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1. JUSTIFICACIÓ I MOTIVACIÓ
Per part de l’alumne hi ha un gran interès des de ben petit pel món de la ramaderia i
l’agricultura, ja que a casa seva disposen d’una explotació ramadera amb un cens actual
de 100 vaques de muntanya, i durant els propers anys es vol continuar mantenint en
funcionament l’explotació i avaluar‐ne la seva sostenibilitat.

Amb els coneixements adquirits al llarg del Grau en Ciència i Salut Animal, s’avaluarà
l’estat econòmic i tècnic dels últims tres anys de l’explotació i es proposaran noves
millores per tal de poder garantir‐ne la futura viabilitat econòmica.

L’explotació Mas el Pinós fa uns 25 anys que es dedica exclusivament a l’explotació de
vaques de la raça Bruna dels Pirineus, sempre en un sistema convencional semi‐extensiu.
Les vaques crien els vedells fins aproximadament els 6 mesos de vida i just després del
deslletament es venen.

Actualment el sistema d’explotació es troba estancat i depèn en gran mesura dels
subsidis procedents de la UE. Aquest TFG pretén donar un pas endavant, estudiant la
viabilitat de la comercialització directa, amb la finalitat de garantir el relleu generacional a
l’explotació, i al mateix temps, reduir‐ne la dependència dels ajuts.

1. Justificació i motivació.
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2. OBJECTIUS
Els objectius del present Treball Final de Grau són els següents:
-

Avaluar tècnicament i econòmicament l’explotació al llarg dels darrers tres anys.

-

Estudiar i implementar el procés de comercialització directa de la carn produïda a
l’explotació, evitant, sempre que sigui possible, la intermediació.

Amb tot plegat es pretén:

-

Assegurar la sostenibilitat i maximitzar els beneficis de l’explotació, reduint al
mínim possible el grau de dependència als ajuts públics. La intenció del
sotasignant és incorporar‐s’hi com a agricultor a títol principal.

2. Objectius
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3. EL MUNICIPI DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
3.1. Situació geogràfica
L’explotació Mas el Pinós pertany al municipi de Vallfogona de Ripollès.

Fotografia 1. El municipi de Vallfogona de Ripollès.
Font: Elaboració pròpia.

Vallfogona és un poble situat entre el Pirineu i Prepirineu català, a la província de Girona,
i que com indica el propi nom, pertany a la comarca del Ripollès. Aquesta comarca es
divideix en tres fragments; la vall del riu Ter fins a Ripoll, la vall del riu Freser i finalment
la vall del riu Ter, un cop aquest ja ha rebut les aigües del Freser, entre Ripoll i Sant Quirze
de Besora. En conjunt, el Ripollès disposa de 984,02 km2 de superfície distribuïts en 19
municipis, en els quals l’agricultura és poc important, destacant‐hi, en canvi, la ramaderia
bovina. També, producte del procés d’industrialització de finals del segle XIX lligat als
cursos d’aigua, hi abunden indústries alimentàries, químiques i metal∙lúrgiques.
El terme municipal de Vallfogona (38,78 km2 de superfície) comprèn la capçalera de la vall
de la riera de Vallfogona. La riera neix a la font de Santa Magdalena de Cambrils, tot
recollint les aigües dels torrents que emmarquen la vall, trenca sota Sant Bernabé de les
Tenes per finalment desembocar al riu Ter. Es tracta d’una vall tancada, encaixada entre
la serra de Puig Estela al nord i les serres de Milany i Santa Magdalena de Cambrils al sud.
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Limita al nord amb el municipi de Sant Joan les Abadesses, a l’est amb el municipi garrotxí
de Riudaura, al sud amb Vidrà, i finalment a l’oest amb Ripoll. S’hi accedeix per la
carretera comarcal N‐260a que va de Ripoll a Olot, enllaçant al coll de Coubet amb la
carretera que prové de Sant Joan de les Abadesses. Tot seguit es detallen les distàncies
quilomètriques del municipi a altres municipis o ciutats rellevants.
Població
Ripoll
Olot
Vic
Girona
Puigcerdà
Barcelona
Lleida
Tarragona

Distància (km)
12,3
19,7
48,8
68,9
73,4
117,3
200,4
200,8

Taula 1. Distàncies quilomètriques des de Vallfogona de Ripollès.
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’Ajuntament.

El municipi de Vallfogona es troba a 935 m d’altitud, per tant és un terme muntanyós, de
relleu accidentat, amb boscos de faig a la part alta i pinedes i rouredes a les valls.
Existeixen abundants pastures, que són el principal suport de la ramaderia dels pocs
masos que encara resten oberts, dedicats a la cria del bestiar boví, oví i equí. El principal
nucli de la població és el poble de Vallfogona, però a més a més té els veïnats: la Baga
Amunt, la Baga Avall, la Solana Amunt, la Solana Avall, la Taverna, les Domes i Puigsec.

Fotografia 2. Serra de Puig‐Estela.
Font: Elaboració pròpia.
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Figura 1. Situació geogràfica de Vallfogona de Ripollès.
Font: Ajuntament de Vallfogona
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3.2. Història i cultura
El municipi de Vallfogona es troba documentat des de l’any 900, en diversos documents
de vendes i donacions de terres a favor del monestir de Sant Joan de les Abadesses. En
aquests, Vallfogona apareix mencionada de diferents maneres: “Vallefacunda” (901),
“Vallefecunda” (903), “valle que nominant fecunda” (905) o “Vallefagonda”.
La població conserva una part antiga, amb la seva àmplia plaça i els carrerons tortuosos
amb cases construïdes, la majoria, als segles XVII i XVIII. Al segle XI, el terme estava en
mans del comte de Besalú i més tard passà al vescomte de Bas, a Roger de Montcada i a
la família Pinós. A finals del segle XIV, va ser creada la baronia de Vallfogona, que
comprenia la vila i la vall de Vallfogona, el terme i el castell de Milany i les parròquies de
Sant Vicenç de Puigmal i Llaés. El primer baró va ser un membre de la família Pinós. A les
acaballes del segle XVII, el municipi pertanyia al comte de Vallfogona.

A la part alta del poble s’hi troba l’antic castell de la Sala, una construcció gairebé
quadrada i de murs molt gruixuts. De la capella antiga del castell, anomenada del Pòpul,
es conserva el campanar romànic, actualment utilitzat com a torre rellotge del poble. Un
altre castell significatiu pel municipi és el castell de Milany, documentat des del segle X i
que està situat a uns 7 km del poble. Abans de ser deshabitat va passar per les mans de
diversos membres de la família Milany.
Llegenda del castell de Milany
El nom correcte del castell no és Milany, sinó Milanys, nom que va lligat a una
llegenda que parla d’un senyor del castell que una vegada va acollir a un captaire.
Amb gran disgust per part del cavaller, el mendicant encetà conversa sobre el tema
de la mort i li digué que la vida del senyor anava lligada a un gros tió que romania al
costat de la llar. El cavaller el prengué i l’amagà a les golfes de la casa. Passaren els
anys i els segles i, de mica en mica, desaparegueren els seus, mentre que ell els
sobrevivia. El castell canvià d’amo i per caritat li permeteren de viure allà. Arribà un
moment que ni el comprenien, ja que no es parlava com a la seva època. Avorrit de
viure, per fortuna seva, un dia visità el castell un home coneixedor de llengües
antigues i l’entengué en dir‐li que cerqués el tronc amagat i el llancés al foc. Així ho
féu el visitant i, mentre la fusta cremava, s’extingí dolçament la vida del cavaller, que
visqué mil anys.
Font: Ajuntament de Vallfogona.
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La vella església parroquial, dedicada a Sant Julià, i actualment en desús, està situada a
uns 200 m del poble, en un indret anomenat els Ferrissos, ja que sembla ser que a l’època
de la invasió sarraïna (711‐718), en aquest lloc existia una foneria dedicada a la producció
d’armes

La carretera que va de Girona a Ripoll penetra al municipi a través del coll de les Tenes,
travessa tota la vall i en surt pel coll de Canes.

Llegenda del drac de coll de Canes
Prop del coll de Canes, en una pedrera de guix,
existia la Cova del Drac, que era el refugi d’una fera
terrible que a mitjans del segle XIII devastava la
contrada, coneguda amb el nom de lluert de Sant
Eudald i que per uns era un tigre, per altres un drac,
i per la majoria un llangardaix. El cavaller Dulcet
que va costejar el grup escultòric anomenat el
Santíssim Misteri de Sant Joan de les Abadesses,
amb la intervenció de Sant Eudald, matà la fera. La
Cova del Drac tenia una gran profunditat i hom diu
que donava a la casa de l’Adó, prop de Ripoll.
Font: Ajuntament de Vallfogona.

3.3. Demografia
Segons el cens realitzat el present any 2013, el municipi de Vallfogona de Ripollès compta
amb 234 habitants.
Tal i com podem observar a la posterior figura 2, a la dècada dels 70 va haver‐hi una forta
davallada de la població a Vallfogona. Aquest descens de població va ser degut al trasllat
de molts immigrants andalusos residents a Vallfogona cap a Ripoll, ja que en aquella
època, a Ripoll hi havia una forta industrialització metal∙lúrgica i tèxtil.
Des de llavors fins a l’actualitat, la població s’ha mantingut o disminuït molt poc. Podríem
afirmar que, a dia d’avui, Vallfogona de Ripollès és un poble de segona residència, ja que
la gran majoria d’habitants són provinents de Barcelona i rodalies.
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Figura 2. Evolució del cens d’habitants de Vallfogona de Ripollès.
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’Ajuntament.

3.4. Climatologia
La climatologia a la comarca del Ripollès és molt variada, segons l’altitud, així doncs hi
podem trobar des del clima mediterrani fins al de mitja i alta muntanya. El sector est de la
comarca té una certa influència marítima, amb arribada de masses d’aire temperades i
humides. Aquestes masses d’aire són les que provoquen les pluges abundoses i les
fagedes que caracteritzen la part més oriental del Ripollès, com és el cas de Vallfogona.
En canvi, aquesta influència marítima es va perdent a mesura que s’avançà direcció a
l’oest de la comarca; un exemple d’aquest fet és el Berguedà, on les precipitacions són
escasses i els boscos predominants són les pinedes i rouredes.

Les precipitacions a la comarca es distribueixen molt irregularment, amb molta variació
entre anys. Sobretot hi ha una clara diferència entre el sector d'alta muntanya i el de
mitja muntanya, i també entre la part oriental i l'occidental. A grans trets, plou i neva més
a mesura que ens enlairem.

Les temperatures mitjanes anuals són baixes, per sota els 12 graus arreu i per sota dels 10
graus a la muntanya. Els hiverns són freds, tant per l'efecte de la muntanya com per la
tendència continental. Els estius són frescals, encara que de dia les temperatures poden
ser elevades. La presència de boires i núvols, amb precipitacions freqüents, fa que
normalment es registrin temperatures moderades.
3. El municipi de Vallfogona de Ripollès

8

Treball Final de Grau

Jaume Casas Canal

Vallfogona de Ripollès no disposa d’estació meteorològica oficial i les estacions més
properes es troben lluny i en entorns diferents. Per concretar al màxim la climatologia de
Vallfogona de Ripollès, s’han aconseguit unes dades meteorològiques, registrades per
una família veïna aficionada a la meteorologia, corresponents als anys 2001, 2002 i 2003.
A la taula següent es mostra un resum de les principals dades meteorològiques
analitzades al llarg dels 3 anys:

Paràmetre

2001

Promig temperatures
mínimes dels 3 anys (ºC)
Promig temperatures
màximes dels 3 anys (ºC)
Amplitud tèrmica (ºC)
Precipitacions (mm)

2002

2003

Mitjana

7,1

7,1

6,6

6,9

20,3

19,7

19,8

19,9

13,2

12,6

13,2

13

502,5

1.161,4

1.135,2

933

Taula 2. Dades meteorològiques del Vallfogona, anys 2001, 2002 i 2003.
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades aportades per Carbonell,P.
En els següents gràfics es presenta un resum de la mitjana de precipitació i temperatures
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mensuals, d’aquesta manera podrem observar les diferències segons època de l’any.

Màximes
Mínimes

Figura 3. Temperatures mitjanes mensuals dels 3 anys analitzats.
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades aportades per un veí de Vallfogona.
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Figura 4. Precipitacions mensuals dels 3 anys analitzats.
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades aportades per un veí de Vallfogona.

S’observa que, durant l’estiu, les precipitacions són escasses i les temperatures
relativament altes, fins a 30ºC; aquest fet ens indica la possibilitat de sequera important
durant aquesta època, fet que pot comportar una falta d’aigua pel bestiar a la muntanya.
A l’hivern, les temperatures en general són baixes, les mínimes al voltant del 0ºC i les
màximes uns 10ºC, per tant, una part important de la precipitació en els mesos d’hivern
és habitual que sigui en forma de neu. La neu és la principal problemàtica meteorològica
de la ramaderia i agricultura durant l’hivern a Vallfogona. Les precipitacions més
abundants es produeixen durant la primavera i la tardor, amb uns 130‐150 mm mensuals,
situació que coincideix amb les dues èpoques on les pastures creixen més abundosament.

Fotografia 3. Mas el Pinós després d’una nevada d’hivern.
Font: Elaboració pròpia.
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3.5. Vegetació
La vegetació de la comarca és molt rica i diversa, hi trobem representats l'estatge alpí,
des de gairebé 3.000 m d’altitud sobre el nivell del mar fins aproximadament els 2.300 m,
l'estatge subalpí fins els 1.600 m d'altitud, i finalment l'estatge montà, situat per sota dels
1.600 m fins arribar als 700 m.

Vallfogona de Ripollès representa l’estatge montà, on hi predominen els típics boscos
caducifolis centreeuropeus de roure martinenc (Quercus humilis) i faig (Fagus sylvatica).
La vall de Vallfogona té una vessant obaga ocupada majoritàriament per les fagedes i una
zona solella ocupada per les rouredes. Al tractar‐se d’un estatge més proper i accessible
als pobles, també ha estat més profundament modificat, provocant que moltes vegades
el bosc original hagi estat substituït per pinedes de pi roig (Pinus sylvestris); per aquest
motiu s’explica que actualment trobem pinedes de pi roig envaint les rouredes a la
vessant solella de la vall.

Fotografia 4. Fageda de Vallfogona de Ripollès.
Font: elaboració pròpia.

El bosc de ribera està constituït per un conjunt de plantes adaptades a suportar les
embranzides de l'aigua i els impactes mecànics de les roques durant les possibles
avingudes. És un bosquet que ressegueix la riera de Vallfogona i els molts rierols que
l’alimenten, i serveix d'aixopluc per la fauna. Aquest bosc està compost per una gran
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diversitat d’arbres, com poden ser el vern (Alnus glutinosa), el salze blanc (Salix alba), els
freixes (Fraxinus angustifolia), etc. En els fons de vall, es mantenen els prats de dall o
pastura, que perden importància atès que la invasió per part de comunitats arbustives és
molt gran. Aquesta invasió correspon principalment a l’abandonament dels prats per part
de la pagesia, degut a la important disminució de ramaders a Vallfogona.

Fotografia 5. El bosc de ribera a Vallfogona.
Font: elaboració pròpia

3.6. Evolució de la ramaderia i l’agricultura

3.6.1. A la comarca
La indústria és l’activitat principal al Ripollès, ja que en les darrers dècades és el sector que ha

ocupat més població activa. Tot i això, la ramaderia també disposa d’un paper destacable,
essent uns dels trets més característics de la comarca ripollesa, amb el bestiar boví
extensiu com a referent. Un relleu tan accidentat i les altituds elevades dificulten el
desenvolupament ramader però sobretot l’agrícola.
Pel que fa l’agricultura, la superfície conreada al Ripollès l’any 2011 no arriba al 5%
(DAAM, 2011), amb un clar predomini dels farratges, sobretot el raigràs italià. Els cereals
per a gra i les hortalisses tenen un paper molt secundari; el blat de moro és el cereal que
es cultiva més, seguit de la civada i el blat. En canvi, les pastures ocupen un 25% de la
superfície de la comarca, i això ens indica la importància del pasturatge al Ripollès.
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La ramaderia, com ja s’ha comentat anteriorment, predomina arreu de la comarca, el
sistema d’explotació més utilitzat és l’extensiu o semi‐extensiu, donades les
característiques del relleu.
A la següent figura es mostra la tipologia d’explotacions al Ripollès durant l’any 2012.
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Figura 5. Nombre d’explotacions segons tipologia a la comarca del Ripollès, any 2012.
Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades facilitades pel DAAM.

S’observa que les explotacions de boví estan molt per sobre de la resta, representant el
46%, seguides per les explotacions d’èquids i oví. Més del 70% de les explotacions
bovines són de vaques de carn, ja que en el pas dels anys el boví de llet ha perdut
importància, antigament hi havia un 50% d’explotacions de boví de llet i un 50% de boví
de carn.
El sector porcí també ha disminuït, les poques granges que queden són d’integració.
Contràriament, les explotacions d’èquids a l’última dècada han sofert un increment
notable, ja que moltes cases de camp han comprat algun cavall o euga i són comptades
com a explotacions.
En les següents figures es mostra l’evolució d’explotacions bovines i del nombre de caps
de bestiar boví en els últims 15 anys a la comarca.
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Figura 6. Evolució del nombre d’explotacions bovines al Ripollès.
Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades facilitades pel DAAM.
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Figura 7. Evolució del nombre de caps de bestiar boví al Ripollès.
Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades facilitades pel DAAM.

S’observa com el nombre d’explotacions en els últims 15 anys ha disminuït molt, de 569
explotacions l’any 1990 s’ha passat a tan sols 288 el 2011. En canvi, el nombre d’animals
bovins inclosos en el sanejament ha augmentat, d’11.833 caps l’any 1990 a 15.976 caps el
2011. Aquest fet ens indica que les explotacions que queden avui en dia són poques però
més grans ja. Moltes d’aquestes explotacions s’han dimensionat en absorbir les
explotacions veïnes que han anat abandonat la producció al llarg dels darrers anys.
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3.6.2. Al municipi
Vallfogona de Ripollès sempre ha estat un poble on la ramaderia i l’agricultura ha
desenvolupat un paper molt important. Antigament, l’agricultura estava molt per sobre
de la ramaderia, ja que es cultivaven molts camps. Els principals cultius eren el blat, el
blat de moro i les patates. La ramaderia tenia un paper més secundari, el bestiar oví i
cabrum predominava molt per sobre dels altres. Amb el pas dels anys, l’agricultura ha
esdevingut secundària i la ramaderia totalment primordial, amb el bestiar boví de carn
com a referent.
En la següent figura es presenten les tipologies d’explotacions de bestiar que
constitueixen la ramaderia actual de Vallfogona.
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Figura 8. Tipologia de les explotacions a Vallfogona de Ripollès, any 2012.
Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades facilitades pel DAAM.

Avui en dia, les explotacions de boví a Vallfogona estan molt per sobre de la resta,
representant el 39% del total, seguides de les d’oví i porcí amb un 18% cadascuna. Pel
que fa a les explotacions de boví, la majoria són de boví de carn, restant tan sols una
explotació de vaques de llet.
Tot seguit es mostra l’evolució de les explotacions de boví a Vallfogona de Ripollès.
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Figura 9. Evolució del nombre d’explotacions bovines a Vallfogona de Ripollès.
Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades facilitades pel DAAM.

Observem com el nombre d’explotacions va disminuir accentuadament al llarg de la
dècada dels noranta i principis del 2000, de 37 explotacions a tan sols 16, per passar a
estabilitzar‐se a partir de l’any 2006. La major part de les explotacions s’han vist abocades
al tancament per manca de relleu generacional, especialment les explotacions de vaques
de llet, ja que eren molt petites i allunyades dels centres de transformació.
En la següent figura es mostra l’evolució de bestiar boví a Vallfogona de Ripollès.
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Figura 10. Evolució del nombre de caps de bestiar boví a Vallfogona de Ripollès.
Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades facilitades pel DAAM.

Tot i l’abandonament del sector per part de moltes explotacions, s’observa que en els
últims 20 anys el nombre de caps de bestiar s’ha anat mantenint. Per tant, les
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explotacions que queden avui en dia (any 2013) són relativament grans, amb un nombre
de caps de bestiar bastant per sobre de les explotacions existents la dècada dels noranta.

Fotografia 6. Vista general de l’explotació Mas el Pinós.
Font: elaboració pròpia.
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4. L’EXPLOTACIÓ MAS EL PINÓS

4.1. Descripció general

4.1.1. Situació geogràfica
L’explotació Mas el Pinós és una explotació agropecuària situada al sud‐est de la comarca
del Ripollès, limitant amb la Garrotxa. Pertany a la població de Vallfogona de Ripollès,
situada a una altitud de 1067 m i amb les coordenades ETRS89 X: 445.034 i Y: 4671.839 .

Vallfogona de Ripollès

Mas el Pinós

Figura 11. Situació geogràfica de Mas el Pinós
Font: Ajuntament de Vallfogona

Mas el Pinós

4. L’explotació Mas el Pinós (4.1. Descripció general)

Figura 12. Visió aèria
l’explotació.
Font: aplicació Google Earth.
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Tal i com podem observar en les figures 11 i 12, l’explotació es troba a les afores de
Vallfogona de Ripollès. Tot i tractar‐se d’una explotació ubicada en el Prepirineu, està
prou ben comunicada, ja que sols es troba a uns 100 metres de la carretera N‐260a, que
comunica Vallfogona de Ripollès amb Olot i Ripoll, més concretament entre els punts
quilomètrics 101 i 102. A més a més, el camí que hi ha entre la N‐260a i el mas està
pavimentat.

Mas el Pinós, al situar‐se a l’extrem est de la comarca del Ripollès, fa frontera amb la
comarca de la Garrotxa. Aquesta situació l’afavoreix positivament, ja que es troba
pràcticament a la mateixa distància de la capital del Ripollès (Ripoll) que de la Garrotxa
(Olot).

A la següent taula es mostren les distàncies quilomètriques a les quals es troba
l’explotació respecte les poblacions més properes o de més importància.

Població
Vallfogona de Ripollès
Ripoll
Olot
Vic
Girona
Barcelona
Lleida
Tarragona

Distància (km)
3
15
16
49,8
65
120,3
203,4
203,8

Taula 3. Distàncies quilomètriques des de l’explotació Mas El Pinós.
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’Ajuntament.

4.1.2. Història
La família Casas viu des del 1901 a Mas el Pinós. Van arribar a la casa com a arrendataris,
originàriament provenien del municipi de Gombrèn, concretament de Mas Serradell. La
família era molt nombrosa (oncles, cosins, tiets, etc.) i tots vivien al Pinós. En aquella
època es vivia bàsicament dels conreus (patates, blat i blat de moro), i també disposaven
d’un gran ramat d’ovelles (fins a 700 caps), d’un ramat de 70 cabres, que aleshores es
munyien i s’elaboraven matons per vendre, i unes 15 vaques, una part de les quals també
4. L’explotació Mas el Pinós (4.1. Descripció general)
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es munyien. Disposar aleshores d’aquesta gran quantitat de bestiar era un fet
excepcional a la zona. També es comptava amb una quantitat important d’animals per
treballar la terra (els bous) i d’abast (les eugues). L’arrendament que es pagava al
propietari de l’explotació era mitjançant la modalitat de a terços; així doncs, 2 terços dels
cultius que produïa l’explotació se’ls quedaven els arrendataris i un terç el propietari. Les
ovelles, durant l’estiu, feien la transhumància cap a l’Empordà, concretament al Port de la
Selva. Tot i tenir aquesta quantitat de bestiar, l’explotació disposava d’una gran quantitat
de terrenys de cultiu que generaven un benefici econòmica més gran, sobretot les
patates i el blat. Es venia a mercaders, tan de Ripoll com d’Olot. El preu del blat d’aquella
època era d’uns 8 ct. d’euro el quilo, per tant, el seu valor econòmic era molt alt.

