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• Gestió  Comptabilitat 

  Comptabilitat = història. 

  Gestió = futur. 

• Procés d’implantació de la gestió en una explotació: 

  Anàlisi de la situació present i de les expectatives de futur. 

  Detecció de punts febles. 

  Augment de coneixement i estructuració. 

  Interès per nous coneixements. 

  Selecció de la “solució” adequada. 

  Augment de la motivació. 

  Intercanvi d’informació entre explotacions. 

CONCEPTES BÀSICS DE LA GESTIÓ EN 
REMUGANTS 



• Tipus de gestió: 
 

 Individual...analitza el funcionament de l’explotació. 

 De grup... avalua la situació de l’explotació respecte al seu entorn. 
 

• La gestió de grup: 
 

 Com es duu a terme? ...a partir de reunions participatives. 

 Què pretén? ...la discussió i anàlisi del resultats de grup. 

 Amb quin objectiu?...introduir innovacions dins del sector. 

Innovació:  
idea, mètode o objecte que és percebut com a novetat ÚTIL per un ramader 

Assabentar            Interessar            Avaluar            Provar           Adaptar  

CONCEPTES BÀSICS DE LA GESTIÓ EN 
REMUGANTS 

    



Maneig del

ramat

Alimentació
Sanitat i

reproducció

Instal·lacions i

equipaments

Explotació de

vaques de llet

Base

territorial
Quota lletera

Producció de

llet

Beneficis

GENERACIÓ DE DADES EN UNA EXPLOTACIÓ DE VAQUES DE LLET

LES DADES COM A FONT DE LA GESTIÓ 



 

MANEIG 
DELS 

FACTORS 

Aliments 

 

Animals 

 

Base 
territorial 

 

Normativa: 
qualitat, 

restriccions, medi 
ambient...  

Condicionants 
socials i 

econòmics 

 

DADES 

 



Dades 

Gestió econòmica Gestió tècnica 

Resultats 

Decisions 

€/LITRE                          indicador dels ingressos i costos unitaris de la producció 

€/VACA                          relaciona les despeses unitàries amb la productivitat/animal 

€/UTA                            relaciona les despeses unitàries amb la productivitat/mà d’obra  

Visió que té el tècnic/a de la 
gestió econòmica 

Resultats econòmics 
VS 

Litre – Vaca – UTA 

 

  

 

 

ESQUEMA DE TREBALL (EX. VAQUES DE LLET) 



GESTIÓ ECONÒMICA 

És una eina per a prendre decisions basant-nos en els 
resultats econòmics 
Ajuda a l’empresari/ramader a:  

• Descobrir errors i problemes a l’empresa 
• Plantejar reformes tècniques 
• Canvis d’orientació productiva 
 

En definitiva, posa a disposició de l’empresari/a la 
INFORMACIÓ necessària per una distribució de recursos més 
adequada 
 



  Empreses familiars: “cada explotació és un món”. Dificultats d’associacionisme (casos particulars). 

 

  L’activitat implica tot un seguit de rutines: el ramader “s’acostuma” a una forma de treballar, hàbits 
de treball. Dificultats d’introduir canvis importants en el maneig de l’explotació. 

 

  L’activitat està subjecte a la incidència de molts factors externs que la condicionen enormement 
temps atmosfèric, inputs, malalties contagioses, preus de mercat, etc.). Dificultats per mantenir “un 
estat d’ànim” positiu a llarg termini, afectació sobre el sistema productiu, dificultats per seguir una 
línia de treball a llarg termini. 

 

  L’activitat pròpiament econòmica vers l’afició per aquest tipus de bestiar (activitat eminentment 
vocacional). Dificultats per conduir l’activitat d’una forma més “empresarial”.    

 

  Es tracta, majoritàriament, d’activitats agropecuàries. Dificultats per calcular els costos de les 
diferents subactivitats. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA 
PRODUCCIÓ 



  Confiança: 

  Sense confiança no hi ha assessorament a llarg termini. 

  Observar: 

  Impressió del tècnic/a sobre funcionament tècnic i social de l’explotació. 

  Escoltar: 

  Impressió del ramader/a sobre funcionament tècnic i social de la seva l’explotació. 

  Analitzar:  

  En base a tota la informació recollida a l’explotació. 

  Reflexionar: 

  El ramader/a ha de gestionar directament el factors de producció. 

