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INTRODUCCIÓ 

A meitat de l’any 2006 el Departament d’Agricultura, Ramaderia I Pesca va crear l’Observatori 

de la llet (Decret 267/2006, de 20 de juny, DOGC núm. 4660 – 22.6.2006). Entès aquest com a 

organisme públic, en el qual, a banda del Departament, hi havia la següent representació: a) de 

la producció (de cadascuna de les organitzacions professionals agràries més representatives; 

de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya); b) de la indústria de la transformació 

(Gremi d’Indústries Làcties de Catalunya); c) del sector de la distribució dels productes lactis; d) 

dels consumidors i usuaris; ; i e) de l’Associació Lletera Interprofessional de Catalunya. 

L’any 2011, també a la meitat, es derogà l’Observatori de la llet (DECRET 336/2011, de 10 de 

maig, de reestructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural, DOGC núm. 5877 – 12.5.2011). En el decret s’especificà que les funcions atribuïdes a 

l’Observatori serien assumides pel Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials del Departament. En 

essència l’Observatori deixava de ser un organisme públic, privat de la representació abans 

especificada, per convertir-se en una eina del Departament.  

En definitiva, per la part que ens correspon analitzar en aquest estudi, hi ha disponible la 

gestió econòmica de set anys (2006 a 2012), i pendent dels resultats definitius de 2013. 

L’anàlisi de la gestió econòmica, basat en el model empresarial (López Garrido C, et al. 2000. 

Estudio comparativo de los costes de producción de leche en diferentes CCAA españolas. 

Madrid: INIA) el podem seguir, aproximadament, en la següent seqüència de diapositives 

(www.remugants.cat). 

 

Esquema model econòmic empresarial

Ingressos de l’activitat “vaques de llet” (I)

Costos variables (CV)

Costos fixos (CF)

Costos d’oportunitat (CO)

Marge Brut (MB)

Marge Net (MN)

Benefici

(-)

(-)

(-)

 

Principals capítols de l’esquema

Ingressos Costos variables Costos fixos 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 produïda

Tota despesa en efectiu 
o calculada, 

relacionada amb 
l’estructura de 
l’explotació, i 

independent de la 
quantitat de llet 

produïda

Valoració del capital 
invertit, de la mà 

d’obra familiar, i de la 
terra en propietat
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Costos variables

Productes comprats per a 

l’alimentació

Tant de vaques com de la recria (farratges, subproductes, concentrats, 

correctors, llet en pols, específics per a lactants, tots els quals es poden 

agrupar en:

a) No concentrats

b) Concentrats per a vaques

c) Concentrats per a recria

Despeses dels conreus 

destinats a vaquí de llet

Inclou les llavors, adobs, productes fitosanitaris, plàstics, conservants per 

als ensitjats, etc., els quals  es poden agrupar en:

a) Llavors

b) Adobs

c) Herbicides i tractaments fitosanitaris

d) Plàstics i conservants

e) Altres no inclosos en els anteriors (aigua de reg)

Variació inventari aliments en 

estoc

És la diferència entre l’inventari a primers d’any i el del final. Pot ser positiu 

o negatiu, és un cost, no una despesa en efectiu, i no s’ha de confondre 

amb un ingrés, a diferència de la variació d’inventari dels animals. Inclou 

aliments produïts i comprats

 

 

Costos fixos

Mà d’obra fixa assalariada Sous pagats, inclou la seguretat social

Control i seguiment lleter La quota que es paga pel servei, anàlisi de mostres, etc.

Contribucions i impostos Contribució rústica, tant d’edificis com de la terra, impost circulació, etc.

Assegurances D’animals, cultius, edificis, instal·lacions, maquinària, etc.

Conservació i manteniment 

d’edificis
Despeses en concepte de manyeria, pintura, etc.

Reparacions maquinària Inclouen la mà d’obra i les peces utilitzades

Seguretat social familiar La seguretat social de la mà d’obra eventual i de la fixa va a part

Arrendaments És l’import dels lloguers de terra, edificis, quota llet, etc.

Administració i gestoria Són les despeses de gestoria, comptabilitat, etc.

Assessories i serveis
Elaboració del pla de gestió de dejeccions, llicència ambiental i altres serveis 

tècnics.

Impostos Impost de circulació de la maquinària, etc.

Interessos de crèdits pendents
Despeses financeres derivades de la realització d’operacions financeres 

amb entitats bancàries, cooperatives, empreses de maquinària, etc.