Fotografia 7. Pere Casas Sitjà (el meu avi), amb els bous, a punt d’anar treballar les terres (1942).
Font: Àlbum fotogràfic familiar

Durant la guerra civil, l’explotació va patir una forta davallada econòmica, ja que els
militars van requisar molta part dels cultius produïts a l’explotació; i a més a més, durant
la retirada republicana de principis de l’any 1939, també van emportar‐se més de 200
ovelles. El finalitzar la guerra l’explotació va aconseguir recuperar‐se ràpidament,
sobretot gràcies als cultius produïts.

L’any 1952, la família Casas va comprar l’explotació, passant de ser arrendataris a ser
propietaris de Mas el Pinós. No obstant, no va ser una compra gens fàcil, ja que l’antic
propietari no volia vendre‐la. Gràcies a l’ajuda del procurador (representant del
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propietari), que va convèncer al propietari, es va poder comprar. El procurador, com a
comissió pel favor realitzat, va demanar una petita part dels terrenys de la finca, els quals
se li van cedir. En aquesta època l’explotació encara vivia dels cultius, de les ovelles,
cabres i del petit escamot de 15 vaques. Dins la propietat de Mas el Pinós, sempre hi ha
hagut dues cases, el Pinós i els Ferrans, aquesta segona casa i les seves terres estaven
arrendades per la família Ferrés Teixidor.

Fotografia 8. Ovelles dins el corral del Pinós (1965).
Font: Àlbum fotogràfic familiar

El 1970 es van plegar les ovelles i cabres, degut a uns problemes que es van tenir amb els
pastors. Per tant, a partir d’aquesta època l’explotació vivia dels cultius, les 15 vaques i de
fer feines a tercers. També fou en aquesta època quan el nombre de familiars i
treballadors que vivien el Pinós va disminuir considerablement (migració del camp a la
ciutat).

A finals de l’any 1974, la família Ferrés Teixidor va marxar dels Ferrans, ja que els pares
s’havien fet grans i els seus fills no volien seguir en el sector. La família Casas va decidir
que no llogaria de nou la casa, els hi vam comprar les vaques que ells tenien i vam
continuar conreant els camps. Així doncs, es va produir un augment en el nombre de
vaques, que va passar de 15 a 30.
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L’any 1980 es van deixar de conrear els camps, és a dir, de fer patates, blat i blat de moro.
Durant el 1982 es van deixar de munyir les poques vaques que encara es munyien, i es va
construir un allotjament per a l’engreix de vedells i unes instal∙lacions per abarrar uns 50
vedells; seguidament les instal∙lacions es van posar en funcionament. Així doncs, en
aquella època, l’explotació s’engreixava els seus propis vedells, i a més a més, feia unes 5
o 6 abarrades l’any, d’uns 50 vedells cadascuna. Donat que havia molta oferta per abarrar
vedells, l’any 1984 es va decidir ampliar la capacitat fins a 100 vedells.

Fotografia 9. Vedells abarrats mitjançant la modalitat d’integració.
Font: Àlbum fotogràfic familiar

L’any 1987, la família Casas va decidir comprar 7 vedelles de reposició per tal
d’augmentar el nombre de vaques. Dos anys més tard, el 1989, es va decidir centrar‐se en
una única raça de vaques, la Bruna dels Pirineus. Així doncs, es va comprar un toro bru,
per tal de poder fer i guardar la reposició de les vaques brunes. A més a més, es va
construir un allotjament per a una capacitat de 56 vaques, que s’utilitzà per a tancar‐les
durant l’hivernada, i un petit cornadís, que servia com a infermeria, zona de part, etc. A
partir d’aquest any, l’explotació anà augmentat progressivament el nombre de vaques.
L’any 1991 Mas el Pinós ja disposava de 56 vaques brunes.
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L’any 1999 es fa fer un nou cornadís, amb capacitat per a 15 caps, i una sitja trinxera
pavimentada per a guardar‐hi l’ensitjat de blat de moro. Aquest nou cornadís servia
fonamentalment pel part de les vaques. L’any 2005 es va construir un altre cornadís amb
capacitat per a 25 vaques, que serveix per allotjar‐hi les vaques en lactació i part. El 2008
es va arrendar una finca i una granja el costat mateix de l’explotació, i també es van
comprar les 30 vaques que hi havia. Finalment, l’any 2012, es va construir un nou
cornadís amb capacitat per a 21 caps, pensat perquè durant l’hivernada hi vagin les
vedelles de menys 1,5 anys i alguna vaca.

Actualment l’explotació es dedica únicament a la ramaderia bovina, i més concretament,
a la cria de la raça Bruna dels Pirineus, comptant amb uns 120 caps de bestiar. Per
aconseguir tenir aquest nombre de bestiar, l’explotació en els últims 20 anys ha patit una
forta evolució, amb la conseqüent tecnificació tan pel que fa en instal∙lacions, ja
comentat anteriorment, com en maquinària. Els vedells criats a l’explotació es venen
aproximadament als 6 mesos d’edat, un cop deslletats de les seves mares. Per tant, ja no
es realitza la fase d’engreix. No obstant això, l’explotació encara integra vedells una
vegada a l’any. En funció de l’any, els incorpora ja abarrats i només els engreixa a la nau
d’engreix, o bé, els vedells entren a l’explotació com a lactants, llavors durant uns dos
mesos se’ls abarra per posteriorment passar a la nau d’engreix, on acaben el cicle
d’engreix.

4.1.3. Base territorial
L’explotació de Mas el Pinós sempre ha disposat de la mateixa base territorial, un total de
210,12 hectàrees cadastrals. D’aquestes hectàrees només 115 són declarades com a
superfície agrària útil (SAU). A l’annex 1 s’incorpora un plànol topogràfic amb el cadastre
de l’explotació. No obstant, al llarg dels anys s’han fet nous arrendaments de finques i
s’han prescindit d’altres.

Antigament, quan el bestiar principal eren les ovelles, es feia transhumància a l’Empordà.
En aquella època no hi havia cap tipus de contracte escrit, els ramaders es tornaven els
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favors, i aquest també era el cas del Pinós. A l’estiu es portaven les ovelles a l’Empordà, a
canvi d’un petit percentatge de la collita de cereals que s’obtenien al Pinós. En el
transcurs dels anys, les explotacions van anar abandonant la ramaderia i l’agricultura, tal
i com ja s’ha comentat amb anterioritat, essent absorbides per explotacions veïnes, a
canvi d’un arrendament econòmic. Aquest fet ha comportat, en els darrers anys, un
encariment dels preus d’arrendament de finques, ja que les explotacions, en ser més
grans, disposen d’un major poder adquisitiu. A més a més, la rivalitat entre les grans
explotacions per un arrendament pot arribar a suposar una qüestió d’orgull pels
ramaders, i en aquests casos, els preus d’arrendament que es poden arribar a pagar són
totalment desmesurats. Fins al moment, Mas el Pinós no ha entrat en aquest joc
d’arrendaments. Així doncs, quan l’explotació està interessada en l’arrendament d’alguna
finca, fa una proposta econòmica al propietari i resta a l’espera de resposta. Mas el Pinós,
a més a més de la proposta econòmica, també fa saber al propietari que en cas d’arribar
a un acord d’arrendament, a la finca arrendada se li efectuaran anualment neteges, per
tal de millorar‐ne la seva vegetació. Aquest és un aspecte que alguns propietaris valoren
especialment, més que un preu d’arrendament molt alt, ja que per ells, veure la seva
finca en òptimes condicions els satisfà molt.

A continuació es mostra una figura que presenta les hectàrees de SAU que ha disposat
Mas el Pinós al llarg dels anys, ja sigui en règim de propietat o bé en arrendament.
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Figura 13. Evolució de la SAU gestionada per Mas el Pinós, tan en propietat com en arrendament.
Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades de l’explotació.
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Des de l’any 1900 i fins l’any 1952, les 105 hectàrees de SAU de la propietat estaven
arrendades a la família Casas. L’any 1952, després d’haver comprat la casa, unes 115
hectàrees van passar a ser en propietat, però en realitat només se’n disposaven d’unes
105, ja que la resta es trobaven llogades a els Ferrans. Es per això, que l’any 1974, quan
els arrendataris van marxar, es va passar a disposar de la totalitat de les 115 hectàrees de
SAU en propietat. A partir del 1990, però sobretot de l’any 2000, s’ha incrementat
substancialment la superfície de SAU fins arribar l’any 2013 a 217,13 hectàrees, gràcies a
molts arrendaments d’explotacions veïnes que han abandonat el sector.

En la següent figura es classifica la superfície segons el règim de tinença, arrendament o
propietat.
Distribució SAU l'any 2013

Arrendament
47%

102,13 ha

102,13 ha

115 ha

Propietat
53%

115 ha

Figura 14. Règim de tinença a Mas El Pinós (SAU) (2013).
Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades de l’explotació.

Actualment, un 53% de la superfície s’explota en règim de propietat, mentre que el 47%
restant ho és en arrendament. La totalitat de la SAU és de secà. Ja s’ha comentat amb
anterioritat que l’explotació es situa en una zona on les pluges generalment són bastant
abundants.

En la següent figura es mostra la distribució de la superfície agrària útil gestionada durant
aquest any 2013. S’observa que la major part d’hectàrees són pastures i prats naturals
típics del Prepirineu, i tan sols es conreen 2,07 hectàrees de blat de moro, distribuïdes en

4. L’explotació Mas el Pinós (4.1. Descripció general)

25

Treball Final de Grau

Jaume Casas Canal

2 camps situats el voltant de l’explotació, i que serviran per a produir ensitjat de blat de
moro, farratge que serà la base de l’alimentació d’una part de vaques durant l’hivernada.
Un 3% de la superfície són prats artificials, que es sembren mitjançant sembra directa
cada 3 o 4 anys. Durant l’estiu, es dallen bona part dels prats naturals i el 100% dels prats
artificials, ja que són les dues zones on la maquinària hi pot accedir amb més facilitat i els
rendiments per hectàrea són més alts.
120
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Figura 15. Distribució de les SAU (propietat + arrendament) gestionada per Mas el Pinós.
Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades de l’explotació.

4.1.4. Vegetació
La finca del Pinós conté una quantitat important d’hectàrees, tan en propietat com en
arrendament, poblades de vegetació natural. Per tant, aquest és un punt important dins
les prioritats de l’explotació, la qual intenta conservar les pastures i garantir una massa
forestal el més neta i sostenible possible. És per aquest motiu, que l’explotació
anualment destina una quantitat important de mà d’obra a la neteja i conservació de la
vegetació de la finca, sempre intentant conservar al màxim les espècies autòctones de la
zona.

En el plànol topogràfic de l’any 1865 de la finca del Pinós (veure a l’annex 2) s’observa la
distribució de la vegetació en aquella època. La interpretació del plànol, amb l’ajuda de
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les explicacions dels familiars, conclou que la distribució de la vegetació en aquella època
era molt uniforme. S’observa la presència d’arbres arreu de la finca, amb excepció dels
camps que es cultivaven. A les vessants assolellades, hi havia avellaners i roures, amb
pins a les carenes, mentre que a la part obaga hi proliferaven els faigs. Quant a les
pastures, també hi havia una distribució homogènia per tota la finca, amb clara
dominància respecte als arbres. La presència d’arbustos era molt escassa. El plànol també
ens mostra una presència important de camps de cultius el voltant de la casa pairal, ja
que en aquella època, com ja s’ha comentat, els cultius eren essencials per a l’economia
de l’explotació.

La distribució de la vegetació de la finca ha canviat relativament al llarg dels anys,
sobretot arran de la substitució de les ovelles per vaques, atès que les ovelles tenen uns
hàbits de pastura diferents als de les vaques, mantenint molt més nets els prats i
sotaboscos, i evitant d’aquesta manera el creixement d’arbustos. Així doncs, des d’aquell
moment, la massa arbustiva, tant en prats de pastura com en sotaboscos, ha proliferat
considerablement, i per aquesta raó la mà d’obra destinada a la conservació de la finca
també s’ha incrementat.

L’any 2007, es va elaborar un pla tècnic de gestió i millora forestal amb l’objectiu de
controlar la vegetació de la finca (a l’annex 2 s’incorpora el plànol de gestió i vegetació).
Seguint aquest pla tècnic, des de l’any 2007 i fins l’actualitat s’han fet moltes millores a la
finca, com poden ser estassades, aclariment de boscos, etc. Es preveu que en els pròxims
anys es pugui continuar seguint el pla tècnic i millorant així la vegetació de la finca.

4.1.5. Hidrografia
Per la finca del Pinós hi transcorre un tram de la riera de Vallfogona de Ripollès. En
aquest tram hi desemboquen tres afluents, torrents, que neixen a la vesant assolellada de
la pròpia finca. Aquests torrents no sempre porten aigua, sobretot en porten en èpoques
on les precipitacions són abundants (primavera). La finca també disposa de tres petites
basses artificials, situades estratègicament, amb la finalitat d’emmagatzemar la màxima
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quantitat d’aigua possible, i que en èpoques de sequera serà molt útil al bestiar. Per tant,
es pot concloure que l’explotació disposa d’una bona hidrografia.

La finca del Pinós està distribuïda en diferents parcel∙les o zones de pastura. A cada
parcel∙la, les vaques han de disposar del corresponent punt d’aigua per a poder beure. A
l’explotació sempre s’intenta que el punt d’aigua s’ubiqui el més cèntric possible dins la
zona de pastura, sobretot en parcel∙les grans. D’aquesta manera les vaques sempre es
trobaran relativament a prop del punt d’aigua.

En moltes parcel∙les el punt d’aigua és, pròpiament, la riera de Vallfogona, ja que aquesta
mai no s’acostuma a eixugar. Les parcel∙les que queden fora de la ribera, tenen punts
d’aigua artificials. És a dir, l’explotació ha condicionat uns abeuradors per tal que les
vaques hi puguin beure. L’aigua dels abeuradors es aigua municipal, i la majoria contenen
una boia que regula l’obertura o tancada d’aigua.

No obstant, en alguna parcel∙la l’aigua municipal no hi arriba, ja que la bomba del dipòsit
municipal no té prou força. En aquests casos, l’explotació disposa d’una bomba pròpia
que, des de la casa, bombeja l’aigua fins als abeuradors. Durant l’època en la qual les
vaques estan en aquestes parcel∙les, s’ha de connectar la bomba dos cops el dia (matí i
vespre), per tal que s’emplenin els abeuradors.

A les parcel∙les o zones de pastura on hi ha les basses, les vaques no beuen directament
d’aquestes, ja que en posar‐s’hi a dins, remouen el fang i sempre beuen l’aigua bruta. El
que s’ha fet en aquests casos, és una canalització d’aigua des de la bassa fins els
abeuradors amb el mateix sistema de boia explicat anteriorment, d’aquesta manera el
bestiar sempre beu l’aigua neta. Per evitar que les vaques entrin dins les basses, aquestes
es troben encerclades amb filat electrificat.

En l’annex 3 s’incorpora el mapa hidrogràfic de l’explotació de Mas el Pinós, el qual
mostra tots els punts d’aigua de la finca (Mir, 2013).
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4.1.6. El bestiar
Actualment, la ramaderia bovina suposa l’activitat principal de l’explotació, servint la
superfície de la finca, única i exclusivament, per la seva alimentació.

En la següent figura es presenta l’evolució del bestiar a l’explotació, segons espècie i
nombre, al llarg dels anys. Les dades estan expressades en unitats de bestiar major
(UBM).
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Figura 16. Evolució del cens de bestiar a Mas el Pinós, expressat en UBM.
Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades de l’explotació.

Com ja s’ha esmentat anteriorment, des de l’any 1900 fins el 1970, l’explotació comptava
amb un gran nombre d’ovelles, que a l’estiu feien transhumància cap a l’Empordà. També
es disposava d’un ramat de setanta cabres, una part de les quals es munyien per fer
mató. Les cabres, tan a l’estiu com l’hivern, estaven a l’explotació i sortien a pasturar pels
voltants del Pinós. Durant aquests anys, l’agricultura era molt important, i per aquest
motiu l’explotació disposava d’uns deu animals de treball (bous i egües). El Pinós sempre
ha tingut uns quants porcs, l’any 1995 es van arribar a tenir dotze truges. A partir del
1980, el bestiar boví de carn va guanyar importància a l’explotació, tot i que sempre n’hi
havia hagut. L’anterior gràfic no mostra els vedells d’integració ja que, encara que
l’explotació s’hi hagi dedicat, no es consideren animals en propietat.
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Avui en dia, l’explotació es dedica al 100% la ramaderia bovina, amb el boví de carn en
extensiu com a activitat principal. Els vedells en règim d’integració són una activitat
totalment secundària. L’explotació també disposa de gallines ponedores, pollastres i
conills, pel propi consum.

Els vedells d’integració generalment són mascles frisons de diferents orígens (Polònia,
Romania, etc.). Entren a l’explotació amb 2 o 3 mesos d’edat i s’engreixen fins els 12 o 13
mesos de vida, moment que aniran a l’escorxador, amb una mitjana de pes viu d’entre
450 i 500 kg. L’integradora compra els animals, el pinso i les despeses de veterinari.
L’explotació ha de disposar de les instal∙lacions, palla, aigua i la dedicació o feina. Cal
destacar que la granja està certificada com a producció de carn de vaquí de qualitat.

Així doncs, el bestiar més representatiu de l’explotació és el boví en extensiu,
concretament de la raça autòctona catalana Bruna dels Pirineus. A l’annex 4 es detallen
les principals característiques de la raça (caràcters generals, característiques
morfològiques, índexs productius, aptituds, etc.). Aquesta raça es va escollir per la seva
gran rusticitat, ja que suporta bé les baixes temperatures i s’adapta perfectament a
l’orografia de la zona. La vaca, en general, és dòcil, molt bona criadora i disposa de
suficient llet per alletar correctament a les cries. A més a més, a nivell productiu, disposa
d’uns bons rendiments carnis. A la comarca del Ripollès, és la raça més utilitzada per la
majoria d’explotacions. Quant al maneig, aquest el podem qualificar de semi‐extensiu,
l’explotació sols estabula les vaques a l’hivern. A la tardor i primavera pasturen les valls
pròximes a l’explotació, i a l’estiu pugen a dalt de les muntanyes.

L’explotació Mas el Pinós està inscrita a la Federació Catalana de la Raça Bruna dels
Pirineus (FEBRUPI), i per tant es troba adherida al seu programa de control. Aquest
programa de control permet que el ramader conegui anualment els índexs productius del
seu ramat, amb la finalitat de millorar‐los progressivament.

En el següent quadre es mostra l’estructura i composició del ramat l’any 2012.
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Figura 17. Composició del ramat, any 2012.
Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades de l’explotació.

S’observa que el ramat està format per 100 vaques, d’edats compreses entre els 3 i els 12
anys, 15 vedelles d’entre 1,5 i 3 anys de vida, 12 vedelles de reposició d’entre 6 i 9 mesos
de vida, i finalment 4 toros. La totalitat del bestiar existent en l’actualitat és de raça Bruna
dels Pirineus.

4.1.6.1. Distribució del bestiar durant la hivernada

Durant la hivernada el bestiar es troba semi‐estabulat i distribuït en els següents lots:
-

Lot de vedelles de reposició (de 6 a 9 mesos de vida)

-

Lot de braves (d’edat inferior a tres anys)

-

Lot de vaques eixutes i gestació (estabulació total)

-

Lot de vaques en lactació o bé amb la gestació avançada.

Aquest diferents lots es troben aïllats els uns dels altres, cadascun amb les seves pròpies
instal∙lacions (vegi’s apartat 4.2.2.1). Els lots es constitueixen segons les necessitats
alimentàries del bestiar i l’estat de gestació en que es troben. No obstant, existeixen
continus moviments entre lots, sobretot a finals d’hivern, quan les vaques pareixen, ja
que del lot de gestació es mouen al lot de lactació. L’explotació sempre procura que les
vaques pareixin a l’exterior, amb la finalitat d’evitar infeccions, diarrees, etc. Per aquest
motiu, en l’etapa final de la gestació les vaques situades en el lot de gestació (estabulació
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total) passen al lot de gestació avançada i de lactació (semi‐estabulació). D’aquesta
manera podran parir a l’aire lliure i al mateix temps podran ser controlades pel ramader.
Els toros s’allotgen en el lot d’eixutes i gestació i també en el lot de gestació avançada i
lactació, és a dir, aïllats totalment del lot de braves i del lot de reposició.

4.1.6.2. Distribució del bestiar durant la resta de l’any

Durant l’època de pastura, el bestiar també es troba distribuït en diferents lots:
-

Lot de vedelles (< 1,5 anys)

-

Lot de braves + lot de vaques amb vedell primerenc + 2 toros

-

Lot d’eixutes i vaques amb vedell tardà + toros

-

Lot de gestació avançada i part.

Aquests lots es constitueixen segons les necessitats alimentàries de les vaques i també
per evitar possibles problemes de consanguinitat.
Les braves, durant la primavera, es mantenen en un lot a part amb un toro de raça
Blonda d’Aquitània que cedeix una explotació veïna, i a finals de primavera, s’ajunten
amb el lot de vaques amb vedell primerenc. Aquest lot compost va a les pastures més
bones que disposa l’explotació, ja que tan les braves com les vaques amb vedell
primerenc, tenen unes necessitats més elevades que la resta de bestiar. Per altra banda,
el lot d’eixutes i de vaques amb vedell tardà, pasturen la zones menys productives que
disposa l’explotació. A l’hora de fer aquests dos lots, també es tenen en compte les
relacions de parentesc entre els toros i les vaques del mateix lot, per evitar problemes de
consanguinitat. El lot de vedelles i el lot de gestació avançada i part, s’ubiquen als prats
dels vorals de la casa, i d’aquesta manera pot efectuar‐se un control més exhaustiu del
bestiar.
A més d’aquesta distribució, l’explotació disposa d’una finca arrendada amb un ramat
propi. Aquest ramat va separat de la resta de bestiar, i durant tot l’any el ramat va
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sempre junt. La reposició d’aquest ramat es realitza aportant les vaques necessàries en
finalitzar cada any.
4.1.7. Mà d’obra
Antigament, quan l’activitat principal eren els cultius, la mà d’obra necessària era molt
important, ja que aleshores no es disposava de cap tipus de màquina, només dels animals
de treball. En determinades èpoques de l’any amb puntes de feina, es disposava de fins a
vint treballadors assalariats, a més a més d’uns deu treballadors familiars. Amb el pas
dels anys, com a tot arreu, la mà d’obra a l’explotació el Pinós ha disminuït molt.

Fotografia 10. Els homes de la família llaurant un camp amb els bous i l’euga.
Font: Àlbum fotogràfic de l’explotació.

Actualment s’han deixat de conrear la gran majoria de camps, i els pocs que es conreen
necessiten poca mà d’obra, gràcies a la gran mecanització que s’ha produït en les últimes
dècades. Per tot plegat, actualment l’explotació sols consta de 2 unitats de treball agrari
(UTA), les dues de tipus familiar, per tant no es disposa de cap treballador assalaria. En la
següent taula es mostra la distribució de les UTA familiars empleades a l’explotació:

Tipus mà d’obra

UTA (n)

Dedicació anual (h)

Propietari

1,00

2.920

Cònjuge del propietari

0,75

1.440
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Germà del propietari

0,25

480

Total

2,00

4.840

Taula 4. Distribució de la ma d’obra en UTA,s i hores de treball
Font: elaboració pròpia, a partir de les dades de l’explotació.

4.1.7.1. Descripció de les feines realitzades a l’explotació

Les feines a l’explotació estan organitzades bàsicament en tres períodes:

Hivern (del 20 desembre al 10 d’abril):

En aquesta època, totes les vaques es troben estabulades en règim semi‐intensiu o semi‐
extensiu en les diferents instal∙lacions de l’explotació. Aquesta circumstància comporta
que l’alimentació dels animals vagi a càrrec del ramader. Es dóna menjar un cop al dia a
totes les vaques, unes s’alimentaran el matí i les altres al vespre. Durant el migdia, es
transporta el menjar dels llocs d’emmagatzematge a les diferents granges, per tal que
l’endemà o el mateix vespre es disposi del suficient menjar per així poder‐lo repartir.