  La decisions sempre les ha de prendre el ramader/a. 

  El ramader/a ha d’estar convençut de les decisions que pren. 

EL TÈCNIC/A I L’EXPLOTACIÓ DE REMUGANTS: 
actituds i aptituds 



  Independència del tècnic/a:  

  Assessorament desvinculat de la venda de productes. 
 

  Neutralitat del tècnic/a: 

  A nivell sectorial. 

  A nivell polític. 

  A nivell sindical. 
 

  Autocrítica del tècnic/a:  

  Desgast a llarg termini en la relació ramader-tècnic. 

  Autoavaluació d’actuacions anteriors. 
 

  Reciclatge del tècnic/a:  

  Visitar altres entorns productius: 

•  Evitar entrar en “rutines tècniques”. 

•  Assolir una visió global sectorial. 

EL TÈCNIC/A I L’EXPLOTACIÓ DE REMUGANTS: 
actituds i aptituds 



 

ACTIVITAT (A): 

“Vaques de llet: part d’una explotació agropecuària que inclou les vaques de llet, els vedells mamons de menys de 
15 dies d’edat, les vedelles de reposició (braves), i les parcel·les destinades a la producció de farratges per tot 
aquest bestiar”. 

INGRESSOS (I): 

“Tota entrada en efectiu, o valorada, relacionada amb l’activitat”. 

COSTOS VARIABLES (CV): 

“Tota despesa o cost originada per la producció de llet, i que està directament relacionada amb la quantitat de 
producte produït a l’explotació”. 

COSTOS FIXES (CF): 

“Tota despesa o cost, en efectiu o calculada, relacionada amb l’estructura de l’explotació, i/o independent de la 
quantitat de producte produït a l’explotació”. 

COSTOS D’OPORTUNITAT (CO): 

“Valoració calculada del cost atribuïble a la mà d’obra familiar, a la renda de la terra en propietat, i al capital invertit 
a l’explotació”.  

EL PRESSUPOST EMPRESARIAL 
Conceptes importants 



Ingressos Costos variables Costos fixes Costos d’oportunitat 

Tota entrada en 
efectiu, o 
valorada, 

relacionada 
amb l’activitat 

Tota despesa 
originada per a la 
producció de llet, 

directament 
relacionada amb la 

quantitat de llet 
produïda 

 

Tota despesa en efectiu 
o calculada, 

relacionada amb 
l’estructura de 
l’explotació, i 

independentment de la 
quantitat de llet 

produïda 

Valoració calculada 
del capital invertit, de 
la mà d’obra familiar, i 

de la terra en 
propietat o renda de 

la terra 

    



 

MARGE BRUT (MB): 

Diferència entre els ingressos i els costos o despeses variables 

Expressa l’eficiència tècnica de l’ús dels factors de producció (alimentació, genètica, sanitat i 
instal·lacions) 
 

MARGE NET (MN): 

Diferència entre el marge brut i les despeses fixes 

Representa la renda disponible per l’explotació 
 

BENEFICI (B): 

Diferència entre el marge net i els costos d’oportunitat 

Representa el guany net que genera l’activitat respecte a altres possibles activitats que es podrien 
desenvolupar 

EL PRESSUPOST EMPRESARIAL 
Conceptes importats 



 

LLINDAR DE RENDIBILITAT (LR): 

Preu mínim de venda del producte produït a partir del qual la producció es realitza sense pèrdues 

Es calcula per diferència entre el cost total de producció unitari i els ingressos de l’activitat lletera que no 
provenen pròpiament de la venda de llet 
 

Quan el cost total no inclou els costos d’oportunitat, s’obté el punt en que el marge net és nul (LRMN) 
 

Quan el cost total inclou els costos d’oportunitat, s’obté el punt en que el benefici és nul (LRB) 
 

 

RENDA UNITÀRIA DE TREBALL (RUT): 

Rendiment econòmic generat a l’explotació per unitat de treball empleada (UTA) 

Es calcula sumant les partides de seguretat social familiar i salaris pagats als treballadors assalariats, inclosa 
la seva seguretat social, i dividint-ho pel nombre d’unitats de treball ocupades a l’explotació 

EL PRESSUPOST EMPRESARIAL 
Conceptes importats 



MARGE BRUT (MB): 

 INGRESSOS – DESPESES VARIABLES 
 

MARGE NET (MN): 