Amortitzacions

Són les pèrdues de valor que experimenten els capitals immobilitzats al llarg 

del temps. Per al càlcul, s’empra el mètode de quotes constants, es divideix 

la diferència entre el valor d’adquisició i el valor residual pel nombre d’anys 

de la seva vida útil.

 

Costos d’oportunitat

Renda de la terra
És el producte de la superfície de l’explotació en propietat pel preu de 

mercat d’arrendament

Mà d’obra familiar

El seu import es calcula multiplicant el nombre d’unitats tècniques agràries 

(UTA) per 1.920 (hores a l’any, segons decrets al respecte) pel preu a 

l’hora. El preu per hora treballada s’obté dividint la renda mínima de 

referència, publicada anualment pel MAPA, per 1.920. Els càlculs es fan a 

partir de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de les 

explotacions agràries

Interessos anuals del capital 

propi

S’han de calcular en primer lloc tots els capitals (edificis, equip mòbil o 

maquinària, equip auxiliar, ramat, quota), i els interessos del capital propi 

s’obtenen al tipus d’interès bancari mitjà resultant de diferents entitats 

bancàries

 

19

Resultats finals

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 MN - CO
Representa el guany net que genera l’activitat 

respecte a altres possibles activitats que es 
podrien desenvolupar

Llindar de rendibilitat

Cost total unitari 
- ingressos que 
no provenen de 
la venda de llet

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

Renda unitària del treball

MN + salaris 
pagats + 

seguretat 
social/UTA

Rendiment generat en l’explotació per unitat 
de treball

 

Des de la seva creació han treballat a l’Observatori de llet, en la part analítica i de treball de 

camp, Jordi Maynegre Santaulària, Joan Noguera Ferrer, Miquel Àngel Garrote García, Moisès 

Nogué Ribas, Sabina Olives Timoner, amb el recolzament de Ramon Trias Torrent i Antoni 

Seguí Parpal. 

A continuació es presenta el resum de la gestió econòmica de 2006 a 2012. 

DADES TÈCNIQUES 

A continuació repassem les variables característiques de les explotacions de vaques de llet al 

llarg d’aquests sis anys. 

Ingressos

Venda de llet Import de la llet venuda i la del consum familiar a preu de venda

Venda neta de vedells/es
Import de la diferència entre la venda i la compra d’aquests animals (no 
inclou els d’engreix)

Venda neta de la resta d’animals
Import de la diferència entre la venda i la compra de braves -vedelles de 
reposició -, vaques i toros

Variació d’inventari animal
És el valor calculat de les despeses originades en la formació del ramat. 
Incorpora la variació d’efectius del ramat

Altres ingressos Venda de fems, etc.

Subvencions
Pagament únic. Zona desfavorida, zona de muntanya, indemnitzacions 
assegurances, altres (gasoli), etc.

5

Costos variables

Sanitat i reproducció
a) Veterinari
b) Medicines i productes veterinaris
c) Inseminacions (dosis i N líquid manteniment del tanc)

Maquinària
a) Combustibles i lubricants

b) Lloguer de maquinària

Electricitat i telèfon

Mà d’obra eventual assalariada
Inclou la seva seguretat social. És un cost variable, ja que s’entén que se la 
contracta per a treballs relacionats amb la producció anual de llet, com per 
exemple en èpoques d’ensitjar

Aigua per a vaques

Material per a jaç Palla, serradures, etc.

Detergents i desinfectants

Variació inventari altres en estoc
També és un cost variable, no una despesa en efectiu, i fa referència al que no és ni 
animals (ingrés) ni aliments

Altres despeses variables
No incloses en els anteriors, i directament relacionades amb la producció anual de 
llet
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SUPERFÍCIE FARRATGERA 

En el gràfic 1 podem observar com en els últims anys pràcticament tota la superfície es dedica 

a la producció de llet. Segons la prova del rang múltiple de Duncan per a la superfície total i per 

a la superfície dedicada a l'activitat llet, no podem establir que hi hagi diferència entre els 

anys. La superfície mitjana de tots els anys seria, per tant, de 49,19 ha (amb un interval de 

confiança entre  45,31 i 53,07, al 95%).  

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Superfície ha

Anys

ST ha S_llet S_reg

Gràfic 1. Superfície total i farratgera dedicada a llet, i superfície de regadiu. Anys 2006 a 2012. 