La neteja de les corresponents instal∙lacions serà una feina que ocuparà una gran part de
l’horari laboral del ramader, sobretot en els casos d’allotjament semi‐intensiu. El fems
extrets seran repartits en els camps del voltant de l’explotació, el mateix dia o durant
pocs dies després, i així evitar la seva excessiva acumulació en el femer.

El 50% dels parts tenen lloc durant aquest període, fet que també suposarà una feina
important dins l’horari laboral: assistència als parts, crotalar, ajudar a les cries a mamar,
etc. Per altra banda, també s’aprofita l’estabulació hivernal per realitzar el sanejament
oficial.

L’hivern també és un moment propici per dur a terme neteges forestals (talar arbres i
arbusts que podrien dificultar els parts, desbrossar, etc.) que a la primavera i estiu
facilitaran les feines de tractor a l’hora de dallar, rampinar i embalar. Aquests treballs,
fets en aquesta època, a la vegada, minimitzen els possibles danys els farratges, ja que al
hivern l’herba que hi ha els camps és pràcticament nul∙la.
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En definitiva, és l’època de l’any amb més dedicació per part del ramader, i per tant, es
disposa de relativament poc temps lliure.

Primavera i estiu (del 10 d’abril al 10 de setembre):

Les vaques es troben a alta muntanya, per tant la principal feina del ramader, a part de
visitar‐les o observar‐les un mínim de dues vegades a la setmana, és el manteniment dels
tancats de les diferents parcel∙les o zones de pastura a la muntanya (reposició
d’estaques, neteges de fil, etc.).

Moure el ramat de parcel∙la també requereix certa dedicació per part del ramader, essent
sovint necessària l’ajuda de més d’una persona. Val a dir, però, que en aquest període de
muntanya no es mouen gaire ja que les parcel∙les són molt grans, i fins i tot en algun es
tracta de parcel∙les úniques, i per tant, no cal portar a terme cap moviment.

Durant els mesos d’estiu, juliol i agost, es dallen els camps, per posteriorment rampinar i
embalar el farratge, el qual constituirà el rebost durant la hivernada. L’explotació fa totes
aquestes feines excepte la d’embalar, que la realitza un veí. Generalment, si el temps
acompanya, s’asseca l’herba i es fa fenc, i sinó es fa fenolatge (bales embolicades). Un
cop fetes les bales de fenc o herba seca, s’han de transportar i col∙locar en els
corresponents coberts, o en el cas de les bales embolicades, agrupar‐les en un mateix
punt a l’exterior que sigui de fàcil accés durant l’hivern.

A finals de maig o principis de juny es sembra el blat de moro, per tant prèviament a la
sembra cal llaurar i estripar la terra (preparació del llit de sembra). A principis d’octubre,
es picarà i s’ensitjarà en la sitja trinxera que disposa l’explotació. L’elaboració de l’ensitjat
és una tasca molt important, per tal de garantir la seva òptima conservació.

En aquesta època de l’any, el ramader disposa de més de llibertat, a excepció dels dies de
juliol i agost destinats a produir el fenc o el fenolatge.

Tardor (del 10 setembre al 20 de desembre):
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A mitjans de setembre, les vaques es baixen de la muntanya, es deslleten les seves cries i
es pesen a l’explotació. També és el moment que s’aprofita per a triar les vedelles que es
guardaran per a reposició. Un cop fet tot això, les vaques es traslladen a les valls dels
voltants de l’explotació. En aquesta zona, la feina principal serà moure les vaques de
parcel∙la, ja que es disposa de moltes parcel∙les diferents, amb la finalitat d’augmentar el
rendiment dels farratges. Tot plegat comporta una dedicació important, tan de maneig
con de manteniment de tancats, etc.

També s’aprofita la tardor per preparar les diferents naus de l’explotació, d’aquesta
manera quan arribin les primeres nevades, es podran tancar les vaques sense cap
problema.

Per altra banda, i normalment durant tot l’any, a més a més de la mà d’obra dedicada a
les vaques, també cal dedicar cada dia una estona als vedells d’integració. Se’ls ha de
donar el pinso, palla, i fer una supervisió general del seu estat. En determinades èpoques,
també s’extreuen els purins generats i s’aboquen els camps de cultiu. En finalitzar cada
engreixada, es neteja i desinfecta la granja mitjançant un equip d’aigua a pressió.
4.1.8. Productivitat
Mas el Pinós sempre s’ha caracteritzat per intentar obtenir bones productivitats i de bona
qualitat. Segurament l’explotació disposa de recursos farratgers per allotjar a més bestiar,
però el ramader sempre ha preferit guardar un marge de terreny perquè les vaques
sempre disposin d’una bona condició corporal i benestar. D’aquesta manera s’intenta que
la productivitat sigui adequada tan en anys bons com dolents, meteorològicament
parlant. Així doncs, la productivitat pot variar depenent dels anys, essent els principals
factors que hi poden incidir:
-

Sequeres Æ Escassetat de farratges conservats i pastures Æ disminució de la
fertilitat.

-

Fortes precipitacions Æ Increment de risc de traumatismes i mortalitat.
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Æ Dificultat per a conservar correctament els farratges.
-

Malalties vàriesÆ Increment de la mortalitat.

-

Dificultats de part (distòcies) Æ Increment de mortalitat de vedells/es.

La següent taula mostra la productivitat del bestiar a l’explotació l’any 2012.
Total (caps)

Caps/vaca
present
90,00
0,89
73,00
0,72
9,00
0,09

Nombre de vedells/es nascuts per any
Nombre de vedells/es deslletats venuts per any (pasteros)
Nombre de vaques de desfer venudes per any (escorxador)

Taula 5. Productivitat del bestiar de l’explotació l’any 2012.
Font : Elaboració pròpia, a partir de dades de l’explotació.

A l’any 2012 van néixer un total 90 vedells/es, la taxa de mortalitat al part va ser del 2,5%
i taxa de mortalitat fins el deslletament del 4,2%, per tant, es van deslletar un total 84
vedells/es. D’aquests 84 vedells deslletats, l’explotació va seleccionar i guardar 11
vedelles per a reposició. Així doncs, finalment, 73 vedells/es es van vendre, dels quals 9
vedelles es van vendre per reposició a altres explotacions veïnes i la resta, 64 caps, es van
vendre per al seu engreix. L’explotació no engreixa els seus propis vedells, sinó que els
ven deslletats i a una edat aproximada de 6 mesos.

L’any 2012, es van enviar un total de 9 vaques a l’escorxador, que representen un 7% del
ramat. Les vaques que es porten a l’escorxador, generalment són animals vells d’uns 12 a
14 anys, o bé vaques amb problemes reproductius, de peus, mal caràcter, etc.

A la següent taula es mostra la productivitat dels farratges conservats a l’explotació l’any
2012.
Producte

Superfície

Rendiment total

Rendiment unitari

(hectàrees)

(tones fresques)

(tones fresques/ha)

Fenc de prat (propietat)

11,00

71,50

6,50

Fenc de prat (arrendament)

16,00

72,50

4,50

2,07

110,00

53,14

Ensitjat blat de moro (propietat)

Taula 6. Producció de farratges conservats l’any 2012 (dades expressades en matèria fresca).
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’explotació.
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Els farratges conservats cultivats per l’explotació serveixen únicament per alimentació del
bestiar. Tal i com s’ha observat en la taula anterior, els rendiments corresponents a l’any
2012 són alts, ja que s’abonen i es treballen correctament els camps, i, a més a més, es
fan rotacions de cultius per tal de maximitzar aquests rendiments farratgers.
La següent taula analitza la productivitat de l’alimentació a dent, tan de pastures com de
prats.
Caps
(n)

Tipus
Alimentació a dent
(finca en propietat)
Alimentació a dent
(finques d’arrendament)
Total alimentació a dent

Superfície
(ha)

Pastura
(dies)

Racions
(n)

Racions
cobertes (%)

70

77,00

260

18.200

34,86

73

98,50

260

18.980

36,36

143

175,50

260

37.180

71,23

Taula 7. Estimació de la productivitat de l’alimentació a dent l’any 2012.
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’explotació.

A la taula anterior s’observa que durant l’any 2012 s’han alimentat a dent un total de 143
caps, amb una superfície de pastures equivalent a 175,50 hectàrees i durant
aproximadament 260 dies. Per tant, les pastures o alimentació a dent ha permès garantir
un total de 37.180 racions. Per tant, l’alimentació a dent cobreix un 71,23% de les racions
totals en un any (34,86% en propietat i 36,36% en arrendament), i el 28,77% restant el
cobrirà l’alimentació a l’estable durant la hivernada amb farratges conservats.

Fotografia 11. Vaca pasturant i alletant a la seva vedella
Font: Elaboració pròpia
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4.2. Anàlisi tècnic i econòmic de la situació actual

4.2.1. Anàlisi tècnic de l’alimentació
En aquest apartat, s’analitzarà tècnicament l’alimentació del bestiar a l’explotació. Com ja
s’ha anat comentant en apartats anteriors, gairebé tota l’alimentació està produïda a la
pròpia explotació, fet que resulta essencial a nivell de costos de producció. Donat que
existeix una clara diferenciació entre l’alimentació durant la hivernada i la resta de l’any
(pastura), es dividiran a efectes del seu anàlisi.

4.2.1.1. Alimentació durant la hivernada

A l’explotació Mas el Pinós s’intenta que les vaques mantinguin una bona condició
corporal durant tot l’any. Per aconseguir això durant la hivernada, cal proporcionar una
alimentació adequada sense que aquesta suposi una despesa molt important. Tal i com
es podrà comprovar més endavant, el ramat, en general, no perd pes i, fins i tot en alguna
etapa, pot arribar a guanyar‐ne. Aquest fet no es dóna habitualment en el sector, durant
la hivernada els animals baixen de pes i després, segons les condicions primaverals, pot
costar molt recuperar‐los, sobretot en èpoques de prepart i postpart, on les necessitats
són màximes. Per tant, disposar d’una bona base territorial és bàsic.
Durant els mesos de gener, febrer i març, les temperatures són fredes i les precipitacions
en forma de neu habituals. A tota la finca, les pastures aturen el seu creixement
vegetatiu, i conseqüentment els rendiments farratgers són molt baixos o senzillament
nuls. Per aquest motiu, l’alimentació del bestiar és totalment aportada pel ramader.

Un altre aspecte important a considerar és el benestar del bestiar, per aquest motiu, a
Mas el Pinós durant la hivernada es proporciona al bestiar un allotjament que els servirà
de refugi o recer quan ho necessitin; aquest fet també ajuda a que les necessitats
nutritives de manteniment siguin molt més baixes en comparació amb la situació habitual
de que el bestiar es trobi totalment a l’aire lliure.
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En resum, durant la hivernada les vaques es troben estabulades o semi‐estabulades, i en
tots els casos se’ls proporciona el menjar una vegada el dia; aquest menjar prové
fonamentalment de la pròpia explotació, recollit durant l’estiu (ja comentat).

Fotografia 12. Vaques en lactació menjant individualment en un dels cornedissos de l’explotació.
Font: Elaboració pròpia.

El racionament alimentari durant la hivernada es fa segons les necessitats fisiològiques
del bestiar. Les vaques es distribueixen en diferents cornedissos, depenent de les
necessitats, i, per altra banda, d’aquesta manera s’agilitza molt la feina a l’hora de
repartir el menjar. Actualment, es fan 3 racions diferents (vedelles de reposició, vaques
en gestació i eixutes i, finalment, vaques lactants).

A continuació es valoraran nutritivament les racions mitjançant una aplicació creada en el
full de càlcul Excel, dissenyada per Antoni Seguí amb la col∙laboració de Jordi Maynegre,
professors de la Universitat de Lleida. Amb aquesta valoració de cadascuna de les racions
es pretén comprovar si cobreixen o no, en termes generals, les necessitats dels animals, i
en cas negatiu, què es pot fer per a millorar‐les.
-

Ració per a vedelles de reposició
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Les vedelles de reposició es deslleten a una edat compresa entre els 6 i 7 mesos, se’ls
s’estabula en règim de semi‐llibertat i fins a una edat compresa entre els 12 o 13 mesos
se’ls proporciona la ració següent:
Ingredients
Fenc de prat natural*
Pinso**
Total

Quantitat
(kg MF/cap i dia)
6,00
1,00
7,00

Quantitat
(kg MS/cap i dia)
5,10
0,88
5,98

Preu
(€/t)
100,00
320,00
131,40

Cost
(€/cap i dia)
0,60
0,32
0,92

(*) Valor nutritiu orientatiu del fenc (/kg MS): 1,10 UE, 0,68 UFL, 80 g PDIN, 83 g PDIE, 2,5 g Ca i 2,3 g P.
(**) Valor nutritiu del pinso (/kg MS): 1,14 UFL, 125,52 g PDIN, 117,96 g PDIE, 6,99 g Ca i 5,68 g P.

Taula 8. Composició de la ració per a vedelles de reposició.
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’explotació.

A la següent taula es valora la ració anterior, segons l’animal tipus més semblant al real,
indicat a peu de taula:
Paràmetre
UEB (/animal i dia)
UFL (/animal i dia)
PDI (g/animal i dia)
PDIN (g/animal i dia)
PDIE (g/animal i dia)
Ca (g/animal i dia)
P (g/animal i dia)

Necessitats*
5,15
5,21
416,60
‐
‐
19,49
17,81

Aports
5,59
4,47
‐
518,03
526,70
18,88
16,71

Necessitats cobertes (%)
108,54
85,79
‐
124,34
126,42
96,87
93,82

(*) Vedella tipus considerada: raça càrnia de format mig, etapa abans de la pubertat, pes viu adult 625 kg,
edat al primer part 36 mesos, pes viu al naixement del vedell 40,00 kg i estabulació lliure.

Taula 9. Valoració nutritiva de la ració per a vedelles de reposició.
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’explotació.

L’anàlisi de la ració anterior permet observar una certa deficiència en energia i cert excés
en les aportacions proteiques, i per a solucionar‐ho, es proposa la següent ració:
Ingredients
Fenc de prat natural*
Pinso**
Blat de moro gra***
Total

Quantitat
(kg MF/cap i dia)
5,50
1,25
0,75
7,50

Quantitat
(kg MS/cap i dia)
4,68
1,09
0,65
6,42

Preu
(€/t)
100,00
280,00
200,00
140,00

Cost
(€/cap i dia)
0,55
0,35
0,15
1,05

(*) Valor nutritiu orientatiu del fenc: 1,10 UE, 0,68 UFL, 80 g PDIN, 83 g PDIE, 2,5 g Ca i 2,3 g P.
(**) Valor nutritiu del pinso: 1,12 UFL, 115,88 g PDIN, 109,78 g PDIE, 12,15 g Ca i 5,49 g P.
(***) Valor nutritiu blat de moro gra: 1,22 UFL, 74,00 g PDIN, 97,00 g PDIE, 0,50 g Ca i 3,00g P.

Taula 10. Composició de la ració proposada per a les vedelles de reposició.
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’explotació.
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A la següent taula es valora la ració anterior proposada:

Paràmetre
UEB (/animal i dia)
UFL (/animal i dia)
PDI (g/animal i dia)
PDIN (g/animal i dia)
PDIE (g/animal i dia)
Ca (g/animal i dia)
P (g/animal i dia)

Necessitats*
5,15
5,21
416,60
‐
‐
19,49
17,81

Aports
6,07
5,21
‐
548,67
570,93
25,30
18,70

Necessitats cobertes (%)
117,91
100,00
‐
131,70
137,04
129,81
104,99

(*) Vedella tipus considerada: raça càrnia de format mig, etapa abans de la pubertat, pes viu adult 625 kg,
edat al primer part 36 mesos, pes viu al naixement del vedell 40,00 kg i estabulació lliure.

Taula 11. Valoració de la ració proposada per a les vedelles de reposició.
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’explotació.

Amb la nova ració es millora lleugerament els dèficits existents. Cal tenir en compte que
la idea de tot racionament a l’explotació està basada en treballar al màxim possible amb
aliments propis o bé fàcilment disponibles a la zona.
-

Ració per a vaques gestants i eixutes

La major part de vaques que s’alimenten amb aquesta ració es troben ja a més de la
meitat de la durada de la gestació i estabulades en règim de llibertat. També en el mateix
lot hi ha les vaques eixutes no gestants. El ramader reparteix menys aliment a les vaques
que no estan gestant, ja que coneix que les necessitats són diferents. La composició
aproximada de la ració és la següent:
Ingredients
Ensitjat blat de moro*
Fenc de prat natural**
Total

Quantitat
Quantitat
Preu
(kg MF/cap i dia) (kg MS/cap i dia) (€/t)
15,00
3,75 70,00
4,50
3,83 100,00
19,50
7,58 76,92

Cost
(€/cap i dia)
1,05
0,45
1,50

(*) Valor nutritiu orientatiu ensitjat blat de moro: 1,23 UE, 0,90 UFL, 44 g PDIN, 63 g PDIE, 2 g Ca i 1,8 g P.
(**)Valor nutritiu orientatiu del fenc: 1,10 UE, 0,68 UFL, 80 g PDIN, 83 g PDIE, 2,5 g Ca i 2,3 g P.

Taula 12. Composició de la ració per les vaques eixutes i gestants.
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’explotació.

A la següent taula es valora la ració anterior, segons l’animal tipus més semblant al real,
indicat a peu de taula:
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Paràmetre
UEB (/animal i dia)
UFL (/animal i dia)
PDI (g/animal i dia)
PDIN (g/animal i dia)
PDIE (g/animal i dia)
Ca (g/animal i dia)
P (g/animal i dia)

Necessitats*
12,11
5,84
434,93
‐
‐
30,86
18,83

Jaume Casas Canal
Aports
8,80
5,98
‐
471,00
553,73
17,06
15,55

Necessitats cobertes (%)
72,70
102,35
‐
108,29
127,31
55,28
82,58

(*) Vaca tipus considerada: 625 kg PV, 20 setmanes de gestació, condició corporal 3 punts, pes viu al
naixement del vedell 44,5 kg i estabulació lliure.

Taula 13. Valoració de la ració per a les vaques eixutes i gestants.
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’explotació.

S’observa que la ració anterior està bastant ajustada a les necessitats, no obstant, tan
l’energia com la proteïna digestible permesa per l’energia es troben lleugerament per
sobre de les necessitats. Quant a les unitats d’emplenament, queden bastant per sota de
les teòriques, tot i que a la pràctica s’ha comprovat que si a les vaques, a més a més de la
ració anterior, se’ls hi proporciona palla d’ordi, l’acaben deixant a l’estable.
Tot i així, es proposa la següent ració com a alternativa a l’anterior:
Ingredients
Ensitjat blat de moro*
Fenc de prat natural**
Palla d’ordi ***
Total

Quantitat
(kg MF/cap i dia)
6,00
6,00
3,00
15,00

Quantitat
(kg MS/cap i dia)
1,50
5,10
2,64
9,24

Preu
(€/t)
70,00
100,00
60,00
80,00

Cost
(€/cap i dia)
0,42
0,6
0,18
1,20

(*) Valor nutritiu orientatiu ensitjat blat de moro: 1,23 UE, 0,90 UFL, 44 g PDIN, 63 g PDIE, 2 g Ca i 1,8 g P.
(**)Valor nutritiu orientatiu del fenc: 1,10 UE, 0,68 UFL, 80 g PDIN, 83 g PDIE, 2,5 g Ca i 2,3 g P.
(***) Valor nutritiu orientatiu palla d’ordi: 1,80 UE, 0,44 UFL, 24 g PDIN, 46 g PDIE, 3,5 g Ca i 1 g P.

Taula 14. Composició de la ració proposada per a les vaques eixutes i gestants.
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’explotació.

Essent la valoració nutritiva de la nova ració proposada la següent:
Paràmetre
UEB (/animal i dia)
UFL (/animal i dia)
PDI (g/animal i dia)
PDIN (g/animal i dia)
PDIE (g/animal i dia)
Ca (g/animal i dia)
P (g/animal i dia)

Necessitats*
12,11
5,84
434,93
‐
‐
30,86
18,83

Aports
12,18
5,98
‐
537,36
639,24
24,99
17,07

Necessitats cobertes (%)
100,57
102,40
‐
123,55
146,97
80,90
90,65

(*) Vaca tipus considerada: 625 kg PV, 20 setmanes de gestació, condició corporal 3 punts, pes viu al
naixement del vedell 44,5 kg i estabulació lliure.

Taula 15. Valoració de la ració proposada per a les vaques eixutes i gestants.
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’explotació.
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La nova ració proposada s’ajusta molt més a les necessitats teòriques de les vaques
gestants i eixutes. Tot i el desajust en la PDIE, el cost resultant de la ració és inferior a
l’actual.
-

Vaques en lactació

La composició de la ració amb la qual s’alimenten les vaques en lactació és la següent:
Ingredients
Fenc de civada*
Fenc de prat natural**
Total

Quantitat
(kg MF/cap i dia)
10,00
9,00
19,00

Quantitat
(kg MS/cap i dia)
8,93
7,65
16,58

Preu
(€/t)
130
100
115,78

Cost
(€/cap i dia)
1,30
0,90
2,20

(*) Valor nutritiu orientatiu fenc civada: 1,06 UE, 0,74 UFL, 69,95 g PDIN, 77,30 g PDIE, 4,70 g Ca i 2,20 g P.
(**)Valor nutritiu orientatiu del fenc prat natural: 1,10 UE, 0,68 UFL, 80 g PDIN, 83 g PDIE, 2,5g Ca i 2,3 g P.

Taula 16. Composició de la ració per les vaques lactants.
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’explotació.

A la següent taula es valora la ració anterior, segons l’animal tipus més semblant al real,
indicat a peu de taula:

Paràmetre
UEB (/animal i dia)
UFL (/animal i dia)
PDI (g/animal i dia)
PDIN (g/animal i dia)
PDIE (g/animal i dia)
Ca (g/animal i dia)
P (g/animal i dia)

Necessitats*
14,45
10,56
936,25
‐
‐
70,54
34,65

Aports
17,84
11,81
‐
1.201,07
1.325,39
52,17
37,25

Necessitats cobertes (%)
123,46
111,84
‐
128,28
141,56
73,95
107,50

(*) Vaca tipus considerada: 625 kg PV, multípara, producció lletera 10 kg , condició corporal 3 punts, pes viu
al naixement del vedell 44,5 kg i estabulació lliure.

Taula 17. Valoració de la ració per les vaques lactants.
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’explotació.

La ració anterior, tot i no estar del tot desajustada, sobrepassa en excés les unitats
d’emplenament i, en certa manera, l’energia i proteïna. Pel que fa a la capacitat
d’ingestió, caldrà veure a la pràctica el seu ajust.

Degut a aquests desajustos es planteja la següent ració:
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Ingredients
Ensitjat blat de moro*
Fenc de prat natural**
Pinso***
Total

Quantitat
(kg MF/cap i dia)
18,00
9,50
1,50
29,00

Jaume Casas Canal

Quantitat
Preu
(kg MS/cap i dia)
(€/t)
4,50 70,00
8,08 100,00
1,31 60,00
13,84 79,31

Cost
(€/cap i dia)
1,26
0,95
0,09
2,30

(*) Valor nutritiu orientatiu ensitjat blat de moro: 1,23 UE, 0,90 UFL, 44 g PDIN, 63 g PDIE, 2 g Ca i 1,8 g P.
(**)Valor nutritiu orientatiu del fenc prat natural: 1,10 UE, 0,68 UFL, 80 g PDIN, 83 g PDIE, 2,5g Ca i 2,3 g P.
(**) Valor nutritiu del pinso: 1,12 UFL, 115,88 g PDIN, 109,78 g PDIE, 12,15 g Ca i 5,49 g P.

Taula 18. Composició de la ració proposada per les vaques lactants.
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’explotació.