 MARGE BRUT – DESPESES FIXES 
 

BENEFICI (B): 

 MARGE NET – COSTOS D’OPORTUNITAT 
 

LLINDAR DE RENDIBILITAT A MARGE NET (LRMN): 

 (DESPESES VARIABLES + DESPESES FIXES) – INGRESSOS NO LLETERS 
 

LLINDAR DE RENDIBILITAT A BENEFICI (LRB): 

 (DESPESES VARIABLES + DESPESES FIXES + COSTOS D’OPORTUNITAT) – INGRESSOS NO LLETERS 
 

RENDA UNITÀRIA DE TREBALL (RUT): 

 (MARGE NET + SEGURETAT SOCIAL FAMILIAR + SOUS PAGATS) / UTA 

EL PRESSUPOST EMPRESARIAL 
Resum 
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Marge brut (MB) I - CV 
Eficiència tècnica de l'ús dels factors 
de producció. Maneig de l'explotació 

Marge net (MN) MB - CF 
Increment patrimonial o renda 
disponible de l'explotació 

Benefici (B) MN - CO El resultat final de l’exercici   

Llindar de rendibilitat 
(LR) 

Cost total unitari - 
ingressos no de llet 

Preu mínim percebut per la venda 
de llet a partir del qual la producció 
es realitza sense pèrdues 

Renda unitària del 
treball (RUT) 

(MN + salaris pagats)/UTA 
Rendiment generat en l'explotació 
per unitat de treball 



VALOR TOTAL (EN EUROS):  

 Dóna una idea de la dimensió i del volum de facturació de l’explotació 
 

PER LITRE/KG/KG 4% TG DE LLET PRODUÏT (LITRE): 

 És un indicador dels costos unitaris de producció 

 Expressa els resultats per unitat de producte produït 
 

PER VACA PRESENT (VACA): 

 Relaciona les despeses unitàries amb la productivitat per animal 

 Expressa els resultats per unitat de producció de producte 
 

PER UNITAT DE TREBALL AGRARI (UTA): 

 Relaciona les despeses unitàries amb la productivitat de la mà d’obra 

 Expressa els resultats per unitat de treball agrari 
 

EN PERCENTATGE SOBRE INGRESSOS O DESPESES (%): 

 Expressa els resultats de manera relativa, és útil per comparar explotacions 

FORMES D’EXPRESSAR ELS RESULTATS (Ex. vaquí de llet) 



 

DE LITRES TAL QUAL A QUILOGRAMS TAL QUAL: 

 La densitat de la llet oscil·la entre 1,028 a 1,032 kg/l (1,030 kg/l). 

 És a dir, un kg de llet equival a 0,9709 l de llet. 
 

EQUIVALÈNCIES SEGONS CONTINGUTS EN GREIX: 

 Per calcular la producció equivalent a un determinat percentatge de greix cal aplicar la següent 
 fórmula: 

 

 kg a% greix = (kg b% greix x (a+(10-a) x (b/a))/10 

 On:    (a) Percentatge de greix al qual es vol calcular una determinada producció. 

         (b) Percentatge de greix de la producció observada. 

Exemple: 30 kg al 3,50% tg equivalen a 28,98 kg al 3,70% tg. 
 

ALGUNES FÓRMULES DE CÀLCUL (Ex. vaquí de llet) 



 

INGRESSOS I DESPESES COMPTABLES 

 Totes les factures de compres i vendes de l’explotació 

 Es prendran els valors corresponents a la base imposable, sense l’IVA 
 

INGRESSOS I DESPESES NO COMPTABLES 

 Registre o anotació de totes les compres o vendes sense factura 
 

PRODUCCIÓ DE L’EXPLOTACIÓ (EX. VAQUES LLET)  

 Litres de llet produïts per l’explotació durant l’any natural 
 

VAQUES PRESENTS A L’EXPLOTACIÓ (EX. VAQUES LLET) 

 Mitjana de vaques presents a l’explotació durant l’any natural 
 

UNITATS DE TREBALL AGRARI EMPLEADES A L’EXPLOTACIÓ 

 Valoració objectiva de les unitats de treball que fan falta per gestionar l’explotació 

DADES NECESSÀRIES PER FER LA GESTIÓ 
TÈCNICO-ECONÒMICA 



 

 

AMORTITZACIONS TÈCNIQUES 
 

Càlcul de l’amortització de les inversions segons la seva vida útil 
 

Elements a amortitzar: 

•Maquinària o equip mòbil (tractor, unifeed, etc.). 