El que sí canvia en el temps és la superfície de regadiu, que passa del 35% l'any 2006 (14,35 ha) 

al 44% el 2012 (23,28 ha). Les explotacions amb regadiu aguanten més l'activitat de llet. En el 

conjunt, en el 31,45% de la superfície s'hi fa doble collita (interval de confiança entre 28 i 35%, 

al 95%). 

EFECTIUS RAMADERS   

 

Tal i com podem observar en el gràfic 2, el nombre de vaques (i per extensió el nombre 

d'unitats de bestiar major) augmenta en el decurs dels anys.   
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 Gràfic 2. Nombre de vaques i UBM per explotació. Anys 2006 a 2012.  

 

De l'anàlisi del rang múltiple de Duncan no podem assegurar que entre els anys hi hagi tanta 

diferència, així per exemple el nombre de vaques entre 2009 i 2011 no és significativament 

diferent, en canvi sí que ho és el de 2012 respecte de 2008, 2009 i 2010. En qualsevol cas a la 

taula 1 es poden veure les combinacions possibles. 

Mitjanes amb la mateixa lletra NO són significativament diferents 

 Agrupament Duncan Nombre de 
vaques, mitjana 

N. observacions Any 

 A 140,91 47 2012 

 A       

B A 128,97 49 2011 

B A       

B A 115,41 49 2010 

B A       

B A 110,26 50 2009 

B        

B  98,98 49 2008 

B        

B  95,13 45 2007 

B        

B  88,09 44 2006 
 

Taula 1. Comparació mitjanes anuals del nombre de vaques per explotació. Anys 2006 a 2012 
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Pel que fa a l'estructura del ramat, en el gràfic 3 podem veure el percentatge, per a cada any, 

de les vaques de primer part, de segon i de tercer o més parts. A la vista del gràfic veiem que 

no hi ha un canvi pronunciat en la distribució. Segons la prova Duncan, el percentatge de 

vaques de primer part només difereix significativament en dos anys (2009 i 2012: 30,74% vs 

34,19%), per tant, l'estructura es manté aquests anys al voltant de 32,34% de primer part, el 

43,08% de segon i de tres o més el 24,58%. La tònica de les explotacions és acumular efectius 

en els dos primers parts, no són, per tant, explotacions amb vaques de 3 o més parts. 

32,15% 33,16% 31,61% 30,74% 31,67% 33,01% 34,19%

43,41% 43,55%
42,78% 42,69% 41,78%

42,84%
44,64%

24,44% 23,29%
25,61% 26,57% 26,55%

24,16%
21,17%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Anys

Vaques 3 i més

Vaques 2n part

Vaques 1r pa rt

Gràfic 3. Distribució en percentatge de la paritat del ramat per explotació. Anys 2006 a 2012. 

DENSITAT RAMADERA, REPOSICIÓ I ELIMINACIÓ DE VAQUES 

 

Pel que fa a la densitat ramadera (vaques/ha i UBM/ha) podem veure el gràfic 4 i, com era 

d'esperar, no hi ha, segons la prova del rang múltiple de Duncan, diferència  significativa entre 

els anys estudiats. De tal manera, que podem dir que la densitat mitjana és de 2,83 vaques/ha 

(interval de confiança al 95% entre valors de 2,60 i 3,06) i de 4,17 UBM/ha (interval de 

confiança al 95% entre valors de 3,84 i 4,51). 
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 Gràfic 4. Densitat ramadera per superfície farratgera. Anys 2006 a 2012. 

La reposició indica, en certa manera, la pressió sobre la producció de llet, i va aparellada amb 

l'eliminació anual de vaques. En general, si la reposició és més alta que l'eliminació indica que 

l'explotació creix en efectius. La prova del rang múltiple de Duncan, pel que fa a la reposició, 

indica, en alguns casos, que hi ha diferència significativa entre anys, tot i que no d'una manera 

clara. Així, per exemple, la reposició dels anys 2006 i 2007 és diferent (significativament) de la 

de 2010, any en que va ser de valor més alt. L’eliminació no observa cap diferència entre anys. 

Al llarg del període estudiat la reposició està entre el 29,72% i el 32%, i l'eliminació entre el 

27,65% i el 29,67%. Ens indica un creixement moderat, alhora que la reposició no és molt alta. 

En el gràfic 5 podem observar la seqüència de les dues variables, reposició i eliminació, i la 

diferència entre una i altra, que va tenir un valor màxim l'any 2010 i un mínim l'any 2008. 
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 Gràfic 5. Percentatges anuals de reposició i eliminació de vaques per explotació. Anys 2006 a 2012. 