A la següent taula es valora la ració proposada:

Paràmetre
UEB (/animal i dia)
UFL (/animal i dia)
PDI (g/animal i dia)
PDIN (g/animal i dia)
PDIE (g/animal i dia)
Ca (g/animal i dia)
P (g/animal i dia)

Necessitats*
14,45
10,56
936,25
‐
‐
70,54
34,65

Aports
15,35
11,02
‐
996,06
1.097,78
45,13
33,88

Necessitats cobertes (%)
106,20
104,36
‐
106,39
117,25
63,97
97,77

(*) Vaca tipus considerada: 625 kg PV, multípara, producció lletera 10 kg , condició corporal 3 punts, pes viu
al naixement del vedell 44,5 kg i estabulació lliure.

Taula 19. Valoració de la ració proposada per les vaques lactants.
Font : Elaboració pròpia mitjançant dades de l’explotació.

La nova ració proposada s’ajusta més a les necessitats del lot. Com a ingredients nous
s’han introduït l’ensitjat de blat de moro i el pinso, i s’ha prescindit de la civada, ja que és
l’únic farratge que l’explotació ha de comprar. El preu de la ració és molt semblant a la
que actualment s’està donant.

Tot i així, el racionament alimentari que s’ha fet fins ara a l’explotació, basat en
l’experiència del propi ramader, s’ajusta bastant al formulat.

4.2.1.2. Alimentació durant la resta de l’any

La resta de l’any el bestiar es troba totalment en règim extensiu, disposant d’accés a
grans àrees de pastura que són aprofitades a voluntat. La pastura està formada per prats
naturals i/o artificials, pastures arbrades i pastures arbustives, que en conjunt, ofereixen
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una àmplia heterogeneïtat herbàcia. En condicions normals, la dieta ingerida pels animals
proporciona l’energia i proteïna suficients per a satisfer, amb escreix, les necessitats de
totes les fases fisiològiques dels animals (manteniment, gestació i lactació). Les principals
espècies consumides i que componen les pastures són les següents:
-

Gramínies:
o Festuca sp. (festuca dels prats).
o Dactylis sp. (dactil).
o Poa sp. (poa).
o Lolium sp. (margall o raigràs).
o Bromus sp. (bromus).

-

Lleguminoses:
o Trifolium sp. (trèvols).
o Medicago sativa (alfals).
o Onobrychis viciifolia (trepadella).

-

Espècies no tan apreciades (males herbes):
o Ranunculus acer.L. (gata rabiosa).
o Achillea millefolium .L. (milfulles).
o Rumex sp. (romes).

Caldria un estudi específic per a poder aproximar el valor nutritiu i, conseqüentment, la
càrrega ramadera idònia, però això no serà objecte en aquest treball. No obstant, pot
afirmar‐se, en base a l’experiència acumulada pel ramader, que, en condicions
meteorològiques normals, la condició corporal general del bestiar després del període de
pastura és òptima.

L’explotació intenta ajustar la càrrega ramadera de tal manera que siguin aprofitables els
excedents productius de l’estiu. La pastura s’adapta a les variacions estacionals de la
producció de l’herba, tal com es pot observar a la següent figura.
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La pastura s’adapta a les variacions estacionals de la producció d’herba, tal i com es pot
observar a la següent figura.

Figura 18. Variació de la qualitat i producció del farratge al llarg de l’any
Font: Pujol (2000)

La producció d’herba de pastura a la finca durant la primavera varia molt segons l’any. Si
la primavera és plujosa, el creixement és òptim, i així les vaques poden començar a
pasturà a finals de març. En cas contrari, cal mantenir les vaques tancades i aportar‐los
l’alimentació a l’estable fins a finals d’abril. Donat que l’inici del període de pastura lliure
pot variar ben bé un mes, els costos poden variar notablement en un cas o altre.

El creixement de l’herba, a més d’estar limitat per les condicions meteorològiques, també
varia segons l’altitud, presentant períodes més curts de creixement a mesura que
incrementem l’alçada en que es troben aquestes pastures. Per tant, les pastures d’alta
muntanya presentaran un període vegetatiu i reproductiu molt més curt, i alhora més
retardat que les pastures de la zona del voltant de l’explotació, permetent així un
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aprofitament esglaonat d’aquestes. Per aquest motiu, les vaques durant la primavera
pasturen els vorals de l’explotació i durant l’estiu pugen a alta muntanya, d’aquesta
manera l’aprofitament de la pastura és màxim. I mentre les vaques són a la muntanya,
als prats de l’explotació es pot preparar el rebost per a l’hivern.

Finalment comentar, que durant tota l’època de pastura es reparteix sal, un cop per
setmana, a totes les zones de pastura on es troben les vaques i, per altra banda, el bestiar
també disposa de blocs de minerals a lliure disposició.

Fotografia 13. Vaques de Mas El Pinós menjant sal a les saleres de la muntanya.
Font: Elaboració pròpia.
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4.2.2. Anàlisi tècnic de les instal∙lacions

4.2.2.1. Allotjaments pel bestiar

Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, l’explotació de Mas el Pinós disposa de diferents
instal∙lacions que serveixen d’allotjament pel bestiar durant l’hivern. Aquestes
instal∙lacions compten amb cornadissos autoblocants. Els allotjaments disponibles poden
ser intensius, on les vaques queden aïllades de l’exterior, i bé semi‐extensius, que
permeten que les vaques puguin sortir una part del dia a l’exterior. Amb el pas del temps,
s’han anat construint noves instal∙lacions que han permès posar en pràctica l’experiència
de tots aquests anys.

A l’annex 5 es presenta un plànol de situació de les naus presents al votant de la casa
pairal. A més a més de totes aquesta naus, l’explotació consta de 3 instal∙lacions més, una
en propietat i les altres dues en règim d’arrendament. Seguidament, s’analitzarà
cadascuna de les instal∙lacions disponibles. Per a més informació pot consultar‐se el
mencionat annex 5 (plànol nº 1).
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Nau 1 (engreix de vedells d’integració, plànol nº 2 i 3 de l’annex 5)

La nau es situa a 100 m de la casa pairal de l’explotació. Es una destinada als vedells
d’engreix d’integració, tot i que també serveix com a magatzem per alimentació,
fonamentalment de palla de cereals.

Paràmetre tècnic

Nau 1

Recomanació

Tipus de bestiar

Boví, integració intensiva ‐

Fase productiva

Engreix

‐

Sistema d’allotjament

Lots (15‐20 vedells/lot)

‐

Formigó armat i bloc

Tipus d’estructura

foradat

‐

Tipus de coberta

Teula, color terra

‐

Dimensions (llargada, amplada i alçada)

33,4 x 10,10 x 3,5‐4,5 m

‐

Superfície útil total (m2)

333,30

‐

Zona de repòs (cubicles/animal)

1

1

Capacitat (n animals)

80

‐

Places de menjadora (n)

35 ( ½ pinso i ½ palla)
15‐20

Menjadora (cm/animal)

(més

21 cm pinso i 21 cm palla llargada

la
de

l’estable de palla)
Abeuradors (n)

Tipus abeuradors

1 abeurador/15‐20

1 abeurador / 20

vedells

vedells

Abeurador individual
amb boia

‐

Eslat parcial amb fossa
Dejeccions ramaderes

coberta a sota. Amb una

120,00 m3

capacitat de 212 m3
Taula 20. Anàlisis tècnic de la nau 1.
Font: Elaboració pròpia.
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Nau 2 (recria de boví, plànol nº 4 de l’annex 5)

La nau es troba situada també a menys de 100 m de la casa pairal. En aquesta nau es
tanquen les vedelles de reposició just després de deslletar‐les (setembre) i s’engeguen a
pasturar a principis de primavera (abril). És la nau en funcionament més antiga de
l’explotació, tot i això es troba en unes bones condicions. Les vedelles allotjades estan
tancades, sense pati per poder sortir a l’exterior, no obstant, una de les façanes de la nau
és totalment oberta, fet que permet que les vedelles visquin en un ambient assolellat
molt semblant al de l’exterior.
Paràmetre

Nau 2

Recomanació

Tipus de bestiar

Boví, intensiu

‐

Fase productiva

Recria

‐

Sistema d’allotjament

Lots (5 o 6 vedelles/lot)

‐

Tipus d’estructura

Formigó armat i totxanes

‐

Tipus de coberta

Fibrociment, color terra

‐

Dimensions (llargada, amplada i alçada)

34,50 x 8,15 x 3,00 m

‐

Superfície útil total (m2)

278,00

‐

Zona de repòs (m2/animal)

4,70

4‐5

Capacitat (n animals)

20

‐

Places de menjadora (n)

30

‐

Menjadora (m lineals/animal)

0,45

0,40‐0,50

Abeuradors (n)

1/ 5 o 6 vedelles

Tipus abeuradors

Abeurador individual amb
boia

1

abeurador/25

animals
‐

Es treuen els fems un cop
per setmana, de forma
Dejeccions ramaderes

manual, i es porten

‐

directament al camp o bé
al femer general
Taula 21. Anàlisi tècnic de la nau 2.
Font: Elaboració pròpia.
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Nau 3 (vaques gestació i eixutes, plànol nº 5 de l’annex 5)

La nau 3 es la més gran de l’explotació. El bestiar s’hi allotja en règim totalment intensiu.
Està situada aprop de la casa pairal i de la nau 4 (part i lactació). En aquesta nau es
tanquen les vaques en gestació i eixutes durant la hivernada. El cornadís està situat a
banda i banda del passadís d’alimentació (de tipus central). Al tractar‐se d’una nau
totalment intensiva, les necessitats de manteniment de les vaques són més baixes, donat
que les condicions ambientals a l’interior de la nau són millors que a les naus semi‐
extensives. La principal problemàtica que es dóna en aquesta instal∙lació es quan han de
vedellar les vaques (més obertures de pont, més infeccions, més malestar de la vaca,
etc.); tot plegat és el que va conduir a la construcció de la nau 4.

Paràmetre

Nau 3

Recomanació

Tipus de bestiar

Boví, intensiu

‐

Fase productiva

Gestació i eixutes

‐

Sistema d’allotjament

Lot

‐

Tipus d’estructura

Formigó armat i totxanes

‐

Tipus de coberta

Fibrociment, color terra

‐

Dimensions (llargada, amplada i alçada)

30,10 x 16,00 x 3,10 m

‐

Superfície útil total (m2)

481,60

‐

Zona de repòs (cubicles/animal)

1,07

1 cubicle/vaca

Capacitat (n animals)

56

‐

Places de menjadora (n)

56

Menjadora (m lineals/animal)

0,72

0,70‐0,80

Abeuradors (n)

1

‐

Abeuradors (cm lineals/animal)

7,9

5 cm/animal

Tipus abeuradors

Dejeccions ramaderes

Abeurador rectangular
amb boia
Es treuen els fems amb el
tractor, cada setmana

1
menjadora/vaca

‐

‐

Taula 22. Anàlisi tècnic de la nau 3.
Font: Elaboració pròpia.
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Nau 4 (parts, plànol nº 7 de l’annex 5).

La nau es troba situada, aproximadament, a 100 m de la nau 3 (gestació i eixutes). Es
compon d’un menjadora coberta i un espai a l’aire lliure, tancat perimetralment. S’utilitza
per als parts i inici de lactació. Segons l’experiència de l’explotació, els parts a l’exterior
sempre són molt menys problemàtics (menys infeccions, menys risc d’obertura de pont,
més tranquil∙litat per la vaca, etc.), i, per aquest motiu, quan una vaca de la nau 3 està
apunt de parir, es fa sortir cap a la nau 4.
Paràmetre

Nau 4

Recomanació

Tipus de bestiar

Boví, semi‐extensiu

‐

Fase productiva

Part i lactació

‐

Sistema d’allotjament

Cornadís

‐

Tipus d’estructura

Formigó armat i totxanes

‐

Tipus de coberta

Fibrociment, color terra

‐

Dimensions (llargada, amplada i alçada)

12,8 x 8,00 x 3‐3,50 m

‐

Superfície útil total (m2)

102,40

‐

Zona de repòs (m2/animal)

No en disposa (prat)

‐

Zona d’exercici (m2/animal)

No en disposa (prat)

‐

Capacitat (n animals)

15

‐

Places de menjadora (n)

15

1 per animal

Menjadora (m lineals/animal)

0,80

0,70‐0,80

Abeuradors (n)

2

‐

Abeurador rectangular

Tipus abeuradors

amb boia

Abeuradors (cm lineals/animal)

35,3

‐
5

La nau es neteja una
Dejeccions ramaderes

vegada cada 15 dies, i es
porten els fems directas al

‐

camp o bé al femer
Taula 23. Anàlisi tècnic de la nau 4.
Font: Elaboració pròpia.
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Nau 5 (infermeria, plànol nº 7 de l’annex 5)

La nau es troba situada també a 100 m de la nau 3 (gestació i eixutes). Es compon d’un
menjadora coberta i un espai a l’aire lliure, tancat perimetralment. S’utilitza per les
vaques o vedells que presenten diferents problemàtiques (coixeses, problemes de part,
etc). La instal∙lació permet un maneig molt més individualitzat, afavorint‐se així la
recuperació el més aviat possible.

Paràmetre

Nau 5

Recomanació

Tipus de bestiar

Boví, semi‐extensiu

‐

Fase productiva

Infermeria

‐

Sistema d’allotjament

Cornadís

‐

Tipus d’estructura

Formigó armat i totxanes

‐

Tipus de coberta

Fibrociment, color terra

‐

Dimensions (llargada, amplada i alçada)

8,00 x 6,00 x 2,5‐3,50 m

‐

Superfície útil total (m2)

48,00

‐

Zona de repòs (m2/animal)

No en disposa (prat)

‐

Zona d’exercici (m2/animal)

No en disposa (prat)

‐

Capacitat (n animals)

10

‐

Places de menjadora (n)

10

1 per animal

Menjadora (m lineals/animal)

0,80

0,70‐0,80

Abeuradors (n)

1

‐

Abeurador rectangular

Tipus abeuradors

amb boia

Abeuradors (cm lineals/animal)

20

‐
5

La nau es neteja una
Dejeccions ramaderes

vegada cada 15 dies, i es
porten els fems directas al

‐

camp o bé al femer
Taula 24. Anàlisi tècnic de la nau 5.
Font: Elaboració pròpia.
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Nau 6 (lactació, plànol nº 8 de l’annex 5 )

La nau es troba situada a 500 m de la casa pairal. Es compon d’un menjadora coberta i un
espai molt gran a l’aire lliure, tancat perimetralment. S’utilitza per la lactació natural dels
vedells. En aquesta nau es porten les vaques que han parit a la nau 4, conjuntament amb
el seu vedell, per allotjar‐s’hi el que resti d’hivern. En tractar‐se d’uns instal∙lació amb un
tancat perimetral a l’aire lliure molt gran, els vedells hi poden passejar, córrer i ser tan
lliures com vulguin.

Paràmetre

Nau 6

Recomanació

Tipus de bestiar

Boví, semi‐extensiu

‐

Fase productiva

Lactació

‐

Sistema d’allotjament

Cornadís

‐

Tipus d’estructura

Formigó armat i bloc

‐

Tipus de coberta

Fibrociment, color terra

‐

Dimensions (llargada, amplada i alçada)

15,00 x 8,50 x 3‐3,50 m

‐

Superfície útil total (m2)

127,50

‐

Zona de repòs (m2/animal)

No en disposa (prat)

‐

Zona d’exercici (m2/animal)

No en disposa (prat)

‐

Capacitat (n animals)

21

‐

Places de menjadora (n)

21

1 per animal

Menjadora (m lineals/animal)

0,80

0,70‐0,80

Abeuradors (n)

Rierol

‐

La nau es neteja una
Dejeccions ramaderes

vegada cada 15 dies, i es
porten els fems directas al

‐

camp o bé al femer
Taula 25. Anàlisi tècnic de la nau 6.
Font: Elaboració pròpia.
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Nau 7 (ramat complert, no es disposa de plànol)

La nau es troba situada a 1 km de la casa pairal. Es compon d’un menjadora coberta i un
espai l’aire lliure, tancat perimetralment. Aquesta nau està llogada i s’utilitza per tancar
un ramat de vaques que van sempre separades de la resta, es a dir tenen les seves
pastures durant tot l’any i a l’hivern es tanca tot al ramat a la nau 7. Per tant, a la mateixa
nau hi haurà vaques eixutes, en gestació i lactació). La capacitat de bestiar de la nau és
més gran de la que realment hi ha.

Paràmetre

Nau 7

Tipus de bestiar

Boví, semi‐extensiu
Ramat complert (eixutes,

Fase productiva

gestació i lactació)

Recomanació
‐
‐

Sistema d’allotjament

Cornadís

‐

Tipus d’estructura

Formigó armat i bloc

‐

Tipus de coberta

Teula, color terra

‐

Dimensions (llargada, amplada i alçada)

(30,00 x 12,00 x 4,50 m)

‐

Superfície útil total (m2)

360,00

‐

Zona de repòs (m2/animal)

No en disposa (prat)

‐

Zona d’exercici (m2/animal)

No en disposa (prat)

‐

Capacitat (n animals)

35

‐

Places de menjadora (n)

35

1 per animal

Menjadora (m lineals/animal)

0,75

0,70‐0,80

Abeuradors (n)

Rierol

‐

La nau es neteja una
Dejeccions ramaderes

vegada cada 15 dies, i es
porten els fems directas al

‐

camp o bé al femer
Taula 26. Anàlisi de la nau 7.
Font: Elaboració pròpia.
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Nau 8 (braves de reposició, plànol nº 9 de l’annex 5)

La nau es troba situada a 2 km de la casa pairal, i actualment és la instal∙lació més nova,
construïda l’any 2012. Es compon d’un menjadora coberta i un espai molt gran a l’aire
lliure, tancat perimetralment. S’utilitza sols per les braves de reposició, entre 1,5 i 2 anys.
Es tracta d’una etapa en la qual el bestiar ha d’aprendre a tancar‐se a les menjadores
autoblocants, però lluny de les vaques i resta de bestiar adult, que, en aquest sentit, les
perjudicarien. És per aquest motiu que es va decidir construir aquesta nova nau. No
obstant, a més a més de les vedelles, també s’hi pot allotjar alguna vaca, experimentada i
amb bon caràcter o manyaga, que sempre ajudarà a les braves a adaptar‐se als
cornedissos, per efecte mimètic.
Paràmetre

Nau 8

Recomanació

Tipus de bestiar

Boví, semi‐extensiu

‐

Fase productiva

Braves (d’1,5 a 2 anys)

‐

Sistema d’allotjament

Cornadís

‐

Tipus d’estructura

Formigó armat i bloc

‐

Tipus de coberta

Fibrociment, color terra

‐

Dimensions (llargada, amplada i alçada)

11,80 x 8,80 x 3‐3,65 m

‐

Superfície útil total (m2)

103,80

‐

Zona de repòs (m2/animal)

No en disposa (prat)

‐

Zona d’exercici (m2/animal)

No en disposa (prat)

‐

Capacitat (n animals)

21

‐

Places de menjadora (n)

21

1 per animal

Menjadora (m lineals/animal)

0,80

0,70‐0,80

Abeuradors (n)

Rierol

‐

La nau es neteja una
Dejeccions ramaderes

vegada cada 15 dies, i es
porten els fems directas al

‐

camp o bé al femer
Taula 27. Anàlisi tècnic de la nau 8.
Font: Elaboració pròpia.
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En base a tota la informació recopilada en les taules anteriors, es pot concloure que
l’explotació disposa d’unes instal∙lacions suficients i adequades per a la finalitat
perseguida.
4.2.2.2. Gestió de les dejeccions ramaderes
Per a calcular la producció de fems a l’explotació, s’ha considerat un coeficient corrector
que corregeixi la producció de fems o purins del bestiar que està en règim semi‐extensiu,
ja que aquest només romandrà alguns mesos estabulat. La següent taula mostra la
producció de fems i purins a l’explotació l’any 2012.
Tipus de bestiar

Coef.*

Caps

Purins (m3/any)

Fems (tn/any)

Animal**

Total

Animal**

Total

Nitrogen**
(kg/cap i any)

Nitrogen intensiu
(kg/any)

Reproductors extensiu

0,20

116

0,00

0,00

12,00

278,40

51,10

1.185,52

Vedelles de reposició

0,25

27

0,00

0,00

7,00

47,25

36,50

246,37

Vedells d’engreix

1,00

80

3,60

288,00

0,00

0,00

21,90

1752

288,00

‐

325,65

‐

3.183,89

Total explotació

* Coeficient corrector: Càlcul aproximat en funció del temps que el bestiar està estabulat o semi‐estabulat,
per tant és el període en què els animals poden generar purins o fems dins l’estable.
** D’acord amb la normativa vigent actualment a Catalunya (Decret 136/2009, d’1 de setembre).

Taula 28. Estimació de la producció de fems, purins i nitrogen orgànic a l’explotació l’any 2012.
Font: Elaboració pròpia.

Per a l’emmagatzematge dels fems, l’explotació disposa d’un femer descobert (vegi’s
plànol nº 6 de l’annex 5) que garanteix una perfecta estanquitat i impermeabilització. A
més a més, aquest femer disposa d’una petita bassa complementària pels sucs i lixiviats
que es puguin originar durant l’emmagatzematge dels fems.
Paràmetre

Femer

Capacitat (m3)

223,00

Estanqueïtat

Si

Cobert

No

Impermeabilització

Si (formigó)

Materials utilitzats en la construcció

Si (formigó i blocs)

Forma

Rectangular

Dimensions (m)

(15,90 x 6,00) + (8,90 x 6,00 x 1,50)

Sistema de recollida de sucs i lixiviats

Si (bassa complementària)

Taula 29. Anàlisi tècnic del femer.
Font: Elaboració pròpia.
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Els fems de l’explotació que es troben emmagatzemats al femer són els generats,
bàsicament, per les vaques i les vedelles de reposició durant la hivernada, suposant un
total de 325,65 tones a l’any, o el que és el mateix, 407,06 m3. La normativa vigent exigeix
una capacitat mínima d’emmagatzematge equivalent a 7 mesos.
Càlcul de la capacitat mínima d’emmagatzematge = (407,06 m3 / 12 mesos/any) x 7
mesos/any = 237,45 m3 de capacitat d’emmagatzematge necessària per a 7 mesos.
El femer disposa d’una capacitat total per a 223,00 m3, per tant no és suficient, per molt
poc, per a emmagatzemar la producció de fems durant 7 mesos. No obstant, la diferència
és tan minsa (concretament 14,45 m3), que tan sols apilant lleugerament més el femer és
perfectament assolible.

La nau de vedells d’engreix en integració disposa d’eslats parcials amb una fossa de
purins a sota (vegi’s plànol ). Aquesta fossa també està totalment impermeabilitzada del
sòl. A la següent taula, es presenten les característiques tècniques de la mateixa:

Paràmetre

Fossa de purins

Capacitat (m3)

212,00

Estanqueïtat

Si

Cobert

Si

Impermeabilització

Si (formigó)

Materials utilitzats en la construcció

Si (formigó i blocs)

Forma

Sota eslats

Dimensions (m)

37,14 x 2,20 x 2,60

Sistema de recollida de sucs i lixiviats

Si

Taula 30. Anàlisi tècnic de la fossa de purins.
Font: Elaboració pròpia.

Els purins generats pels vedells d’engreix en integració cauen pel seu propi pes,
mitjançant els eslats, a la fossa. La quantitat total estimada, generada per any, és de 288
m3. La normativa vigent exigeix una capacitat mínima d’emmagatzematge equivalent a 5
mesos. Tot seguit, s’efectuen els càlculs de comprovació pertinents.
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Càlcul de la capacitat mínima d’emmagatzematge = 288,00 m3 / 12 mesos/any) x 5
mesos/any = 120,00 m3
La fossa té una capacitat de 212,00 m3, per tant és més que suficient per a
emmagatzemar la producció de purins durant els 5 mesos que demana la normativa
vigent.
La destinació final dels fems i purins són els prats i camps de la pròpia explotació. La
quantitat total de nitrogen estimada que va produir el bestiar l’any 2012 va ser de
3.183,89 kg. A la següent taula es justifica l’existència de suficient base territorial per a
portar a terme una correcte aplicació de les dejeccions.