•Instal·lacions i equipaments (màquina de munyir, tanc de la llet, etc.). 

•Edificis o construccions (allotjaments, cobert farratges, etc.). 

•Quota lletera (abril 2015 es va derogar el sistema de quotes a la producció) 
 

Períodes d’amortització (anys) i valors residuals (% del valor d’adquisició) a considerar (orientació): 

•Maquinària: 10 anys i 10%. 

•Instal·lacions i equipaments: 10 anys i 10%. 

•Edificis o construccions: 20 anys i 5%. 

•Quota lletera: 8 anys, sense valor residual. 
 

DADES NECESSÀRIES PER FER LA GESTIÓ 
TÈCNICO-ECONÒMICA 



 

AMORTITZACIONS TÈCNIQUES 
 

Càlcul de l’amortització tècnica: mètode de l’amortització constant lineal. 
 

                                          (Valor d’adquisició – valor residual) 

Amortització constant = ---------------------------------------------------- 

                                                        Anys d’amortització 
 

Exemple: 

Any 2005. Tractor de 90 CV i quatre rodes motrius. Valor d’adquisició: 35.000 €. 

 
                                                              (35.000 – 3.500) 
Amortització constant = ---------------------------------------------------- = 3.150 €/any 
                                                                         10 
 

Cal , per tant, saber: el tipus d’inversió, l’any de compra (data) i el valor d’adquisició. 
 

DADES NECESSÀRIES PER FER LA GESTIÓ 
TÈCNICO-ECONÒMICA 



COSTOS D’OPORTUNITAT 
 

• Mà d’obra familiar: 

S’assigna un sou equivalent a la Renda de referència que cada any fixa el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i 
Marí (MARM) segons pressuposts de l’Estat. 

Per a l’any 2015, la renda de referència equivalia a 28.051,20 € 

La Renda de referència equival al salari mig brut d’un treballador a Espanya que no desenvolupa la seva activitat en 
el sector primari. 
 

• Renda de la terra: 

Valor d’arrendament de la finca a preus de la zona on s’ubica l’explotació 
 

• Interès del capital propi invertit: 

Valorar el capital mig invertit a l’explotació durant l’any, inclòs el bestiar, i calcular la renda que generaria en un fons 
fix al tipus d’interès vigent 

Exemple:  

       Capital mig invertit: 200.000 €   Tipus d’interès: 2,50%   Interessos: 5.000 €  

DADES NECESSÀRIES PER FER LA GESTIÓ 
TÈCNICO-ECONÒMICA 



 

• Hectàrea (ha): Unitat mètrica de superfície equivalent a 10.000 m2 o a 100 àrees (1 àrea = 100 m2). És 
la unitat estàndard de mesura de superfícies a Europa (països no anglosaxons) 

• Jornal (j) (treball): Mesura agrària de superfície equivalent a l’extensió de terra que es llaura, 
normalment, amb un parell de mules en un dia i que es sembra amb 79,96 kg de gra de cereal. Equival 
a 4.358,05 m2, és a dir 1 ha = 2,295 j (≈ 2,3 j) o bé 1 j = 0,436 ha. Mesura usual a la província de Lleida i 
especialment al Pla de Lleida. 

• Quartera (q) (sembradura): Mesura agrària de superfície equivalent a l’extensió de terra que es pot 
sembrar amb una quartera de gra (45,98 kg de gra de blat). Genèricament, equival a 2.500,00 m2, és a 
dir, 1 ha = 4 q o bé 1 q = 0,25 ha. Mesura usual a la Catalunya central (Bages, Berguedà i Osona). 

• Vessana (v) (vessana de rei, geomètrica): Mesura agrària de superfície equivalent, en principi 
(existeixen variants), a 2.187,40 m2, és a dir 1 ha = 4,572 v o bé 1 v = 0,219 ha. Mesura usual a 
l’Empordà, Garrotxa, Gironès, Selva, Ripollès i una part del Vallès Oriental. 
 