 

MÀ D’OBRA  

La quantitat de mà d’obra, expressada en UTA, creix any rere any de manera discreta, i la 

composició entre familiar i assalariada es va decantant vers el 50%, si bé encara s'està en 

65:35, tal com podem observar en els gràfics 6 i 7. 

El total UTA passa de 2,45 l'any 2006 a 3,22 el 2012. El 2006 el 82,01% era familiar i el 2012 

baixava a 65,61%. 
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 Gràfic 6. Evolució del nombre UTA per explotació.  Anys 2006 a 2012. 

 

 Gràfic 7. Composició de la mà d’obra (familiar i assalariada) per explotació. Anys 2006 a 2012. 

En el gràfic 8 podem veure l’evolució del nombre de vaques per UTA. Passa de 34,48 

vaques/UTA a 40,70. 
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Gràfic 8. Nombre de vaques per UTA. Anys 2006 a 2012. 

PRODUCCIÓ 

La producció total per explotació, lògicament, augmenta any rere any de 2008 a 2012, en canvi 

el 2007 té la menor producció, inferior a la del 2006, tal i com podem veure en el gràfic 9. 

Passa de 833.666 kg l’any 2006 a 1.267.219 kg de llet estandarditzada al 4% de greix l’any 

2012. En el mateix gràfic podem veure la producció anual mitjana per vaca present, 

estandarditzada a 4% de greix i 3,2% de proteïna. Veiem que de 2006 a 2010 es manté gairebé 

sense canvis, i el 2011 i 2012 donen un salt de 200 kg per vaca present i any.  
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 Gràfic 9. Producció de llet (kg) al 4% de greix per explotació i per vaca present, mitjanes. Anys 2006 a 2012. 

En el següent gràfic 10 en el mateix eix posem la producció estàndard per vaca present i any i 

el consum de concentrats, també per vaca present i any. 
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4.584
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2.000
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Pl vaca present i any Concentrat_vacp_any

Gràfic 10. Producció (kg llet) i consum de concentrats (kg) per vaca present i any. Anys 2006 a 2012. 

La prova de rang múltiple de Duncan ens diu que la quantitat de concentrat no varia 

significativament en la sèrie d’anys. El rati kg producció/kg concentrat ens indica, en certa 
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manera, la producció que s’atribueix a un kg de concentrat. Per els anys estudiats, en el gràfic 

11 podem veure que no hi ha una línia de tendència definida, que ens marqués que la 

eficiència, que podríem atribuir a la millora genètica, anés en detriment del consum de 

concentrats. Veiem que, per exemple, si comparem l’any 2006 amb el 2012, la producció per 

vaca present és de 8.422 i 8.984, respectivament, una diferència de 562 kg favorables a 2012, 

però, en aquest any, també augmenta el consum en 346 kg de concentrat per vaca present i 

any, és a dir que el kg de concentrat que pugui donar de més baixa a una eficiència de 1,62 kg 

llet/kg concentrat. Per al 2006 l’eficiència era de 2,15 i en el 2012 de 2,05. 

 

2,15

2,11

2,01

2,03

2,14

2,20

2,05

1,90
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2,15
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Eficàcia kg llet/kg concentrat

Anys

Kg llet/kg concentrat

Gràfic 11. Kg de llet atribuïts a un kg de concentrat de consum. Anys 2006 a 2012. 

De fet, si agafem totes les dades dels sis anys pel que fa a la producció per vaca present i 

l’eficàcia kg llet/kg concentrat, veiem que no hi ha cap relació (gràfic 12). 
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Gràfic 12. Relació entre l’eficàcia del consum de concentrat (kg llet/kg concentrat) i la producció per vaca present i 

any. Anys 2006 a 2012. 

No cal dir que, tot i això, a més consum de concentrats més producció, tal com podem veure 

en el gràfic 13. No obstant, no perdem de vista que parlem de resultats econòmics de les 

explotacions. 

R² = 0,4244
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Gràfic 13. Relació entre el consum de concentrat i la producció per vaca present i any. Conjunt dades 2006 a 2012. 
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En el gràfic 14 podem veure que, efectivament, una cosa és la producció per vaca present i 

l’altre la producció total de l’explotació pel que fa a la relació amb el consum anual de 

concentrats per vaca i any. En el gràfic 13 veiem que la relació és del 42% (valor R2) i en el 

gràfic 14 la relació és de només del 14% (valor R2). És a dir, no es pot afirmar que les 

explotacions de més volum consumeixin més concentrats, el consum és gairebé generalitzat. 