Tipus de superfície

Superfície (ha)

Conreus farratgers
Pastius permanents
Prats artificials
Prats naturals permanents
Total

2,07
7,21
7,24
75,07

Nitrogen possible a aplicar per any
Kg N/ha i any*
Total kg N/any
210,00
434,7
210,00
1514,1
210,00
1520,4
210,00
15.764,7
19.233,90

* D’acord amb la normativa vigent actualment a Catalunya (Decret 136/2009, d’1 de setembre).

Taula 31. Quantitat màxima de nitrogen aplicable a la superfície disponible per l’explotació.
Font: Elaboració pròpia.

L’explotació disposa de superfície per a poder‐hi aplicar dejeccions equivalents a
19.223,90 kg de nitrogen. El nitrogen generat en règim intensiu és de tan sols 3.183,89 kg
de nitrogen, mentre que el nitrogenat generat pel bestiar mentre pastura (règim
extensiu) és de 5.481,19 kg de nitrogen. És a dir, que el bestiar de l’explotació genera,
teòricament, un total de 8.665,08 kg de nitrogen. Per tant, el balanç anual de nitrogen
quedaria de la següent manera:
Generació de nitrogen a l'explotació
Capacitat d’absorció terra
(kg N/ any)
(kg N/any)
8.665,08
19.233,90
Taula 32, Balanç de nitrogen a l’explotació.
Font: Elaboració pròpia.

Balanç de nitrogen
(kg N/any)
‐10.568,82

Per tant, l’explotació disposa de base de territorial més que suficient per a portar a terme
una correcte aplicació de les dejeccions ramaderes.
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4.2.3. Anàlisi tècnic de la reproducció i de la sanitat
4.2.3.1. Maneig reproductiu

Com ja s’ha explicat anteriorment en el punt 4.1.6 dedicat al bestiar, les vaques de
l’explotació són íntegrament de raça Bruna dels Pirineus. La reposició és pròpia i també
de raça Bruna; així doncs, cada any es guarda aproximadament entre un 10 i un 15% de
reposició, i per a poder‐ho fer, és necessari comprar un semental cada 2 anys, i evitar així
els possibles problemes de consanguinitat. El semental sempre s’adquireix a una
explotació que pertanyi a la FEBRUPI, i alhora disposi dels millors índexs productius de la
raça, per intentar així millorar genèticament el ramat.

Els criteris alhora d’escollir el nou semental a comprar són els següents (de major a
menor importància):
-

Bona presència general, poc desenvolupament de cuixa (no gen cuixat), molta
llargada de cos i docilitat.

-

Anàlisis dels pares (estatura, color, braguer, etc.) i, en general, del seu arbre
genealògic.

-

Pes al naixement (es considera ideal un pes comprès entre 42 i 47 kg).

-

Estat sanitari de l’explotació d’origen.

-

Preu de l’animal

L’elecció de les vedelles de reposició és a dues vies, en primer terme en funció de les
característiques productives de la mare, fertilitat i facilitat de part principalment, i també
per la morfologia i característiques físiques de la pròpia vedella.

La vida productiva de les vaques és d’aproximadament 10 anys, i la dels toros
d’aproximadament 4 anys, per evitar els ja comentats problemes de consanguinitat.
L’explotació utilitza com a mètode reproductiu la munta natural, única i exclusivament. La
munta natural és molt pràctica i senzilla de realitzar, donat que les vaques durant la gran

4. L’explotació Mas el Pinós (4.2. Anàlisi tècnic i econòmic de la situació actual)

61

Treball Final de Grau

Jaume Casas Canal

majoria de l’any es troben en règim extensiu, i resulta difícil poder‐les manejar
correctament, observar‐ne el zel, separar‐les en un lloc fix i finalment inseminar‐les en el
moment oportú.

Com ja s’ha comentat, s’intenten agrupar els parts durant la hivernada, quan les vaques
estan estabulades. Aquesta pràctica es fa per diversos motius:
-

Es poden controlar millor els parts, intervenint quan s’escaigui.

-

Les vaques en lactació tenen unes necessitats nutritives molt grans, per tan si
vedellen a l’hivern es garanteix durant els primers mesos una dieta constant
(farratges conservats), i que una part de la lactació coincideixi amb el pic de
creixement farratger de les pastures de primavera.

-

L’agrupació de parts també és una avantatge a l’hora de vendre els animals
junts, ja que a més que els vedells seran mes homogenis, seran venuts en una
època on majoritàriament les altres explotacions no ho fan.

-

Facilita el maneig del conjunt del ramat, bàsicament l’alimentació i els
tractaments sanitaris col∙lectius.

No obstant això, durant aquests últims anys els parts s’han desagrupat bastant, perquè
actualment no es separen els toros i antigament si que es feia. La següent taula mostra el
calendari reproductiu de l’explotació aquests darrers anys:

ÈPOCA DE
PARTS 2

ÈPOCA DE PARTS 1

Feb.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

ÈPOCA DE
COBRICIONS 1
DESLL.*

DESLL.*

Oct.

Nov.

Des.

ÈPOCA DE
COBRICIONS 2
DESLL.*

* Deslletaments.

Figura 19. Calendari reproductiu a l’explotació Mas el Pinós.
Font: Elaboració pròpia
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No obstant l’anterior, en el lot de vedelles s’utilitza un toro de la raça Blonde d’Aquitània,
el qual disposa i permet una bona facilitat de part.
L’explotació realitza anualment, concretament a finals d’hivern, controls de gestació a
totes aquelles vaques de les quals es desconeix si es troben gestants. Les vaques que no
estan prenyades, per manca de zel o qualsevol altre problemàtica, es separen i tracten
d’acord amb el que prescrigui el veterinari de l’explotació.
A la següent taula es presenten els principals indicadors reproductius de l’explotació.
Paràmetre

Valor

Interval mitjà entre parts (mesos)

13,00

Taxa de fertilitat (%)

85,10

Taxa de reposició anual (%)

13,40

Prolificitat

1,02

Facilitat de part*

1,20

Parts normals (%)

85,00

Parts assistits pel ramader (%)

14,00

Parts assistits pel veterinari (%)

1,00

Mortalitat al part (%)

2,50

Mortalitat després del part i fins al deslletament (%)

4,20

* 1. Sense ajuda, 2. Assistit sense dificultat, 3. Assistit amb dificultat, 4. Assistència veterinària, 5.
Assistència quirúrgica (cesària).

Taula 33. Indicadors reproductius de l’explotació, corresponents a l’any 2012.
Font: Elaboració pròpia.

Mas el Pinós porta un seguiment exhaustiu dels paràmetres reproductius, sobretot dels
parts. De cada part, s’anoten les següents dades: el pes dels vedells al naixement, el pare
i la mare, el tipus de part, el pes al deslletament i el seu guany mitjà diari. L’anàlisi anual
de tota aquesta informació és bàsica per a conèixer les característiques reproductives i
productives del bestiar, i permet seleccionar a la futura reposició mitjançant criteris
objectius. D’aquesta manera, s’intenta que el ramat cada any sigui millor.
El maneig reproductiu actual es considera correcte. Si bé sempre es pot millorar, el marge
de millora existent actualment és petit.
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Fotografia 14. Pesatge de vedells en el moment del seu deslletament.
Font: Elaboració pròpia.

4.2.3.2. Maneig sanitari

Generalment hi ha pocs problemes de sanitat a l’explotació. Fa més de 10 anys que no hi
ha hagut un problema greu de sanitat, antigament es va donar un brot de tuberculosis,
que va ser eradicat sacrificant les vaques positives i desinfectant exhaustivament totes les
instal∙lacions. Actualment, l’explotació està completament lliure de tuberculosis. No
obstant això, durant aquests últims 10 anys l’explotació ha tingut altres problemes que
s’han solucionat gràcies al maneig sanitari.

A continuació s’explicaran els problemes sanitaris més freqüents a l’explotació i els
fàrmacs que s’utilitzen per pal∙liar‐los. També es proposarà una possible alternativa a
cada fàrmac.
‐ Problemes digestius

Els problemes digestius són el principal problema sanitari de l’explotació. Les dues causes
més freqüents són:
‐

Diarrea vírica en vedells (rotavirus i coronavirus): Actualment aquest problema
s’ha pogut solucionar, pràcticament al 100%, vacunant a les vaques dos mesos
abans de parir amb les vacunes ROTAVEC CORONA 5DS© i COVEXIN 10©.
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Toxèmies en les vaques: la major part d’aquestes toxèmies es produeixen durant
l’hivern, la qual cosa fa pensar que puguin ser degudes a l’alimentació
administrada, sobretot a l’ensitjat de blat de moro.

El fàrmac més utilitzat per a tractar els problemes digestius a l’explotació s’anomena
Bykahepar©.
BYKAHEPAR©

Praxis a l’explotació

Espècie de destí
Principi/s actiu/s

Boví de carn
Menbutona, 100 mg/ml

Objectiu/s
Via d'administració
Pauta posològica

Toxèmies o indigestions
causades per l’alimentació

Indigestions, toxèmies, cetosis, anorèxia i
insuficiència hepàtica i pancreàtica

Intramuscular profunda

Intravenosa lenta i intramuscular profunda

5‐10 mg/kg PV i dia, cada 24h
durant 3 dies

10 mg/kg PV i dia, cada 24‐48 h

2 dies

2 dies

Període de supressió
Es respecte el
prospecte?
Com es garanteix el
període de supressió?
ALTERNATIVA

Prospecte

Si
Tots els fàrmacs administrats a l’explotació s’anoten en un registre de
tractaments. A partir d’aquest registre es controlen els períodes de supressió de
cadascun dels fàrmacs

Producte

Digestoyet©

Principi actiu

Menbutona, 100 mg/ml

Via d’administració
Pauta posològica

Intramuscular profunda o intravenosa lenta
Boví adult: 10 mg/kg PV i dia

Taula 34. Anàlisi tècnic del tractament per a toxèmies a l’explotació.
Font: Elaboració pròpia.

‐

Problemes respiratoris

Els problemes respiratoris són la segona causa principal de problemes sanitaris a
l’explotació. Els problemes respiratoris majoritàriament apareixen en vedells d’entre 2 i 4
mesos d’edat, durant l’hivern i també a la primavera. En canvi, en el bestiar adult els
problemes respiratoris són escassos, només un cas a l’any.

4. L’explotació Mas el Pinós (4.2. Anàlisi tècnic i econòmic de la situació actual)

65

Treball Final de Grau

Jaume Casas Canal

Cal remarcar, que mai s’ha produït un brot important d’afectació respiratòria, sense tenir
en compte la tuberculosis (afectació pulmonar), com ja s’ha explicat anteriorment. Els
anys amb un clima molt propens a patir problemes respiratoris, grans nevades o bé
períodes llargs de fred, s’aplica un tractament preventiu als vedells amb el medicament
Draxxin©. A continuació es mostra el fàrmac més usual per combatre amb els problemes
respiratoris de l’explotació.

DRAXXIN©
Espècie de destí
Principi/s actiu/s

Objectiu/s

Via d'administració
Pauta posològica

Praxis a l’explotació
Boví de carn

Tulatromicina, 100 mg/ml
Tractament i prevenció de la
Tractament i prevenció de la malaltia
malaltia respiratòria bovina (ERB)
respiratòria bovina (ERB) associada a
associada a Mannheimia
Mannheimia haemolytica, Pasteurella
haemolytica, Pasteurella
multocida, Haemophilus somnus i
multocida, Haemophilus somnus i
Mycoplasma bovis. Tractament de la
Mycoplasma bovis. Tractament de
la queratoconjuntivitis infecciosa
queratoconjuntivitis infecciosa bovina
bovina (QIB) associada a
(QIB) associada a Moraxella bovis
Moraxella bovis
Subcutània
Subcutània
2,5 mg/kg PV i dia

2,5 mg/kg PV i dia; dosis màxima en el punt
d’inoculació 7,5 ml.

49 dies

49 dies

Període de supressió
Es respecte el prospecte?

ALTERNATIVA

Com es garanteix el
període de supressió?

Prospecte

Si
Tots els fàrmacs administrats a l’explotació s’anoten en un registre de
tractaments. A partir d’aquest registre es controlen els períodes de supressió de
cadascun dels fàrmacs

Producte
Principi actiu
Via d’administració
Pauta posològica

Zuprevo©
180 mg/ml Tildipirosina 2
Subcutània
4 mg Tildipirosina/kg PV

Taula 35. Anàlisi tècnic del tractament per a problemes respiratoris a l’explotació.
Font: Elaboració pròpia.

‐

Problemes reproductius

L’explotació gairebé no presenta problemes reproductius. El problema més important són
les distòcies de part, encara que no són significatives i farmacològicament no es poden
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evitar. Per altra banda, la metritis és l’únic problema que farmacològicament es pot
combatre. El fàrmac que s’utilitza per a combatre la metritis és el Dexabiopen©.

DEXABIOPEN©

Praxis a l’explotació

Prospecte

Espècie de destí

Boví de carn
Bencilpenicilina 200.000 UI; dihidroestreptomicina (sulfato) 200 mg/ml;
dexametasona (21‐fosfat sòdic) 0,5 mg/ml.
Tractaments de les infeccions respiratories
causades per Pasteurella multocids,
Infeccions de melic i metritis
Colibacilosis, Pneumònia, Broncopneumònia,
Metritis, Mamitis, salmonel∙losis, Leptospirosis,
Tètanus i Carbuncle

Principi/s actiu/s

Objectiu/s

Via d'administració
Pauta posològica
Període de supressió
Es respecte el
prospecte?

Intramuscular profunda

1 ml/10‐20 kg PV/dia; durant 2
o 3 dies

1 ml/10‐20 kg PV/dia; durant 3 dies

56 dies

56 dies

Les infeccions de melic no s’esmenten en el prospecte

Com es garanteix el
període de supressió?
ALTERNATIVA

Intramuscular profunda

Tots els fàrmacs administrats a l’explotació s’anoten en un registre de
tractaments. A partir d’aquest registre es controlen els períodes de supressió de
cadascun dels fàrmacs

Producte

Clamoxyl LA©

Principi actiu

Amoxicilina (dihidrato), 150 mg

Via d’administració
Pauta posològica

Subcutània i intramuscular
Boví: 1 ml/10 kg PV

Taula 36. Anàlisi tècnic del tractament de la metritis a l’explotació.
Font: Elaboració pròpia.

‐

Problemes musculars o esquelètics

Com ja s’ha explicat el punt 4.1.1, l’explotació està ubicada en el Prepirineu, zona
totalment muntanyosa. Aquest fet implica que el terreny pugui ser abrupte, i tot i que la
raça Bruna dels Pirineus sigui una raça bastant robusta, el risc de patir lesions musculars o
esquelètiques (esquinços, fissures, contractures, etc.) és alt.
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Les principals afectacions es donen en vedells durant el període estival (alta muntanya) o
bé també just després de néixer als prats del voltant de l’explotació. En el darrer cas, les
afectacions sobretot es produeixen quan neva abundantment, fent que els vedells,
totalment inexperts vers aquest fenomen meteorològic, siguin més propensos a patir
lesions. Tot seguit s’analitza el fàrmac més utilitzat per a solucionar els problemes
musculars i esquelètics.

DINALGEN©

Praxis a l’explotació

Prospecte

Espècie de destí

Boví de carn

Principi/s actiu/s

Objectiu/s

Antiinflamatori

Via d'administració

Intramuscular

Pauta posològica

3 mg/kg PV i dia; durant 3 dies

3 mg/kg PV i dia; durant 1‐3 dies

2 dies

2 dies

Període de supressió
Es respecte el
prospecte?

ALTERNATIVA

Com es garanteix el
període de supressió?

Ketoprofeno 150 mg/ml
Reducció de la inflamació i dolor associats a
trastorns muscoloesquelètics, coixeses i
després del part.
Reducció de la febre (ERB).
Reducció de la inflamació, febre i dolor en la
mastitis clínica aguda.
Intravenosa o intramuscular

Si
Tots els fàrmacs administrats a l’explotació s’anoten en un registre de
tractaments. A partir d’aquest registre es controlen els períodes de supressió de
cadascun dels fàrmacs

Producte

Finadyne©

Principi actiu

Flunixino (meglumina), 50 mg/ml

Via d’administració Intramuscular o intravenosa
Pauta posològica

2,2 mg/kg PV i dia

Taula 37. Anàlisi tècnic del tractament dels problemes musculars o esquelètics a l’explotació.
Font: Elaboració pròpia.

‐ Queratoconjuntivitis infecciosa
La queratoconjuntivitis infecciosa és una malaltia que té una prevalença alta a
l’explotació a finals de primavera o durant l’estiu. Clarament, l’afectació és més alta en
estius molt calorosos, degut a la proliferació dels mosquits, que fan de transmissores de
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la malaltia. La patologia afecta per igual a tot el bestiar, no hi ha una relació amb l’edat. A
continuació s’analitza el fàrmac que s’utilitza per a tractar aquest problema.

ALAMYCIN©

Praxis a l’explotació

Espècie de destí
Principi/s actiu/s

Boví de carn
Oxitetraciclina (dihidrato), 300 mg/ml
Tractaments contra la
queratoconjuntivitis bovina

Control i tractament d'una àmplia gamma de
infeccions sistèmiques

Intramuscular profunda i
oftàlmica

Intramuscular profunda

40‐50 ml/animal (única dosis) i
aplicació oftàlmica 5
ml/animal

30 mg/kg PV i dia; dosis màxima en el punt
d'inoculació 15 ml

35 dies

35 dies

Objectiu/s
Via d'administració
Pauta posològica
Període de supressió
Es respecte el prospecte?

ALTERNATIVA

Com es garanteix el
període de supressió?

Prospecte

No. En cap cas la via oftàlmica apareix en el prospecte i el ramader ens diu que
ho aplica perquè un veterinari li ho va recomanar
Tots els fàrmacs administrats a l’explotació s’anoten en un registre de
tractaments. A partir d’aquest registre es controlen els períodes de supressió de
cadascun dels fàrmacs

Producte

Solmycin 300©

Principi actiu

Oxitetraciclina (dihidrato), 300 mg/ml

Via d’administració

Intramuscular profunda

Pauta posològica

30 mg/kg PV i dia

Taula 38. Anàlisi tècnic del tractament de la queratoconjuntivitis a l’explotació.
Font: Elaboració pròpia.

‐ Carències vitamíniques
Les principals carències vitamíniques es donen en vedells acabats de néixer, vaques en
període de postpart, vedells o vaques després d’un tractament llarg per problemes
digestius (deshidratació) i, finalment, també és freqüent en bessonades. A continuació
s’analitza el tractament més emprat actualment a l’explotació.
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Praxis a l’explotació

Espècie de destí
Principi/s actiu/s
Objectiu/s
Via d'administració
Pauta posològica

ALTERNATIVA

Producte
Principi actiu
Via d’administració
Pauta posològica

Prospecte
Boví de carn

Calci pantotenato 25 mg/ml; cianocobalamina 1,25 μg/ml; nicotinamida 10
mg/ml; piridoxina clorhidrato 2,5 mg/ml; riboflavina 1 mg/ml; tiamina 12,5
mg/ml (associació de vitamines del grup B)
Complement per vaques amb
Avitaminosis
problemes digestius
Intramuscular

Intramuscular

5‐10 ml/animal i dia; durant 3
dies

5‐10 ml/animal i dia; durant 3‐5 dies

No

No

Període de supressió
Es respecte el prospecte?
Com es garanteix el
període de supressió?

Jaume Casas Canal

Si
Tots els fàrmacs administrats a l’explotació s’anoten en un registre de
tractaments. A partir d’aquest registre es controlen els períodes de supressió de
cadascun dels fàrmacs
Vitamina AD3E©
Vitamina A 500000 UI, Colecalciferol 75000 UI, α‐tocoferol acetat 50 mg
Intramuscular
Adult: 5 ml/animal
Vedell: 3‐4 ml/ animal

Taula 39. Anàlisi tècnic del tractament de les carències vitamíniques a l’explotació.
Font: Elaboració pròpia.

‐ Problemes ocasionats per paràsits

En l’àmbit farmacològic, la desparasitació és un punt clau, ja que disminueix molt el risc
de patir malalties. A l’explotació es porten a terme dues desparasitacions a l’any, una a la
primavera i l’altre a la tardor. El motiu que es facin en aquests èpoques és perquè
coincideix amb la major concentració de paràsits degut al règim de pluges. Fa uns anys
van aparèixer problemes a l’explotació ocasionats per Fasciola hepatica, però actualment
aquest problema ha desaparegut, ja que l’antiparasitari que s’utilitza actua contra aquest
nemàtode.

Tot seguit s’analitza tècnicament l’antiparasitari utilitzat.
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Praxis a l’explotació

Prospecte

Espècie de destí

Boví de carn

Principi/s actiu/s

Ivermectina 10%; closulón 100%

Objectiu/s
Via d'administració
Pauta posològica
Període de supressió

Verms rodons gastrointestinals
(adults i L4); verms pulmonars
(adults i L4); tremàtode del fetge
(adult); hipodermosis; àcars i polls

Verms rodons gastrointestinals (adults i
L4); verms pulmonars (adults i L4);
tremàtode del fetge (adult); hipodermosis;
àcars i polls.

Subcutània

Subcutània

2 ml/kg PV i dia

2 mg de clorsulón + 0,2 mg de
ivermectina/kg PV i dia
(2 ml Virbamec‐F/kg PV i dia)

66 dies

66 dies

Es respecte el prospecte?

ALTERNATIVA

Com es garanteix el
període de supressió?

Si
Tots els fàrmacs administrats a l’explotació s’anoten en un registre de
tractaments. A partir d’aquest registre es controlen els períodes de supressió de
cadascun dels fàrmacs

2 Productes

Paramectin injectable© + Albendavet 10%©

Principi actiu

Ivermectina 1% + Albendazol (micornitzat) 100 mg

Via d’administració

Subcutània + oral

Pauta posològica

1ml/kg PV + 1ml/10 kg PV

Taula 40. Anàlisi tècnic del tractament antiparasitari utilitzat a l’explotació.
Font: Elaboració pròpia.

El maneig sanitari aplicat actualment a l’explotació es considera correcte. Si bé sempre es
pot millorar, el marge de millora existent actualment es creu petit.

4.2.4. Anàlisi econòmic de l’explotació
Per a l’anàlisi econòmic de l’explotació Mas el Pinós, s’ha partit dels resultats econòmics
obtinguts al llarg dels darrers tres exercicis, anys 2010, 2011 i 2012, i la seva mitjana. Per
a obtindre el resultat econòmic de cada exercici s’ha fet una recopilació de totes les
dades comptables, facturades o no, i dels extractes bancaris. A partir d’aquí, s’han
obtingut, les dades d’ingressos, despeses i resultats, que tot seguit es tabulen.
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Ingressos

Paràmetre/unitats
Ingressos totals
Venda de bestiar
Subvencions
Altres

2010
€/any
92.983,84
29.850,24
62.187,60
946,00

2011

2012

€/vaca
€/any
€/vaca €/any
902,76 103.988,98 999,89 92.152,62
289,81 41.118,00 395,37 33.919,66
603,76 62.870,98 604,53 58.232,96
9,18
0,00
0,00
0,00

Mitjana

€/vaca €/any €/vaca
912,40 96.375,15 938,35
335,84 34.962,63 340,34
576,56 61.097,18 594,95
0,00
315,33
3,06

Taula 41. Ingressos d’explotació al llarg dels darrers tres anys (2010, 2011, 2012 i mitjana), dades
expressades en € i €/vaca present.
Font: Elaboració pròpia.

Subvencions
700,00

603,76

Venda de bestiar i altres
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600,00

576,56

594,95

500,00

395,37
400,00

343,40

335,84

298,99
300,00
200,00
100,00
0,00

2010

2011
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Mitjana

Figura 20. Representació gràfica dels ingressos d’explotació al llarg dels darrers tres anys (2010,
2011, 2012 i mitjana), dades expressades en €/vaca present.
Font: Elaboració pròpia.