En resum: 1 ha = 2,30 j = 4,00 q = 4,57 v 

Annex: Les unitats de superfície a Catalunya 



 

• Superfície 

ACRE (a): unitat de mesura agrària de superfície equivalent a 4.047 m2, és a dir 1 ha = 2,47 a, o bé 
1 a = 0,405 ha 

• Pes (llet i carn) 

LLIURA (pounds, lb): unitat de mesura de massa equivalent 453,59 g, és a dir, 1 kg = 2,20 lb o bé 1 
lb = 0,456 kg 

No confondre amb la lliure catalana (terça, per a carn) (400 g, 1 kg = 2,50 lliures catalanes) 

• Longitud 

MILLA terrestre (mi, ml, m): unitat de mesura de longitud equivalent a 1.609 m, és a dir 1 km = 
0,621 mi o bé 1 mi = 1,609 km  

Annex: Unitats de mesura angloamericanes 
(resum) 























 

 

La base territorial: 
 

97,22 ha de superfície agrària útil (SAU) 

91,86% de la SAU dedicada a llet 

21,60% de la SAU en règim de propietat 

25,05% de la SAU és de regadiu 

30,66% de la SAU doble collita farratgera 

Conreus principals: raigràs italià (89,31 ha), blat de moro -panís- (19,48 ha) i sorgo (10,33 ha) 

L’estructura de l’explotació: Exemple 



El ramat (bestiar): 
 

244,3 vaques presents 

26,58% vaques primera lactació (braves) 

31,43% vaques > tercera lactació (adultes) 

319 Unitats de bestiar major (UBM) 
UBM: Unitat utilitzada per als càlculs agronòmics i ramaders que 
equival a un cap de bestiar boví adult.  

 1 vaca = 1 UBM 

 1 semental = 1 UBM 

 1 vedella 0-3 mesos = 0,30 UBM 

 1 vedella 3-12 mesos = 0,50 UBM 

 1 vedella 12-24 mesos = 0,65 UBM 

 1 vedella >24 mesos = 0,80 UBM 

L’estructura de l’explotació: Exemple 

•Nota: Per als càlculs dels ajuts 
de la Unió Europea, s'apliquen 
les conversions següents: 
bestiar boví de més de dos 
anys i equins de més de sis 
mesos, 1 UR; vedells de sis 
mesos a dos anys, 0,6 UR; 
truges, 0,5 UR; porcs d'engreix, 
0,3 UR; ovelles i cabres, 0,15 
UR; gallines ponedores, 0,016 
UR; conilles reproductores, 
0,014 UR; i pollastres d'engreix, 
0,008 UR. 

 



 

La mà d’obra: 
 

4,00 Unitats de treball agrari (UTA*) 

25,00% mà d’obra familiar 

8,25 h/UTA familiar (3.011 h/any i UTA familiar) 

7,69 h/UTA assalariada (2.807 h/any i UTA assalariada) 

21.773 € bruts/UTA assalariada i any (7,75 € bruta/UTA i 
hora) 

* 1 UTA = 1.920 hores / 240 dies a raó de 8 h/dia 

L’estructura de l’explotació: Exemple 



 

Producció lletera:  
 

2.095.065 kg de quota lletera disponible al 3,55% de taxa de greix 

8.578 kg de quota/vaca present 

2.192.939 l de llet produïts durant l’any al 3,61% de taxa de greix (dels quals 
2.183.819 l a indústria i 9.120 l al detall 

2.269.008 kg de llet produïts al 3,55% de taxa de greix (quotes) 
 

1 l de llet = 1,03 kg / 1 kg de llet = 0,9708 l llet 

Per transformar una quantitat de llet de un determinat % de greix a un altra cal aplicar la següent equació: 

L(a%greix) = (L(b%greix) x (a + (10-a) x (b/a)))/10 

L’estructura de l’explotació: Exemple 



 

El capital invertit: 

 

 

 
 

L’estructura de l’explotació: Exemple 

Capital invertit actual a 31 de desembre en €

Total/vaca present 4.005,53

Total/UTA 165.624,60

Total/1.000 litres produïts  423,96

Maquinària/vaca present 603,00

Instal·lacions/vaca present 394,10

Edificis/vaca present 614,18

Quota lletera/vaca present 401,50

Ramat/vaca present 1.991,94



 

Alguns resultats/dades tècnics 
 

2,51 vaques presents/ha SAU 

61,06 vaques presents/UTA total 

8.978 litres/vaca present i any 

22.556 litres/ha SAU 

548.235 litres/UTA total 

8,30% d’excés respecte a la quota lletera disponible 

L’estructura de l’explotació: Exemple 