R² = 0,1412
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Gràfic 14. Relació entre el consum de concentrat i la producció per explotació i any. Conjunt dades 2006 a 2012. 

Sobre el consum de concentrats i la relació amb la producció i els resultats econòmics, de 

sempre n’hem parlat, analitzat i escrit. Ha estat un tema polèmic, no per si mateix sinó per les 

connotacions que comporta. Les racions que es formulin, amb un sistema o altra, han de 

procurar la producció equilibrada i adequada, tant per les vaques com per l’explotació que les 

té. Deien que si la fira és dolenta quin mal mereix el ventre? Si els farratges que es posen a 

disposició de les vaques no són bons no hem de buscar pal·liatius en el consum de concentrats. 

Els concentrats són com són en funció de com són els farratges. 

A l’espai de l’Observatori de la llet del Departament d’Agricultura de la Generalitat de 

Catalunya podem trobar una informació sobre aquest tema (Informe núm. 04/11. Les racions i 

els resultats econòmics. Gener 2011). Tanmateix en el nostre web s’hi dedica un espai: 

http://www.remugants.cat/2/gestio_factors_de_produccio_375715.html  

QUALITAT DE LA LLET 

En els gràfics següents podem veure l’evolució de la taxa de greix i proteïna (qualitat nutritiva, 

mitjanes dels anys estudiats, gràfic 15) i del recompte cel·lular i bacteris (qualitat sanitària i 

higiènica, mitjanes dels anys estudiats, gràfic 16). 

http://www.remugants.cat/2/gestio_factors_de_produccio_375715.html
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Gràfic 15. Evolució de les taxes de greix i de proteïna. Anys 2006 a 2012. 

La taxa de greix, en el conjunt dels anys, és igual a 3,70% (interval de confiança, al 95%, entre 

els valors 3,68 i 3,72). No hi ha diferència significativa entre els anys, i per això considerem la 

mitjana total. 

En canvi, la taxa de proteïna mostra valors amb diferència significativa, tal com podem 

observar a la taula 2, tot i que la diferència més significativa està en els valors dels anys 2006 i 

2012. 

Mitjanes amb la mateixa lletra NO són significativament diferents 

 Agrupament Duncan Taxa de 
proteïna, 

mitjana 

N. observacions Any 

A 
 

3,28 44 2012 

A B 3,24 45 2011 

A B 3,24 49 2010 

A B 3,23 50 2009 

A B 3,22 49 2007 

 
B 3,21 49 2008 

 
B 3,17 47 2006 

 

Taula 2. Comparació mitjanes anuals de la taxa de proteïna, %. Anys 2006 a 2012. 
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Gràfic 16. Evolució del recompte cel·lular i bacteris. Anys 2006 a 2012. 

El recompte de cèl·lules somàtiques és, de mitjana del conjunt d’anys, igual a 258 (x 1.000/ml) 

sense que hi hagi diferència significativa entre els anys (interval de confiança, al 95%, entre 

248 i 267). 

El nombre de bacteris (x 1.000/ml) és, de mitjana del conjunt dels anys, igual a 26, sense 

diferència significativa entre anys (interval de confiança, al 95%, entre 24 i 28). 

 

RESUM DE DADES TÈCNIQUES 

La superfície mitjana de les explotacions dedicada a la producció de llet és de 49,19 ha (amb 

un interval de confiança entre  45,31 i 53,07, al 95%), la superfície de regadiu augmenta 

lleugerament a les explotacions de vaques de llet, situant-se al voltant de 23 ha, prop de la 

meitat del total. En el 31,45% de la superfície s'hi fa doble collita (interval de confiança entre 

28 i 35%, al 95%). 

El nombre de vaques per explotació va creixent, de manera moderada, situant-se a una 

mitjana de 140. L'estructura es manté en aquest anys al voltant de 32,34% de primer part, el 

43,08% de segon i de tres o més el 24,58%. 

La densitat mitjana és de 2,83 vaques/ha (interval de confiança al 95% entre valors de 2,60 i 

3,06) i de 4,17 UBM/ha (interval de confiança al 95% entre valors de 3,84 i 4,51). Es manté al 

llarg dels anys. 

Al llarg del període estudiat la reposició està entre el 29,72% i el 32%, i l'eliminació entre el 

27,65% i el 29,67%. Hi ha, per tant, un creixement moderat de les explotacions. 
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El total UTA passa de 2,45 l'any 2006 a 3,22 el 2012, del qual el 63% és mà d’obra familiar. 