Les subvencions són els principals ingressos de l’explotació, amb clara diferència respecte
a la venda del bestiar i altres ingressos. En termes mitjans, representen el 63% dels
ingressos. Aquest fet suposa un gran inconvenient, donat que actualment la viabilitat de
l’explotació no va lligada a una correcte gestió tècnica i econòmica.
-

Despeses

Pel que fa a les despeses, s’observa com les despeses fixes o d’estructura són molt
superiors a les variables. L’explotació és força autosuficient, fet que minimitza les
compres de farratges a l’exterior, i, per altra banda, la compra de bestiar és mínima en
portar‐se a terme la pròpia autoreposició. Després de la retribució del treball, estimada
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en 1.800 €/mes per al ramader a títol principal, els arrendaments de terres de pastura
suposen la principal despesa fixa. Sense aquests arrendaments, l’explotació no podria
assolir la major part dels ingressos de bestiar que ara disposa.

Despeses totals

2010
€/any
€/vaca
71.173,31 691,00

2011
€/any
€/vaca
77.208,65 742,39

2012
€/any
€/vaca
65.674,99 650,23

Mitjana
€/any
€/vaca
71.352,32 694,54

Despeses variables
Compra reproductors
Alimentació comprada
Alimentació produïda
Mecanització
Sanitat i reproducció
Llum i telèfon
Material divers

22.091,00
0,00
6.785,00
386,00
8.217,00
2.221,00
2.795,00
1.687,00

30.038,00
5.220,00
6.780,00
3.520,00
8.452,00
3.136,00
2.580,00
350,00

18.833,95
0,00
7.048,91
601,90
5.756,74
2.727,95
2.105,74
592,71

23.654,32
1.740,00
6.871,30
1.502,63
7.475,25
2.694,98
2.493,58
876,57

229,93
16,73
66,95
14,52
72,68
26,24
24,27
8,54

Despeses fixes
49.082,31 476,52 47.170,65 453,56 46.841,04 463,75 47.698,00
Administració/gestoria
324,00
3,15
195,00
1,88
258,00
2,55
259,00
7.046,33
Arrendaments
7.825,00
75,97
6.580,00
63,27
6.734,00
66,67
Assegurances
982,00
9,53
1.581,65
15,21
1.557,56
15,42
1.373,74
Assessories i serveis tècnics
458,31
4,45
326,00
3,13
527,50
5,22
437,27
Contribucions i impostos
625,32
6,07
357,00
3,43
501,33
4,96
494,55
Conservació i reparació
4.429,82
43,01
5.245,00
50,43
2.622,83
25,97
4.099,22
Seguretat social familiar
2.858,76
27,75
2.940,00
28,27
3.060,72
30,30
2.953,16
80,25
9.979,10
98,80
9.434,73
Amortitzacions tècniques
9.979,10
96,88
8.346,00
Retribució mà d'obra familiar 21.600,00 209,71 21.600,00 207,69 21.600,00 213,86 21.600,00
Taula 42. Despeses d’explotació al llarg dels darrers tres anys (2010, 2011, 2012 i mitjana), dades
expressades en € i €/vaca present. Font: Elaboració pròpia.

464,61
2,53
68,64
13,39
4,27
4,82
39,80
28,77
91,98
210,42

Paràmetre/unitats

214,48
0,00
65,87
3,75
79,78
21,56
27,14
16,38

Despeses Variables

288,83
50,19
65,19
33,85
81,27
30,15
24,81
3,37

186,48
0,00
69,79
5,96
57,00
27,01
20,85
5,87

Despeses fixes

600

€/vaca present

500

476,52

453,56

463,75

464,61

400
300

288,83
214,48

186,48

200

229,93

100
0

2010

2011
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Mitjana

Figura 21. Representació gràfica de les despeses agrupades d’explotació al llarg dels darrers tres
anys (2010, 2011, 2012 i mitjana), dades expressades en €/vaca present.
Font: Elaboració pròpia.
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S’observa com la despesa total mitjana per vaca és de 694,54 €, més del doble que els
ingressos derivats de la venda de bestiar (340,34 €/vaca present). A la vista de resultats,
no calen gaire explicacions: la dependència vers als ajuts és total, i la incidència
econòmica de les possibles millores tècniques, insignificants.
-

Marges o resultats econòmics

Tots seguit es presenten els resultats econòmics d’acord amb els ingressos i despeses
anteriorment presentats.
2010

Paràmetre/unitats

€/any

2011
€/vaca

€/any

2012
€/vaca

€/any

Mitjana
€/vaca

€/any

€/vaca

Marge brut
70.892,84 688,28 73.950,98 711,06 73.318,67 725,92 72.720,83 708,42
Marge net (amb ajuts)
21.810,53 211,76 26.780,33
257,5 26.477,63 262,17 25.022,83 243,81
Marge net (sense ajuts) ‐40.377,07 ‐392,00 ‐36.090,65 ‐347,03 ‐31.755,33 ‐314,39 ‐36.074,35 ‐351,14
Taula 43. Resultats econòmics de l’explotació al llarg dels darrers tres anys (2010, 2011, 2012 i
mitjana) dades expressades en € i €/vaca present.
Font: Elaboració pròpia.
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Figura 22. Representació gràfica dels resultats econòmics d’explotació al llarg dels darrers tres
anys (2010, 2011, 2012 i mitjana), dades expressades en €/vaca present.
Font: Elaboració pròpia.

Els resultats finals expressen de manera clara el que ja s’ha anat comentant. El marge net
mitjà amb ajuts és de 243,81 €/vaca i any, però ,en canvi, el mateix marge net sense ajuts
passa a ser negatiu (‐351,14 €/vaca present). És a dir, en cas de no percebre ajuts, a finals
d’any el ramader hauria de posar de la seva butxaca 351,14 € per cada vaca present que
disposés.
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4.3. Conclusions i reflexions preliminars
Mitjançant tota la informació recopilada i comentada al llarg del punt 4 d’aquest treball
final de grau, es poden extreure les següents conclusions preliminars o de partida:
o Econòmicament, el sistema d’explotació es troba estancat i depèn en gran mesura
dels subsidis procedents de la UE. Sense ajuts, l’explotació no seria viable. Per a
donar comptes d’aquest fet, a la següent taula es simula el preu fictici al qual
caldria vendre els vedells deslletats per a no dependre dels ajuts:

Paràmetre
Preu del vedell deslletat real (€/vedell)
Preu del vedell deslletat fictici (€/vedell)
Augment necessari (%)

2010

2011

2012

Mitjana

426,32

518,33

465,61

470,09

1.314,71

1.391,53

1.334,75

1.347,00

308,38

268,46

286,66

287,83

Taula 44. Preu actual i fictici dels vedells deslletats per a no dependre dels ajuts.
Font: Elaboració pròpia.

L’augment del preu dels vedells que s’hauria de produir és més que exagerat, per
tant, es considera improbable i, a més a més, no depèn gaire de la gestió que es
porti a terme a l’explotació.
o L’explotació podria plantejar‐se augmentar el nombre de vaques, per tal de
dependre menys dels ajuts i diluir les despeses fixes. Sobre el terreny, aquesta
opció no es considera factible, per diversos motius: el nou escenari de la PAC és
incert, caldria comprar més drets de vaques alletants, caldria llogar més terrenys
de pastura, etc. Per tant, l’augment de la dimensió del ramat no afavoriria els
resultats econòmics.
o Per altra banda, l’anàlisi tècnic global conclou que les possibilitats de millora que
actualment té l’explotació són mínimes. El maneig de l’alimentació, la reproducció
i la sanitat són força correctes, i les instal∙lacions es troben en bones condicions.
Un dels paràmetres amb més importància econòmica és la fertilitat del ramat, la
qual també es considera correcte:
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Paràmetre

2008

Fertilitat anual (%)

90,50

2009

2010

82,10

88,40

Jaume Casas Canal
2011
87,20

2012
85,10

Mitjana
86,66

Taula 45. Fertilitat anual a l’explotació en els darrers 5 anys.
Font: Elaboració pròpia.

La fertilitat mitjana dels darrers 5 anys és del 86,66 %, per tant, el marge de
millora existent és mínim.

Es conclou que en tots els paràmetres tècnics i econòmics estudiats la possibilitat
de millora és mínima, fet que implica que els resultats econòmics que s’obtindrien
no serien prou significants per a garantir la continuïtat de l’explotació i reduir la
dependència als ajuts públics.

o Per tot plegat, l’explotació es planteja donar un pas endavant, tancar el cicle, és a
dir, comercialitzar la carn de vedella directament al consumidor, amb la finalitat
de garantir el relleu generacional i, al mateix temps, reduir al màxim possible la
dependència als ajuts.

La segona part d’aquest treball final de grau es centrarà en la implantació d’aquest
sistema de venda directa, i dels canvis que aquest fet que implicarà a nivell tècnic i
econòmic en l’explotació. Els principals canvis que comportarà el nou model
productiu seran els següents:
-

Els vedells s’engreixaran a la pròpia explotació, fet que comportarà noves
pautes de maneig i la necessitat d’unes instal∙lacions.

-

Caldrà estudiar com es realitzarà el processament de la carn: escorxador,
viabilitat d’un obrador propi, la carn de vedella (propietats, les parts,
tècniques, etc.), etc.

-

Caldrà estudiar la comercialització de la carn: distribució, màrqueting, etc.

-

Finalment, caldrà valorar econòmicament el procés de venda directa i
comparar el balanç econòmic global actual amb el previst, amb la finalitat
d’extreure conclusions útils i aplicables.
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5. ESTUDI I IMPLEMENTACIÓ DEL PROCÉS DE VENDA DIRECTA DE CARN
5.1. Plantejament del procés
Donada la ubicació i situació tècnica i econòmica de l’explotació Mas el Pinós, i amb la
premissa de continuar l’explotació bovina de carn, la implementació del procés de venta
directa de carn es planteja com a única alternativa factible, per tal de garantir la
continuïtat de l’explotació i disminuir la dependència vers els ajuts.
Es planteja mantenir el sistema de maneig actual, estabilitzant el ramat en les 100 vaques
que actualment hi ha presents. No es planteja un canvi de raça, per tant, es continuarà
treballant amb la raça Bruna dels Pirineus, que ja disposa d’uns rendiments productius i
càrnics acceptables i, a més a més, l’explotació fa molts anys que es dedica a la seva
millora genètica de la raça i vol continuar treballant‐hi. No obstant, tot seguit es
resumeixen les principals característiques productives de les races bovines més
utilitzades a la comarca del Ripollès.
Paràmetre tècnic

Llemosina

Xarolesa

Blonde

Salers

Bruna

Facilitat de part (%)

99,00

92,00

95,00

99,00

90,00

Fertilitat (%)

98,00

94,00

‐

‐

90,00

Edat al primer part (mesos)

32‐39

32‐40

32‐38

32‐42

33

377,00

370,00

375,00

376,00

385,00

40,50

47,50

45,30

41,00

46,50

Pes dels vedells/es a 120 dies (kg)

165,00

170,00

171,00

160,00

165,00

Pes dels vedells/es a 210 dies (kg)

270,00

273,00

278,00

260,00

275,00

Guany mitjà diari fins 210 dies (kg/dia)

1,16

1,10

1,10

1,04

1,06

Guany mitjà diari a l’engreix (kg/dia)

1,50

1,80‐2,10

1,50‐2,00

1,3‐1,5

1,60

52‐62

55‐60

65‐70

55

59

Interval entre parts (dies)
Pes al naixement vedells (kg)

Rendiment a la canal (%)

Taula 46. Paràmetres tècnics de les principals races bovines explotades a la comarca del Ripollès.
Font: Elaboració pròpia, a partir de Maynegre (2012).
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S’observa que la Bruna dels Pirineus és una raça amb uns paràmetres productius
acceptables, presentant com a principal inconvenient la facilitat de part. No obstant, ja
s’ha que en les braves s’utilitza un toro de raça Blonde per corregir aquest problema.
En el següent diagrama es mostra, esquemàticament, els canvis que comportarà la
implantació del procés de venda directa a l’explotació:

Figura 23. Diagrama de flux del procés d’implantació de la venta directa de carn a l’explotació.
Font: Elaboració pròpia.
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A l’anterior diagrama s’observa que per tal de desenvolupar la venta directa de carn
l’explotació haurà de realitzar la fase d’engreix dels vedells/es. Per aquest motiu deixarà
la integració de vedells que ha estat fent durant aquests últims 15 anys, ja que utilitzarà
la nau 1 per engreixar els propis vedells/es. D’aquesta manera la realització de la fase
d’engreix no suposarà cap inversió afegida pel que fa les instal∙lacions. L’alimentació dels
vedells d’engreix serà a base de pinso comprat i fenc de prat de la pròpia explotació,
donat que la disponibilitat de farratges a l’explotació és mínima per a plantejar sistemes
d’alimentació alternatius, com podria ser la ració integral única o unifeed.

Un cop acabada la fase d’engreix, aproximadament als 12‐13 mesos en el cas dels
mascles i dels 10‐11 mesos en el cas de les femelles, els animals es portaran sacrificar a
l’escorxador de Ripoll (Escorxador del Ripollès SA). La maduració de la carn també es
portarà a terme en l’esmentat escorxador.

Quant a l’especejament, filetejat, envasat i etiquetat, Mas el Pinós construirà el seu propi
obrador, evitant d’aquesta manera tota la intermediació i alhora garantint totalment la
qualitat i traçabilitat de la carn de vedell/a. L’obrador es construirà a la mateixa casa
pairal, on antigament hi havia hagut les vaques fermades. Aquesta serà la principal
inversió del nou plantejament.

Finalment, la carn, envasada en la seva totalitat al buit, es comercialitzarà directament a
la porta de casa del potencial consumidor. L’explotació s’encarregarà del transport, el
qual es realitzarà mitjançant una furgoneta frigorífica que caldrà comprar.

El màrqueting es farà mitjançant una pàgina web dissenyada a mida, les xarxes socials i
tríptics informatius. No obstant, es farà el possible per tal que sigui el boca‐orella la
principal font de vendes, i per a fer‐ho possible, es pretén elaborar un producte
diferenciat d’excel∙lent qualitat i proporcionant un tracte individualitzat a cada client.
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5.2. Realització de la fase d’engreix
La nova fase d’engreix a desenvolupar a l’explotació no suposarà grans canvis, tan a nivell
tècnic com econòmic. L’explotació deixarà de dedicar‐se als vedells d’integració, que no
generen cap rendiment econòmic, i passarà a dedicar‐se exclusivament a l’engreix dels
vedells/es nascuts i criats a l’explotació.

5.2.1. Maneig del bestiar
Mas el Pinós s’engreixarà tots els vedells/es que actualment ven un cop deslletats. Per a
dissenyar la fase d’engreix, es partirà de la productivitat de l’explotació corresponent a
l’any 2012 (apartat 4.1.8.). A la següent taula es mostren les dades més representatives
previstes en el futur engreix:

Paràmetre tècnic
Vedells/es a engreixar (caps)
Mortalitat durant l’engreix (%)
Raça a engreixar
Sexe (%)
Durada (mesos)
Pes entrada (kg)
Pes sortida o sacrifici (kg)
Èpoques principals de deslletament

Valor
64
3,00
90% Bruna dels Pirineus
10% Bruna x Blonde d’Aquitània
Mascles
Femelles
60
40
6‐8
5‐7
215
185
440‐470
350‐380
50% febrer
25% juny
25% setembre

Taula 47. Principals característiques tècniques de la fase d’engreix.
Font: Elaboració pròpia.

Un cop deslletats els vedells/es, s’iniciarà la fase d’engreix. Aquesta fase d’engreix durarà
entre 5 i 8 mesos, segons edat i sexe dels vedells/es. Els mascles es separaran de les
vedelles per evitar possibles cobricions i gestacions i, també, per disminuir l’estrès dels
animals. En algunes ocasions, coincidiran animals de diferents edats i formats en el
mateix lot, ja que no es disposa de suficients partions per a separar‐los convenientment.
No obstant, aquesta coincidència d’animals de diferents edats i formats en un mateix lot,
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no suposarà un gran problema, ja que l’alimentació serà sempre ad libitum i la superfície
per animal disponible serà més gran que la necessària.

Durant el primer mes després del deslletament, els vedells/es es trobaran en fase
d’adaptació, s’hauran d’acostumar a les noves instal∙lacions i, sobretot, a la nova
alimentació. Però un cop superada aquesta fase d’adaptació, no es preveu cap problema.

Sanitàriament, és d’esperar que els vedells/es portin molt pocs problemes, ja que tots
tindran el mateix origen i no s’entraran vedells d’explotacions veïnes o d’altres zones. No
obstant, l’explotació practicarà la següent pauta de tractaments:

Medicament
Antibiòtic d’ampli espectre
(Draxxin©)
Desparasitació
(Paramectin©)
Vacuna contra enterotoxèmia
(Covexin 10©)
Vacunació malalties respiratòries
(Triangle 4© + PhK©)

Moment de la fase d’engreix
Primera aplicació (mes)
Repetició (mes)
1

‐

1

‐

1

5

1

5

Taula 48. Pauta de tractaments escollida per a la fase d’engreix.
Font: Elaboració pròpia.

Un altre aspecte molt important a considerar, per anar bé, serà que l’explotació sempre
haurà de disposar de vedells/es en la fase final d’engreix, per així poder garantir la venta
de carn durant totes les setmanes de l’any. El calendari de maneig reproductiu especificat
a la figura 19 (apartat 4.2.3.1.), és suficientment heterogeni per tal d’aconseguir‐ho. Així
doncs, a finals de 2012, s’hagués pogut disposar de 38 mascles i 25 vedelles per a
sacrificar. Per tant, es necessitarà vendre 1,19 vedells/es a la setmana.

El 50% dels animals es deslletaran el mes de setembre, i l’altre 50% quedarà repartit en el
mesos de febrer i juny. El 75% dels vedells/es que es deslletaran el mes de setembre
seran mascles, ja que la recria sempre es guarda primerenca (nascuda a principis d’any).
Aquest implicarà que la fase d’engreix sigui més llarga i es puguin subministrar vedells
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engreixats des de febrer fins a finals de Juliol. D’agost fins a octubre es vendran els
animals deslletats al febrer, la meitat dels quals seran femelles i l’altre meitat mascles. Els
vedells deslletats el mes de juny es sacrificaran entre novembre i gener, i també,
aproximadament, la meitat dels quals seran femelles i l’altre meitat mascles. La
mortalitat a l’engreix s’espera que sigui d’un 3%, segons les estadístiques pròpies
obtingudes amb els vedells d’integració al llarg dels darrers 15 anys. A la següent taula es
resumeix visualment la planificació prevista, justificant‐se la disponibilitat d’una canal per
setmana:

Mes

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

Deslletaments (caps) (total 64 caps)
Mascles (39)

8

8

23

Femelles (25)

8

9

8

Mitjana d’animals en fase engreix (caps)
Mascles

23

19

15

11

8

12

9

7

27

24

21

16

Femelles

8

15

13

12

10

18

16

14

19

16

14

11

Mortalitat (3% anual) (caps) (total 2 caps)
1

Mascles (1)
Femelles (1)

1
Sacrificis (caps) (total 62 caps)

Mascles (38)

2

4

4

4

4

3

3

2

3

3

3

3

Femelles (24)

3

1

2

1

2

1

1

2

3

3

2

3

Taula 49. Planificació anual de deslletaments, caps en fase d’engreix, mortalitats i sacrificis.
Font: Elaboració pròpia.

5.2.2. Alimentació

L’alimentació durant la fase d’engreix estarà basada en pinso convencional i herba de
prat fenificada recollida a la pròpia explotació. Es descarta, d’entrada, la opció
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d’alimentar els vedells d’engreix sols amb farratges, ja que no es disposa de suficients
camps per poder a conrear‐hi farratges de gamma extra, i en cas decidir comprar els
farratges a l’exterior, el preu de cost seria molt semblant, o fins i tot superior per raons
de transport, al del pinso.

La següent taula el programa d’alimentació que rebran els vedells/es de l’explotació:

Mesos de vida

1

2

3

4

5

6

7

deslletar

adaptació

Alimentació
mascles

Llet materna i pastures

100% fenc
de prat

Alimentació
femelles

Llet materna i pastures

100% fenc
de prat

8

9

10

11

12

13

8‐16% fenc de prat
84‐92% pinso convencional
8‐16% fenc de prat
84‐92% pinso

Taula 50. Programa d’alimentació dels vedells/es d’engreix de l’explotació, naixement a sacrifici.
Font: Elaboració pròpia.

Els vedells/es s’alimentaran fins, aproximadament, els 6‐7 mesos de vida de la llet
materna i de pastures de muntanya i de la vall. A partir del deslletament, passaran per un
petit període d’adaptació, on únicament menjaran fenc d’herba de prat, i de mica en
mica, se’ls anirà incorporant el pinso. Un vegada superada la fase d’adaptació, els
vedells/es menjaran, aproximadament, un 8‐12% de fenc de prat i un 88‐92% de pinso. Es
faran dos tipus de racions, mascles i femelles, que tot seguit es plantegen i analitzen.
-

Femelles

La següent taula resumeix, aproximadament, les característiques de l’engreix:
Paràmetre tècnic

Valor

Edat mitjana inici d’engreix (mesos)

5,50

Pes viu inici engreix (kg)

185

Duració de l’engreix (dies)

150

Edat mitjana final d’engreix (mesos)

10,50

Pes viu final engreix (kg)

370

Guany mitjà diari (kg/dia)

1,23

Guany total mitjà de pes (kg/animal)

185

Índex de conversió (kg pinso/kg PV)

4,05

Taula 51. Paràmetres tècnics de l’engreix de les vedelles.
Font: Elaboració pròpia.
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La taula següent mostra la composició de la ració per les vedelles d’engreix:
Ingredients
Fenc de prat natural*
Pinso**
Total

Quantitat
Quantitat
(kg MF/cap i dia) (kg MS/cap i dia)
1,00
0,85
5,00
4,37
6,00
5,22

Preu
(€/t)
100,00
254,96
229,13

Cost
(€/cap i dia)
0,10
1,27
1,37

(*) Valor nutritiu orientatiu del fenc: 1,10 UE, 0,64 UFC, 80 g PDIN, 83 g PDIE, 2,5 g Ca i 2,3 g P.
(**) Valor nutritiu del pinso: 1,12 UFC, 115,88 g PDIN, 109,78 g PDIE, 12,15 g Ca i 5,49 g P.
Taula 52. Composició de la ració per les vedelles d’engreix.
Font : Elaboració pròpia.

A més a més dels aliments esmentats anteriorment, tan mascles com femelles, sempre
disposaran de blocs de minerals a lliure disposició. A la següent taula es valora la ració
anterior, segons l’animal tipus més semblant al real, i que s’indica a peu de taula:
Paràmetre
UFC (/animal i dia)
PDI (g/animal i dia)
PDIN (g/animal i dia)
PDIE (g/animal i dia)
Ca (g/animal i dia)
P (g/animal i dia)

Necessitats*
4,45
537,84
‐
‐
54,26
23,92

Aports
5,42
‐
574,35
550,24
55,23
25,96

Necessitats cobertes (%)
122
‐
107
102
102
109

* Necessitats tipus per a una vedella de carn tardana de raça Xarolesa i encreuaments.

Taula 53. Valoració nutritiva de la ració proposada per les vedelles d’engreix.
Font : Elaboració pròpia.

S’observa com la ració cobreix perfectament totes les necessitats de les vedelles. Tot
seguit es mostra la composició i preu del pinso que s’utilitzarà per engreixar tan les
vedelles com els vedells.
Composició pinso
Kg MF/cap i dia Kg MF/tona Preu (€/t) Cost (€/t)
Blat de moro, gra
2,40
480,48
220,00
105,71
Ordi, gra
0,75
150,15
173,00
25,98
Blat tou, segó
0,70
140,14
195,00
27,33
Colza, tortó
0,50
100,10
265,00
26,53
Soja, tortó 44% PB
0,40
80,08
406,00
32,51
Carbonat càlcic
0,12
24,02
33,50
0,80
Grassa vegetal
0,10
20,02
590,00
11,81
Clorur sòdic (sal)
0,03
5,01
60,00
0,30
Total
5,00
1.000,00
1.942,50
230,96
Maquila (fabricació)
15,00
Transport
9,00
Preu final (€/t a l’explotació)
254,96
Taula 54. Composició i cost del pinso d’engreix per les femelles.
Font: Elaboració pròpia.
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Mascles

La següent taula resumeix, aproximadament, les característiques de l’engreix:

Paràmetre tècnic

Valor

Edat mitjana inici d’engreix (mesos)

6,00

Pes viu inici engreix (kg)

210

Duració de l’engreix (dies)

190

Edat mitjana final d’engreix (mesos)

12,25

Pes viu final engreix (kg)

475

Guany mitjà diari (kg/dia)

1,40

Guany total mitjà de pes (kg/animal)

265

Índex de conversió (kg pinso/kg PV)

4,48

Taula 55. Paràmetres tècnics de l’engreix dels vedells
Font: Elaboració pròpia.

