Els vins de microcellers són un producte viu i sa. Aquest és un impacte positiu 
amb què hem de treballar per trencar les barreres que dificulten el consum de vi. 
És necessari desmitificar el consum de vi. Per beure vi no cal “saber de vins”, sinó 
gaudir-ne bevent.
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