Per l’alimentació dels mascles també s’utilitzarà el pinso dissenyat per les vedelles, ja que
el nombre d’animals que s’han d’alimentar és petit per plantejar el maneig de dos pinsos
diferents.

Ingredients
Fenc de prat natural*
Pinso**
Total

Quantitat
(kg MF/cap i dia)
1,20
6,25
7,45

Quantitat
(kg MS/cap i dia)
1,02
5,46
6,48

Preu
(€/t)
100,00
254,96
230,00

Cost
(€/cap i dia)
0,12
1,59
1,71

(*) Valor nutritiu orientatiu del fenc: 1,10 UE, 0,64 UFC, 80 g PDIN, 83 g PDIE, 2,5 g Ca i 2,3 g P.
(**) Valor nutritiu del pinso: 1,12 UFC, 115,88 g PDIN, 109,78 g PDIE, 12,15 g Ca i 5,49 g P.
Taula 56. Composició de la ració per els vedells d’engreix.
Font : Elaboració pròpia.

A la següent taula es valora la ració anterior, segons l’animal tipus més semblant al real, i
que s’indica a peu de taula:

5. Estudi i implementació del procés de venda directa de carn.
(5.2. Realització de la fase d’engreix.)

85

Treball Final de Grau

Paràmetre
UFC (/animal i dia)
PDI (g/animal i dia)
PDIN (g/animal i dia)
PDIE (g/animal i dia)
Ca (g/animal i dia)
P (g/animal i dia)

Necessitats*
6,38
714,12
‐
‐
61,33
31,34

Aports
6,75
‐
714,54
684,27
68,94
32,35

Jaume Casas Canal

Necessitats cobertes (%)
106
‐
100
96
112
103

* Necessitats tipus per un vedell de carn de raça Llemosina o Blonde.
Taula 57. Valoració nutritiva de la ració proposada pels vedells d’engreix.
Font : Elaboració pròpia.

La ració es considera equilibrada, cobrint adequadament tots els principals nutrients.

5.2.3. Instal∙lacions
Com ja s’ha comentat anteriorment, la instal∙lació que s’utilitzarà per l’engreix dels
vedells/es és la que actualment es fa servir per engreixar els vedells en integració (nau 1).
Les característiques de l’esmentat allotjament ja han estat definides en l’apartat 4.2.2.1.
L’adequada dimensió de la nau d’engreix estarà condicionada, especialment, pel mes de
setembre, moment en el qual la quantitat màxima d’animals engreixant‐se
simultàniament podrà arribar als 46 caps (vegi’s taula 50). Per tant, l’espai no serà mai un
problema per engreixar els propis vedells, ja que la nau 1 disposa d’una capacitat màxima
per a 80 caps.
La nau 1 és una instal∙lació que compta amb terres d’eslat o parrilles, parcialment. Si bé
és conegut que aquest tipus de terra no és el més idoni per l’engreix de vedells/es
pasteros, donat que el període d’adaptació poden allargar‐se més del normal, en disposar
també de cubicles, els vedells/es sempre jauran en un lloc sec i sense obertures, fet que
farà desaparèixer la problemàtica del trepig de cues. Per altra banda, l’altre problemàtica
clàssica associada als eslats són les coixeses, però com que la separació entre costelles de
l’eslat existent és molt petita, es creu que tampoc representarà un problema.
L’experiència acumulada en l’engreix de bestiar a la nau 1 durant més de 15 anys així ho
indica, i també ha permès observar l’engreix de lots de bestiar fins a un pes viu de 550 kg
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sense incidències remarcables. Per tot plegat, es preveu que la fase d’engreix es pugui
portar a terme satisfactòriament i sense la necessitat de fer cap modificació a la nau.

5.2.4. Costos de producció
Els costos de producció de la fase d’engreix constaran, bàsicament, del cost del vedell/a,
alimentació (pròpia –farratge‐ i comprada –pinso‐) i sanitat (tractaments). No es
contemplaran les amortitzacions, ja que les instal∙lacions disponibles ja es troben
amortitzades. Per calcular el cost del vedell/a s’ha realitzat la mitjana del preu de venda
del vedell deslletat els darrers 5 anys a l’explotació. Les despeses en sanitat seran
bàsicament originades pels tractaments preventius, ja que no es preveu la presència de
problemàtiques importants.

Tot seguit es detallen els costos d’engreix dels vedells (mascles):

Quantitat
Quantitat Preu unitari
(kg/cap i dia)
(/any)
(€)

Paràmetre
Autoconsum vedells
Vedells
Alimentació
Fenc de prat
Pinso engreix
Sanitat
Antibiòtics
Antiparasitaris
Vacunes
Total (amb cost vedell)
Total (sense cost vedell)

1,20
6,25

39,00

510,00

8.892,00
46.312,50

0,10
0,25

39,00
39,00
39,00

4,50
0,25
4,25

Cost
(€/any)
19.890,00
19.890,00
12.697,04
889,20
11.807,84
351,00
175,50
9,75
165,75
32.938,04
13.048,04

Cost
(€/cap)
510,00
510,00
325,57
22,80
302,77
9,00
4,50
0,25
4,25
844,57
334,57

Taula 58. Despeses directas originades per l’engreix dels vedells (mascles).
Font: Elaboració pròpia.

S’estima que un vedell mascle a punt de sacrificar suposarà un cost de 844,57 €, dels
quals la fase d’engreix suposarà, pròpiament, un 38% d’aquest preu, amb 325,57 € de
despesa d’alimentació i 9 € de despesa de sanitat.

5. Estudi i implementació del procés de venda directa de carn.
(5.2. Realització de la fase d’engreix.)

87

Treball Final de Grau

Jaume Casas Canal

Quant a les femelles, el cost de producció per cap s’estima en 645,22 €, dels quals la fase
d’engreix suposarà, pròpiament, un 32% d’aquest preu, amb 206,22 € de despesa
d’alimentació i 9 € de despesa de sanitat.

Tot seguit es detallen els costos d’engreix de les vedelles (femelles):

Quantitat
Quantitat Preu unitari
(kg/cap i dia)
(/any)
(€)

Paràmetre
Autoconsum vedelles
Vedelles
Alimentació
Fenc de prat
Pinso engreix
Sanitat
Antibiòtics
Antiparasitaris
Vacunes
Total (amb cost vedella)
Total (sense cost vedella)

25,00

430,00

1,00 3.750,00
5,00 18.750,00

0,10
0,25

25,00
25,00
25,00

4,50
0,25
4,25

Cost
Cost
(€/any) (€/cap)
10.750,00 430,00
10.750,00 430,00
5.155,50 206,22
375,00
15,00
4.780,50 191,22
225,00
9,00
112,50
4,50
6,25
0,25
106,25
4,25
16.130,50 645,22
5.380,50 215,22

Taula 59. Despeses directas originades per l’engreix de les vedelles (femelles).
Font: Elaboració pròpia.

El següent gràfic es comparen les despeses directas de l’engreix dels mascles i de les
femelles:

600,00

Autoconsum vedells

510,00

Alimentació

500,00

430,00

Sanitat

€/cap

400,00

325,57
300,00

206,22
200,00
100,00

9,00

9,00

0,00
Ma s cl es

Femel l es

Figura 24. Comparació entre els costos directas originats a la fase d’engreix, mascles i femelles
(dades expressades en €/cap).
Font: Elaboració pròpia.
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S’observa que el cost dels mascles és superior al de les femelles, fet que s’explica perquè
el preu de mercat sempre és superior. Finalment, pel que fa a l’alimentació, la dels
mascles té un cost més elevat donat que les seves necessitats nutritives són més altes i la
durada de la fase d’engreix també és superior.
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5.3. Realització de la venda directa
Segons la Fundació del Món Rural (2013), s’entén per venda directa, la comercialització
de productes agroalimentaris de producció pròpia, siguin en fresc o de primera
transformació, que porta a terme directament un productor agrari professional o una
agrupació de productors, directament adreçada al consumidor final sense intervenció de
tercers. Tot plegat amb l’objectiu d’obtenir:

‐ Una millor valoració econòmica.
‐ Un increment del valor afegit.
‐ Coneixement i reconeixement del producte i del productor.

El replantejament de l’activitat ramadera a Mas el Pinós busca exactament això.

5.3.1. Sacrifici, maduració i processat de la carn
Abans del sacrifici dels vedells/es, aquests s’hauran de transportar fins a l’escorxador de
Ripoll. El transport es farà mitjançant un camió‐furgoneta, equipat amb una caixa amb
suficient espai perquè el vedell pugui estar dret o ajaure’s. En cas que no es pugi sacrificar
l’animal just a l’arribar, s’haurà d’estabular.

En tots els processos que es realitzin a l’escorxador (trasllat, conducció, estabulació,
subjecció, atordiment, sacrifici i matança), s’haurà de vetllar per evitar el dolor i patiment
dels animals. Un praxis incorrecte en algun d’aquest processos provocarà a l’animal un
estrès, el qual acabarà repercutint en la qualitat del producte final, la carn. Des de
l’explotació es vetllarà perquè tot plegat es realitzi correctament. L’escorxador de Ripoll
és de reduïda dimensió, i, per tant, des de l’explotació es podrà portar a terme un
correcte seguiment dels animals portats a sacrificar.

Quan l’animal ja estigui dessagnat, es procedirà a tallar‐li el cap i les peülles, treure‐li la
pell i les vísceres, per finalment obtenir el que tècnicament s’anomena canal.
5. Estudi i implementació del procés de venda directa de carn.
(5.3. Realització de la venda directa.)

90

Treball Final de Grau

Jaume Casas Canal

Posteriorment, es farà l’oreig de la canal (durant 24 hores) en cambres fredes o de
refrigeració, a temperatures inferiors als 2ºC, fet que possibilitarà arribar a una
temperatura de 5ºC al centre del múscul. En aquest procés és molt important tenir cura
de la higiene, ja que les canals es poden contaminar i no ser aptes per al consum.

La maduració de les canals es farà a les mateixes cambres de l’escorxador, durarà, en
termes mitjans, 8 dies per les femelles i 10 dies pels mascles. Durant la maduració, es
controlarà la temperatura i la humitat per tal de reduït la oxidació del múscul i del greix
subcutani, i també per controlar els processos enzimàtics responsables del sabor. Un cop
madurada la canal, es traslladarà a l’obrador propi de l’explotació mitjançant una
furgoneta frigorífica i es guardarà a la cambra refrigeradora a una temperatura d’entre 3 i
5ºC, prèviament al seu especejament.

A la següent taula es mostra els paràmetres tècnics previstos que regiran els processos
de maduració i processat de la carn, tan per mascles com per femelles:

Paràmetre tècnic

Mascles

Femelles

Pes viu mitjà final engreix (kg)

475,00

370,00

Rendiment a la canal (%)

58,00

56,00

Pes de la canal calenta (%)

275,50

207,20

2,00

2,00

Pes de la canal freda (kg/canal)

270,00

203,10

Durada de la maduració (dies)

10,00

8,00

Pèrdues de pes de la canal durant la maduració (%)

1,00

1,00

Pes de la canal madurada (kg/canal)

267,30

201,10

Rendiment carnisser (%)

75,00

75,00

Carn disponible per a la venda (kg/canal)

200,47

150,80

Rendiment final (kg carn/kg pes viu) (%)

42,21

40,76

Pèrdues de pes de la canal durant l’oreig (%)

Taula 60. Paràmetres tècnics que regiran els processos de maduració i processat de la carn, tan
per mascles com per femelles.
Font: Elaboració pròpia.
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L’especejament de la canal es realitzarà a l’obrador propi a una temperatura compresa
entre 6 i 12 ºC. L’especejament es dividirà en dues fases, la primera fase consistirà en
desfer la canal en les seves parts principals, per posteriorment, a la segona fase, ser
filetejades per tal d’obtenir els talls comercials. Aquets procés es realitzarà de forma
individualitzada i completa, per així garantir en tot moment la traçabilitat de cada peça,
tall o retall. Totes les peces seran envasades al buit i etiquetades amb tota la informació
referent als vedells/es, i que es detalla tot seguit:

‐ Denominació de la canal: vedella, bou, vaca, etc.
‐ Denominació de la peça: mitjana, filet, culata, etc.
‐ Número referència: naixement, engreix, transport, sacrifici, especejament, etc.
‐ País de naixement.
‐ País d’engreix.
‐ País de sacrifici i de registre de l’escorxador.
‐ País d’especejament i de registre sala de desfer.
‐ Edat al sacrifici.
‐ Preu per quilogram de carn (euros).

A la següent taula es presenten els corresponents escandalls de les diferents parts dels
vedells i vedelles que s’obtindran un cop especejada la canal, classificades segons les
categories comercials corresponents:

Paràmetre tècnic

Mascles

Femelles

Carn disponible per a la venda de mitja canal (kg)

100,24

75,57

20,70
2,50
12,70
5,50
5,50
31,40
22,05
8,75
5,50
7,80

15,6
1,90
9,60
4,10
4,10
23,63
16,60
6,60
4,10
5,90

TOTAL EXTRA
Filet
Entrecot
Bistec extra
Culata (cuixa)
TOTAL 1ª A
Bistec primera
Crostó
Cap de mort
Culata (espatlla)
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Bistec segona
Tapa plana
Rodó (cuixa)

8,10
5,60
2,50

6,10
4,20
1,90

Peixet

1,25

0,93

13,85
7,80
2,10
1,45
2,50
4,25
3,30
0,35
0,60
11,10
8,50
2,60
18,94
18,94

10,5
5,90
1,60
1,10
1,90
3,20
2,50
0,25
0,45
8,40
6,40
2,00
14,24
14,24

TOTAL 1ª B
Filet de pobre
Llata
Rodó (espatlla)
Jarret
TOTAL 2ª
Conill (espatlla)
Entrama
Cua
TOTAL 3ª
Xurrasco
Ossobuco
CARN PICADA
Retalls

Taula 61. Escandall de parts obtingudes previst durant l’especejament de mitja canal bovina, tan
per al mascle com per la femella.
Font: Elaboració pròpia.

5.3.2. Instal∙lacions i equipaments
Es construirà un obrador propi a l’explotació, equipat amb tota la maquinaria necessària
per a l’especejament i una cambra frigorífica. Tan l’obrador com la cambra frigorífica es
dissenyaran per a poder treballar especejar completament una canal al dia.

L’obrador estarà equipat amb la següent maquinària:
-

Balança i etiquetadora: equipada amb un programa de control que permetrà
tenir un registre per cada client, que agilitzarà molt la feina a l’hora de
confeccionar els lots.

-

Hamburguesera: equipada amb dos plats de diferent diàmetre d’hamburguesa
(Ø 100mm i Ø 50mm).

-

Serra cinta: servirà per tallar peces de carn amb os.

-

Filetejadora professional: s’utilitzarà per tallar les peces sense os.
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Envasadora al buit: Envasadora de dimensions 1x820 mm i 1x390 mm, la qual
permetrà envasar 2 o 3 bosses de carn a la vegada.

-

Diferents taules d’inoxidable: serviran per a treballar la carn el més
asèpticament possible.

Per altra banda, la cambra frigorífica estarà equipada per:
-

Barra d’acer inoxidable: s’utilitzarà per penjar correctament les canals.

-

Lleixes: s’utilitzaran per guardar la carn un cop envasada el buit, fins que sigui
distribuïda al consumidor final.

Tot seguit es presenta un croquis amb el disseny previst per a l’obrador (sense escala):

Figura 25. Croquis acotat de distribució general de l’obrador (sense escala).
Font: elaboració pròpia.
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A més a més de l’obrador i la cambra frigorífica, també s’adquirirà una furgoneta
frigorífica nova, per tal de transportar la canal des de l’escorxador fins l’obrador i,
posteriorment, per a comercialitzar la carn des de l’obrador fins al consumidor final.
Aquesta furgoneta tindrà una capacitat per transportar dues vedelles alhora, i estarà
provista d’un equip de fred que permeti garantir una temperatura interior compresa
entre 3 i 10ºC.
5.3.3. Comercialització
D’entrada, la carn es comercialitzarà en lots, d’aquesta manera s’evitarà l’acumulació de
carn sense vendre. Si en el transcurs del temps, les ventes augmentessin molt, es podria
plantejar la possibilitat de comercialitzar la carn per peces individuals, ja que la roda de
carn seria més gran i la probabilitat d’acumular carn sense vendre seria més baixa.

A la següent taula es mosta la tipologia dels lots que es plantegen comercialitzar:

Paràmetre tècnic
Filet
Entrecot
Bistec extra
Bistec primera
Bistec segona
Filet de pobre
Xurrasco
Carn per estofar
Hamburguesa
Carn picada

Lot 5 kg (±0’5)
‐
0,70
0,30
0,70
0,50
0,30
0,30
0,60
1,60
‐

Lot 15 kg (±2)
‐
2,20
0,90
2,20
1,50
1,00
1,00
1,20
3,00
2,00

Lot 25 kg (±3)
0,60
3,20
1,50
3,75
2,25
1,20
1,50
2,50
5,00
3,50

Lot 40 kg (±4)
1,10
4,80
2,40
6,00
3,60
2,00
4,00
6,50
6,00
3,60

* En blau es remarquen i assenyalen les parts de carn que poden ser variables.
Taula 62. Tipus i composició dels lots de carn que es plantegen comercialitzar.
Font: Elaboració pròpia.

Les proporcions de les diferents parts de la canal de vedell/a en cada lot podran variar a
petició del client, i, en funció dels canvis, també podrà haver‐hi petites variacions de
preu. Per altra banda, s’estableix un marge d’error del 10% en el pes final del lot, ja que,
tot i que es buscarà al màxim la homogeneïtat, els animals a sacrificar no seran mai ben
bé iguals.
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Pel que fa al màrqueting que es realitzarà per tal de promocionar la carn, aquest es
planteja efectuar‐lo per mitjà dels següents canals:
-

Pàgina web: es realitzarà una pàgina web, la qual comptarà amb una
presentació de l’explotació i del procés que productiu que realitza, una
descripció de les característiques de la carn i, finalment, una botiga en línia, on
el client podrà realitzar les comandes o compres directament des de la pàgina.
Per altra banda, l’explotació tindrà presència activa a les xarxes socials més
importants.

-

Tríptics: s’editarà un tríptic on es descriurà breument l’explotació i el procés
productiu, i també es donaran a conèixer els lots de carn per vendre. Els
tríptics es repartiran pels pobles de la rodalia de l’explotació i també
s’inclouran dins de cada lot comprat.

-

Boca orella: es considera que serà un canal de difusió molt important. Un
client/a satisfet/a és molt provable que capti nous clients/es. Es cuidarà molt
especialment la relació directa amb el client/a. Si s’aconsegueix l’objectiu de
treballar una canal a la setmana, es disposarà de temps suficient per “mimar”
al client.

5.3.4. Costos derivats de la venda directa
Prèviament al càlcul dels costos derivats de la venda directa, cal definir quina inversió
inicial suposarà aquesta fase. La inversió inicial constarà de la construcció de l’obrador
propi, i el seu equipament amb tota la maquinària i utillatge necessari, i també la compra
d’una furgoneta frigorífica. Tot plegat estarà pensat per a treballar una canal diària.

A la següent taula es detalla el pressupost previst de la inversió inicial:
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Descripció
Maquinària i utillatge
Balança digital, 50 kg pes màxim, 5 g precisió
Etiquetadora
Programa de control de pesatges i etiquetatge
Hamburguesera manual, 2 plats
Serra cinta
Talladora de filets
Envasadora al buit
Furgoneta frigorífica
Furgoneta frigorífica, motor diesel, 105 CV
Instal∙lacions i equipaments
Instal∙lació frigorífica, cambra de conservació
Instal∙lació frigorífica, obrador (12 ºC)
Taules d'acer inoxidable
Rentamans i piques

Jaume Casas Canal
Unitat

Unitats Preu unitari Import (€)

Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat

810,00
505,00
800,00
1.684,00
2.415,00
1.743,00
3.450,00

11.407,00
810,00
505,00
800,00
1.684,00
2.415,00
1.743,00
3.450,00

23.640,00

23.640,00
23.640,00

356,65
209,91
2.800,00
650,00

19.150,49
4.500,92
4.949,57
8.400,00
1.300,00

766,85
344,79
281,96

38.759,76
27.760,00
4.351,19
6.648,57

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Unitat
2

m
m2
Unitats
Unitats

Obra civil
Feines diverses de paleta, electricitat i llauneria
m2
Cambra de refrigeració (panells, porta, lleixes i barra) m2
Obrador (panells i portes)
m2

1,00
12,62
23,58
3,00
2,00
36,20
12,62
23,58

Total inversió (sense IVA)

92.957,25

Taula 63. Detall de la inversió inicial necessària per posar en funcionament la venda directa.
Font: Elaboració pròpia.

L’esmentada inversió, en no disposar de suficients recursos propis, caldrà finançar‐la al
complert. El tipus de finançament que s’escollirà, es mostra detalladament a la taula
següent:
Tipus de finançament
Inversió prevista a finançar (base imposable)
Termini d’amortització
Termini de carència
Tipus d’interès aplicable
Tipus interès resultant
Quota mensual a pagar
(amortització + interessos)
Import anual a pagar
(amortització + interessos)
Import total a retornar a l’entitat bancària
(amortització + interessos)

Préstec ICO emprenedors
92.957,25
10 anys
0 anys
Euribor a 6 mesos + diferencial de 4,30%
4,87%
980,00 €
11.760 €
117.600 €

Taula 64. Detall del finançament de la inversió.
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’ICO.
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Un cop analitzada la inversió inicial, cal analitzar la productivitat de l’explotació a efectes
de la venda directa, càlculs que es resumeixen a la següent taula:
Paràmetre tècnic
Canals (/any)
Pes de la canal freda (kg/canal)
Pes de la canal madurada (kg/canal)
Carn per la venda (kg/canal)
Carn disponible venda (kg/any)

Mascles
38,00
270,00
267,30
200,48
7.618,05

Femelles
24,00
203,06
201,03
150,77
3.618,46

Taula 65. Productivitat de l’explotació a efectes de la venda directa.
Font: Elaboració pròpia.

Tot seguit es detallen els costos directas derivats del procés de venda directa, els quals
seran diferents segons si es tracta dels mascles o bé de les femelles, donat que molts
d’aquests costos estaran en funció del pes. En el cas dels mascles:
Paràmetre tècnic
Transport a l'escorxador
Escorxador (matança i maduració)
Transport a l'explotació
Obrador (amortització)
Envasat i etiquetat
Comercialització
Total

Cost
(€/canal)
30,00
40,00
81,00
189,68
80,00
150,00
570,68

Cost
Cost
Cost
(€/any)
(€/kg canal) (€/kg carn)
1.140,00
0,11
0,15
1.520,00
0,15
0,20
3.078,00
0,30
0,40
7.207,74
0,70
0,95
3.040,00
0,30
0,40
5.700,00
0,56
0,75
21.685,74
2,11
2,85

Taula 66. Costos directas derivats del procés de venda directa (bovins mascles).
Font: Elaboració pròpia.

Finalment, la següent taula mostra els costos directas derivats de la venda directa de les
femelles:
Paràmetre
Transport a l'escorxador
Escorxador (matança i maduració)
Transport a l'explotació
Obrador (amortització)
Envasat i etiquetat
Comercialització
Total

Cost
(€/canal)
30,00
40,00
60,93
189,68
80,00
150,00
550,61

Cost
Cost
Cost
(€/any)
(€/kg canal) (€/kg carn)
720,00
0,15
0,20
960,00
0,20
0,27
1.462,32
0,30
0,40
4.552,26
0,93
1,26
1.920,00
0,39
0,53
3.600,00
0,74
0,99
13.214,58
2,71
3,65

Taula 67. Costos directas derivats del procés de venda directa (bovins femelles).
Font: Elaboració pròpia.
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Escorxador (matança i maduració)
Obrador
Comercialització

1,40

1,26

1,20

€/kg carn

0,99

0,95

1,00

0,75

0,80

0,53

0,60

0,40
0,40
0,20

0,15

0,20

0,20

0,27

0,04

0,05

0,00

Mascles

Femelles

Figura 26. Comparació entre els costos directas de la venda directa de mascles i femelles, dades
expressades en €/kg carn.
Font: Elaboració pròpia.

En el gràfic anterior, s’observa que el cost de produir un quilogram de carn és major en
femelles que en els mascles, ja que es disposa de més quilograms de carn en el cas del
mascle. El cost directa més important de la venda de carn és l’amortització de la inversió
inicial (obrador), seguit de la despesa de comercialització, és a dir, el transport de la carn
des de l’explotació fins a la vivenda dels consumidors i el màrqueting. En resum, el cost
directa de producció d’1 kg de carn es preveu que sigui de 2,85 € en el cas dels mascles i
de 3,65 € en el cas de les femelles. El cost considerat no té en compte la mà d’obra, la
qual serà contemplada posteriorment en els apartats 5.3.5. i 5.4., respectivament.

5.3.5. Anàlisi de sensibilitat
Tot seguit es porta a terme un breu, però pràctic, anàlisi de sensibilitat per tal de valorar
la influència de determinats factors o paràmetres bàsics en la viabilitat del projecte i
inversió a realitzar.

A la taula 69, s’analitza el possible salari brut mensual assolible segons les fluctuacions en
el preu de compra del pinso d’engreix (principal cost en la fase d’engreix) i el nivell de
vendes (principal paràmetre en la fase de comercialització). La resta de variables es
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consideren fixes o associades proporcionalment al nivell de vendes. S’observa que a la
situació prevista o objectiu (254,96 €/t de cost del pinso d’engreix i 62 canals venudes per
any), el possible salari mensual esdevé de 2.540,00 €. Per altra banda, el salari brut
mensual possible es considera acceptable a partir d’un nivell de vendes equivalent a 42
canals anuals, o el que és el mateix, 3,5 canals al mes. Les variacions a l’alça en el preu del
pinso, si no són molt accentuades, no tenen un efecte negatiu determinant sobre la
renda mensual. En vermell, s’assenyalen els resultats negatius, és a dir, els escenaris
totalment desfavorables.

A la taula 70, s’analitza el preu mitjà de venda de la carn necessari, segons les
fluctuacions en el preu de compra del pinso d’engreix (principal cost en la fase d’engreix) i
el nivell de vendes (principal paràmetre en la fase de comercialització). En aquest cas,
s’ha fixat un sou brut mensual de 2.000 €. La resta de variables es consideren fixes o
associades proporcionalment al nivell de vendes. S’observa que a la situació prevista o
objectiu (254,96 €/t de cost del pinso d’engreix i 62 canals venudes per any), el preu de
venda necessari és de 9,25 €/kg carn. Els preus de venda que superen els 12,00 €/kg carn
es consideren fora de mercat i, per aquest motiu, es ressalten en vermell. Com en el cas
anterior, és necessari un nivell de vendes equivalent a 42 canals anuals, o el que és el
mateix, 3,5 canals al mes, per tal que de poder oferir la carn, als potencials clients, a un
preu competitiu.

En resum, el projecte i pla d’inversió plantejat es poden considerar viables a partir d’un
nivell de vendes equivalent a 3,5 canals al mes, i per a un preu de venda de la carn a
l’entorn dels 11,00 €/kg.
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Mascles venuts (/any)
Baixes mascles (/any)
Femelles venudes (/any)
Baixes femelles (/any)
Total canals venudes (/any)
Total canals venudes (/mes)
Preu del pinso d'engreix (€/t)
218,96
224,96
230,96
236,96
242,96
248,96
254,96
260,96
266,96
272,96
278,96
284,96
290,96

0
0
12
0
12
1,0

0
0
18
1
18
1,5

0
0
24
1
24
2,0

‐322,30
‐326,80
‐331,30
‐335,80
‐340,30
‐344,80
‐349,30
‐353,80
‐358,30
‐362,80
‐367,30
‐371,80
‐376,30

‐44,97
‐52,10
‐59,22
‐66,35
‐73,47
‐80,60
‐87,72
‐94,85
‐101,97
‐109,10
‐116,22
‐123,35
‐130,47

283,88
274,50
265,13
255,75
246,38
237,00
227,63
218,25
208,88
199,50
190,13
180,75
171,38

6
12
18
24
0
0
1
1
24
24
24
24
1
1
1
1
30
36
42
48
2,5
3,0
3,5
4,0
Possible salari brut mensual (€)
681,48 1.079,08 1.409,86 1.807,46
668,54 1.062,58 1.389,20 1.783,24
655,60 1.046,08 1.368,54 1.759,02
642,66 1.029,58 1.347,89 1.734,80
629,73 1.013,08 1.327,23 1.710,58
616,79
996,58 1.306,58 1.686,36
603,85
980,08 1.285,92 1.662,14
590,91
963,58 1.265,26 1.637,92
577,98
947,08 1.244,61 1.613,71
565,04
930,58 1.223,95 1.589,49
552,10
914,08 1.203,29 1.565,27
539,16
897,58 1.182,64 1.541,05
526,23
881,08 1.161,98 1.516,83

Jaume Casas Canal

30
1
24
1
54
4,5

36
1
24
1
60
5,0

38
1
24
1
62
5,2

2.205,05
2.177,27
2.149,49
2.121,71
2.093,93
2.066,15
2.038,37
2.010,59
1.982,80
1.955,02
1.927,24
1.899,46
1.871,68

2.602,65
2.571,31
2.539,97
2.508,62
2.477,28
2.445,93
2.414,59
2.383,25
2.351,90
2.320,56
2.289,22
2.257,87
2.226,53

2.735,19
2.702,65
2.670,12
2.637,59
2.605,06
2.572,53
2.540,00
2.507,47
2.474,94
2.442,40
2.409,87
2.377,34
2.344,81

Taula 68. Anàlisi de sensibilitat del possible salari mensual, expressat en €/mes, segons la variació en el preu del pinso d’engreix i en el nivell de vendes.
Font: Elaboració pròpia.
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Mascles venuts (/any)
Baixes mascles (/any)
Femelles venudes (/any)
Baixes femelles (/any)
Total canals venudes (/any)
Total canals venudes (/mes)
Preu del pinso d'engreix (€/t)
218,96
224,96
230,96
236,96
242,96
248,96
254,96
260,96
266,96
272,96
278,96
284,96
290,96

Jaume Casas Canal

0
0
0
6
12
18
24
30
36
0
0
0
0
0
1
1
1
1
12
18
24
24
24
24
24
24
24
0
1
1
1
1
1
1
1
1
12
18
24
30
36
42
48
54
60
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Preu mitjà de venda de la carn necessari per a disposar d’un salari brut mensual de 2.000 €
25,90
19,54
16,19
13,53
11,93
10,98
10,20
9,62
9,17
25,93
19,57
16,22
13,56
11,97
11,01
10,24
9,65
9,20
25,96
19,60
16,25
13,60
12,00
11,05
10,27
9,69
9,24
25,99
19,63
16,28
13,63
12,03
11,08
10,31
9,72
9,27
26,02
19,67
16,31
13,66
12,07
11,12
10,34
9,76
9,31
26,05
19,70
16,35
13,69
12,10
11,15
10,38
9,79
9,34
26,08
19,73
16,38
13,72
12,13
11,19
10,41
9,83
9,37
26,11
19,76
16,41
13,76
12,16
11,22
10,44
9,86
9,41
26,14
19,79
16,44
13,79
12,20
11,25
10,48
9,90
9,44
26,17
19,82
16,47
13,82
12,23
11,29
10,51
9,93
9,48
26,20
19,86
16,50
13,85
12,26
11,32
10,55
9,97
9,51
26,23
19,89
16,53
13,89
12,30
11,36
10,58
10,00
9,55
26,26
19,92
16,56
13,92
12,33
11,39
10,62
10,04
9,58

38
1
24
1
62
5,2
9,04
9,07
9,11
9,14
9,18
9,21
9,25
9,28
9,31
9,35
9,38
9,42
9,45

Taula 69. Anàlisi de sensibilitat del preu mitjà de venda de la carn necessari, expressat en €/kg carn, segons la variació en el preu del pinso d’engreix i en el
nivell de vendes, per assolir una salari brut mensual equivalent 2.000 €.
Font: Elaboració pròpia
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5.4. Balanç econòmic global del procés
Per tal de comparar la situació actual amb la prevista, es compararan els balanços es
compararan els resultats econòmics de l’escenari actual, una mitja dels anys 2010, 2011 i
2012, i l’escenari previst, on es preveu vendre tota la producció de vedells a través de la
venda directa de carn (62 canals anuals).

La taula i gràfic següents, comparen la mitjana dels ingressos dels últims 3 anys (escenari
actual) amb els de la nova situació prevista (escenari previst):

Escenari actual
Escenari previst
€/any
€/vaca
€/any
€/vaca
96.375,15 938,69 168.120,02 1.637,48
34.962,63 340,34
2.813,97
27,41
0,00
0,00 103.893,54 1.011,92
61.097,18 595,08 61.097,18
595,08
315,33
3,07
315,33
3,07

Paràmetre/unitats
Ingressos totals
Venda de bestiar (animals)
Venda de bestiar (carn)
Subvencions
Altres

Taula 70. Comparació d’ingressos entre l’escenari actual i l’escenari previst.
Font: Elaboració pròpia.
1200,00

€/vaca present

1000,00

Venda de
bestiar
Subvencions

1039,33

800,00

Altres
595,08

595,08

600,00
400,00

340,34

200,00

3,07

3,07

0,00

Escenari actual

Escenari previst

Figura 27. Comparació d’ingressos entre l’escenari actual i l’escenari previst (€/vaca).
Font: Elaboració pròpia.

S’observa com en l’escenari previst es tripliquen els ingressos obtinguts per la venda del
bestiar, mentre que la resta d’ingressos es mantenen. Per tant, en cas d’aconseguir
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l’escenari previst, la dependència vers els ajuts clarament disminuiria. Els ingressos per la
venda de bestiar pràcticament duplicarien a les subvencions.
A la taula següent es comparen la mitjana de les despeses dels últims 3 anys amb les de la
nova situació prevista:

Escenari actual
Escenari previst
€/any
€/vaca
€/any
€/vaca
Despeses totals
71.352,32 694,97 146.765,85 1.429,49
Despeses variables
23.654,32 230,39 61.147,85
595,58
Compra reproductors
1.740,00 16,95
1.740,00
16,95
Alimentació comprada vaques i recria
6.871,30 66,93
6.871,30
66,93
Alimentació comprada engreix
0,00
0,00 17.852,54
173,88
Alimentació produïda
1.502,63 14,64
1.502,63
14,64
Mecanització
7.475,25 72,81
7.475,25
72,81
Sanitat i reproducció vaques
2.694,98 26,25
2.694,98
26,25
Sanitat i reproducció engreix
0,00
0,00
576,00
5,61
Llum i telèfon
2.493,58 24,29
2.493,58
24,29
Material divers
876,57
8,54
876,57
8,54
Despeses variables de la venda directa
0,00
0,00 19.065,00
185,69
Despeses fixes
47.698,00 464,58 85.618,00
833,91
Administració/gestoria
259,00
2,52
259,00
2,52
Arrendament
7.046,33 68,63
7.046,33
68,63
Assegurances
1.373,74 13,38
1.373,74
13,38
Assessories i serveis tècnics
437,27
4,26
437,27
4,26
Contribucions i impostos
494,55
4,82
494,55
4,82
Conservació i reparació
4.099,22 39,93
4.099,22
39,93
Seguretat social familiar (pare)
2.953,16 28,76
2.953,16
28,76
Seguretat social familiar (fill)
0,00
0,00
2.160,00
21,04
Amortitzacions tècniques vaques
9.434,73 91,89
9.434,73
91,89
Amortitzacions tècniques i finançament venda directa
0,00
0,00 11.760,00
114,54
Retribució mà d'obra familiar (pare)
21.600,00 210,38 21.600,00
210,38
Retribució mà d'obra familiar (fill)
0,00
0,00 24.000,00
233,76
Paràmetre/unitats

Taula 71. Comparació de les despeses entre l’escenari actual i l’escenari previst.
Font: Elaboració pròpia.

Les despeses totals de l’escenari previst són més del doble que en l’escenari actual.
L’augment de les despeses variables, prové bàsicament de la compra de l’alimentació en
la fase d’engreix (pinso) i dels costos directas de la venda directa (escorxador, transport,
comercialització, etc). L’increment de les despeses fixes, prové de l’amortització i
finançament de la inversió inicial (obrador) i de la incorporació d’una nova UTA (salari).
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En la següent figura es pot observar, gràficament, com l’increment de despeses de la
situació prevista més que duplica les actuals:
900,00

Despeses Variables

Despeses fixes

833,91

800,00
700,00

€/vaca present

600,00

595,58

464,58

500,00
400,00

230,39

300,00
200,00
100,00
0,00

Escenari actual

Escenari previst

Figura 28. Comparació de despeses entre l’escenari actual i l’escenari previst (€/vaca).
Font: Elaboració pròpia.

Finalment, a la taula i figuren següents, es recullen els marges obtinguts en l’escenari
actual i els que, suposadament, s’obtindrien en l’escenari previst:
Escenari actual
Escenari previst
€/any
€/vaca
€/any
€/vaca
72.720,83 724,21 106.972,16 1.041,90
25.022,83 259,63 21.354,16
207,99
‐36.074,35 ‐335,45 ‐39.743,02 ‐387,09

Paràmetre/unitats
Marge brut
Marge net (amb ajuts)
Marge net (sense ajuts)

Taula 72. Comparació els marges entre l’escenari actual i l’escenari previst.
Font: Elaboració pròpia.

Marge brut

€/vaca present

1100,00
1000,00
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
‐100,00
‐200,00
‐300,00
‐400,00

Marge net (amb ajuts)

Marge net (sense ajuts)
1041,90

724,21

259,63
207,99

Escenari actual

Escenari previst

-335,45

-387,09

Figura 29. Comparació de marges entre l’escenari actual i l’escenari previst (€/vaca).Font:
Elaboració pròpia.
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Del contingut de la taula i gràfic anterior, esmentar que els resultats de marge net, amb
ajuts o sense ajuts, són, a simple vista, similars en l’escenari actual i previst. No obstant,
cal tenir en compte que l’escenari previst permet la incorporació d’una nova UTA,
remunerar‐la adequadament, i disposar d’un marge net similar a la situació actual. Per
tant, la situació prevista, és, sens dubte, millor que l’actual.

Per acabar de corroborar l’afirmació anterior, a la següent taula es compara el preu de
venda del vedell (escenari actual) i de la carn (escenari actual) en cas de desaparició total
dels ajuts:

Escenari actual (venda de pasteros)
Preu del vedell real, amb ajuts (€/vedell)

Valor
470,09

Preu del vedell fictici, sense ajuts (€/vedell)

1.347,00

Percentatge d’augment (%)

287,84%

Escenari previst (venda de carn)

Valor

Preu de la carn previst, amb ajuts (€/kg)

9,25

Preu de la carn fictici, sense ajuts (€/kg)

12,78

Percentatge d'augment (%)

138,16%

Taula 73. Comparació de preus de venda (llindar de rendibilitat) amb o sense ajuts.
Font: Elaboració pròpia.

A partir de l’anàlisi de les dades de la taula anterior, pot afirmar‐se que, en cas de
complir‐se, l’escenari previst és molt menys depenent a la percepció dels ajuts provinents
de la Unió Europea. Sense ajuts, l’increment de preu de la carn que s’hauria de produir
per tal de mantenir una renda molt semblant a l’actual és de només un 38,16% superior
al previst, en canvi, el preu del vedell fictici gairebé triplica el preu actual. Per tant, resulta
obvi pensar que resultaria més fàcil arribar a vendre la carn a 12,78 €/kg que no pas
vendre els vedells deslletats a 1.347,00 €/cap.

5. Estudi i implementació del procés de venda directa de carn.
(5.4. Balanç econòmic global del procés.)
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6. CONCLUSIONS
La realització del present Treball Final de Grau ha permès arribar a les següents
conclusions finals:

Quant a l’escenari productiu actual:
•

La viabilitat econòmica de l’explotació està totalment condicionada a la percepció
dels ajuts procedents de la Unió Europea. El preu mitjà de venda dels vedells
deslletats els darrers tres anys ha estat de 470,09 €. Sense ajuts, i per a mantenir
el mateix nivell de renda actual, el preu de venda s’hauria d’incrementar fins als
1.347,00 €, és a dir, hauria de pràcticament triplicar‐se. Assolir aquest preu de
venda és, en el context productiu actual, més que improbable i, a més a més, no
depèn de la pròpia explotació.

•

Tècnicament, i si bé existeixen certs aspectes a millorar, la transcendència
econòmica de les possibles millores a efectuar és molt poc rellevant. És a dir,
l’optimització dels factors de producció no es traduiria necessàriament en una
millora sensible de la rendibilitat econòmica.

•

Els condicionants esmentats en els punts anteriors comprometen, enormement,
la instal∙lació, amb garanties de futur, d’una unitat de treball agrària familiar
addicional. Per tant, per tal que aquest fet es produeixi, cal replantejar el model
actual d’explotació.

Quant a l’escenari productiu previst:
•

La comercialització directa de la carn obtinguda, a partir dels vedells criats i
engreixats a la pròpia explotació, és la única alternativa viable, econòmicament,
tècnicament i socialment, per a que l’explotació pugui continuar desenvolupant
com a activitat principal el bestiar boví de carn.

6. Conclusions
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Per assegurar la incorporació, en condicions, d’una nova unitat de treball agrària a
l’explotació i la viabilitat econòmica de l’explotació, cal assolir un nivell de vendes
equivalent a la totalitat dels vedells/es que es venen actualment al deslletament,
és a dir, 62 vedells/es a l’any (1,2 vedells/es a la setmana). En aquest context, el
preu mitjà mínim de venda de la carn hauria de situar‐se entre els 9 i 10 €/kg.

•

Per tal que el nou plantejament previst, i inversions derivades, sigui mínimament
viable, cal assolir un nivell de vendes equivalent a 42 vedells/es a l’any (0,80
vedells/es a la setmana).

•

L’escenari productiu previst és molt menys depenent a la percepció dels ajuts
provinents de la Unió Europea. En un escenari sense ajuts a l’explotació, és més
factible poder arribar a vendre la carn a un preu mitjà de 12,78 € kg que no pas
vendre els vedells deslletats a una mitjana de 1.347,00 €.

•

En definitiva, amb la implantació i consolidació del procés de venda directa,
l’explotació pot recuperar les claus de la seva futura viabilitat.

6. Conclusions
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La raça Bruna dels Pirineus
Font: Federació Catalana de la raça Bruna dels Pirineus (FEBRUPI)

‐

Origen:

L'origen de la vaca Bruna dels Pirineus es situa a les comarques de la Vall d'Aran,
Pallars Sobirà, Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, a la província de Lleida. Prové d'una
antiga fusió entre la vaca autòctona catalana i bovins de raça Parda Alpina procedents
de Suïssa. Es postula que la vaca autòctona existent en els Pirineus era un ecotipus de
la Pirenaica. Aquests animals autòctons van rebre la influència repetida de la Parda
Alpina des de finals del segle passat. Les primeres fonts escrites que parlen
d'importacions de vaques suïsses daten del 1922, però es tenen evidencies que al
voltant del 1880 es van fer les primeres importacions, probablement a la Vall d'Aran.
Inicialment va ser una vaca d'aptitud triple: carn, llet i treball. Més endavant es va
convertir en una raça d'aptitud mixta, carn‐llet, i en l'actualitat s'ha especialitzat en la
producció de carn.

Foto: Ramat de vaques Brunes a l’alta muntanya
‐

Caràcters generals:

D'acord amb el que estableix el reglament del llibre genealògic de la raça, aquesta
està constituïda per animals que pertanyen del tronc Alpí, de capa bruna i

proporcions harmòniques i eumètriques, amb tendències longilínies. Rústica, amb
bona capacitat de pasturar i de precocitat mitjana. En el seu hàbitat natural
s'explota per a la producció càrnia en règim extensiu.

-

Aptituds de les femelles:

• Edat al primer part: 33 mesos.
• Fertilitat: 90 %.
• Facilitat al Part: 90% normals, 7% amb forta ajuda del ramader, 3% amb assistència
veterinària.
• Interval entre parts: 385 dies.
• Capacitat maternal: Bones mares en producció lletera i cura del vedell.
• Rusticitat: Elevada, s'adapta a zones entre 600 i 1.200 m d'altitud. A l'estiu pugen a
ports de muntanya de fins a 2.000 m d'altitud.
• Docilitat: Elevada i molt apreciada pels ramaders.

Foto: Vaca i vedella brunes.

-

Aptituds dels mascles:

• Pes al naixement mitjà: 46,5 kg.
• Pes al deslletament: 243 kg a 185 dies.
• Velocitat de creixement naixement‐deslletament: 1,06 kg.
• Índex de Conversió durant l'engreix: 4,75 kg pinso/kg pes viu.
• Guany diari durant l'engreix (mascles): 1,65 kg/dia.
• Pes a l'any: 530 kg.
• Desenvolupament muscular: categoria U (sistema EUROP).
• Pes canal: 330 kg als 381 dies d'edat.
• Composició de les canals (avaluades al nivell de la 6ª costella, resultats projecte
FAIR1 CT95 0702): múscul 68,2%, os 16,3%, greix subcutani 3,0%, greix intermuscular
9,7%.
• Qualitat de la carn: L'anàlisi canònic realitzat en el context del projecte FAIR revela
una qualitat de la carn mesurada laboratorialment que és intermèdia entre les diverses
races espanyoles analitzades.
• Utilització en encreuaments: ús extensiu, però no avaluat en termes quantitatius.
L’encreuament es realitza fonamentalment amb les races Xarolesa, Llemosina
(primípares) i Blanc Blau Belga.

Foto: Toro bru de 3 anys.

-

Organització de la selecció.

• Objectius i criteris: Raça càrnia d’aptitud materna. Els ramaders valoren un pes al
naixement inferior a la mitjana, el creixement fins el deslletament, la facilitat de part i
la fertilitat en les femelles, i la morfologia càrnia i el desenvolupament muscular en els
toros.
Actualment està en funcionament el Centre de Testatge de mascles a la Finca Bon
Repòs, a Gavet de la Conca, prop d'Isona (Pallars Jussà), propietat de la Diputació de
Lleida.
• Controls oficials: Autocontrol del pes al naixement, facilitat de part i pes al
deslletament.
• Valoració reproductors: Fenotípica en la majoria dels casos. Hi ha un reduït grup
d'explotacions que reben la valoració genètica per al pes al naixement i al
deslletament, realitzat mitjançant un model animal (BLUP).
• Inseminació Artificial limitada

Foto: logotip de la FEBRUPI.
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PLÀNOL 1. DISTRIBUCIÓ GENERAL INSTAL·LACIONS

PLÀNOL 2 . NAU 1: VEDELLS INTEGRACIÓ

PLÀNOL 3. NAU 1: VEDELLS INTEGRACIÓ (FOSSA PURINS)

PLÀNOL 4. NAU 2: VEDELLES REPOSICIÓ

PLÀNOL 5. NAU 3: GESTACIÓ I EIXUTES

PLÀNOL 6. FEMER DE L'EXPLOTACIÓ

PLÀNOL 7. NAU 4: PARTS I NAU 5: INFERMERIA

PLÀNOL 8. NAU 6: LACTACIÓ

PLÀNOL 9. NAU 8: BRAVES REPOSICIÓ
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