La producció total per explotació, augmenta, passant de 833.666 kg l’any 2006 a 1.267.219 kg 

de llet estandarditzada al 4% de greix el 2012. La qualitat nutritiva, higiènica i sanitària de la 

llet no varia en aquests anys, si bé la taxa de proteïna augmenta lleugerament. El consum de 

concentrats per vaca present i any 4.407 kg (en un interval de confiança, al 95%, entre 4.259 i 

4.556 kg). 

DADES I  RESULTATS ECONÒMICS 

INVERSIÓ TOTAL PER VACA PRESENT 

En el gràfic 17 podem veure la inversió total anual per vaca present en aquests anys i, alhora, 

la distribució de la mateixa, i observem que la part més important ho és en bestiar (gairebé el 

50% del total invertit a l’últim any). La inversió en quota, lògicament va reduint-se. 
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Gràfic 17. Evolució de la inversió anual per vaca present. Anys 2006 a 2012. 

La inversió per vaca present no presenta variacions al llarg dels anys, de manera significativa. 

La mitjana dels anys estudiats és de 4.271,92 €/vaca i any, amb un interval de confiança al 95% 

entre 4.125,12 i 4.418,71. 

INGRESSOS 

Els ingressos derivats de la producció de llet els representem al gràfic 18. De la prova del rang 

múltiple de Duncan, veiem que hi ha diferència significativa entre alguns anys, tal com podem 

veure a la taula 3, pel que fa als de la venda de llet. 
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Mitjanes amb la mateixa lletra NO són significativament diferents 

 Agrupament Duncan Ingrés venda 
llet, mitjana 

N. observacions Any 

A 39,34 49 2008 

       

B 36,89 45 2007 

       

C 33,08 49 2011 

C       

C 32,99 47 2012 

       

D 31,45 49 2010 

D       

D 31,42 50 2009 

D       

D 30,71 44 2006 
 

Taula 3. Comparació de mitjanes dels ingressos anuals, ct. €/kg llet. Anys 2006 a 2012. 

 

El 2008 s’obtingué l’ingrés més alt, i el segon més alt fou l’any 2007. Els ingressos dels anys 

2006, 2009 i 2010 no són significativament diferents entre ells, de la mateixa manera que els 

relatius als anys 2011 i 2012 tampoc podem dir que siguin diferents. Els ingressos per 

subvencions, agrupats en altres ingressos, no varien al llarg dels anys de manera significativa. 

Sí que varien els de les vendes netes d’animals, però per la seva quantia no afecten els 

ingressos totals, si bé, en algun cas poden fer variar la balança econòmica d’una explotació. 
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Gràfic 18. Ingressos, en ct. €/kg llet, de les principals partides i totals. Anys 2006 a 2012. 
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COSTOS VARIABLES  

En el gràfic 19 representem tots els costos variables, agrupats, i, com ja sabem, el que marca la 

diferència són les despeses d’aliments comprats per a l’alimentació. La seqüència dels costos 

variables totals és la mateixa que la d’aquesta partida. 
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Gràfic 19. Costos variables, ct. €/kg llet, total i diferents partides. Anys 2006 a 2012. 

Dels resultats de la prova del rang múltiple de Duncan s’han obtingut els següents resultats: En 

la partida de despeses en cultius, en la de sanitat i reproducció i en la de lloguer de 

maquinària, no hi ha diferències significatives en els anys estudiats, per a cadascuna d’elles. Sí 

n’hi ha en la de maquinària, altres variables, llum i telèfon, carburants i lubricants i en la dels 

productes comprats per a l’alimentació. No obstant, la de productes comprats és la 

determinant dels costos variables. 

A la taula 4 podem veure el resultat de la prova Duncan sobre les despeses en productes 

comprats per a l’alimentació. Les relatives a l’any 2012 les podem considerar diferents de les 

de la resta d’anys, tret de les de l’any 2008. La pujada dels preus dels concentrats (tortó de 

soja, blat de moro, entre d’altres) i dels d’alguns farratges (sec o deshidratat d’alfals) han 

disparat aquesta despesa. 
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Mitjanes amb la mateixa lletra NO són significativament diferents 

 Agrupament Duncan Productes 
comprats, mitjana 

N. observacions Any 

 A 17,22 47 2012 

 A       

B A 16,13 49 2008 

B        

B C 15,38 49 2011 

 C       

 C 14,38 45 2007 

 C       

 C 14,10 50 2009 

 C       

 C 14,02 49 2010 

        

 D 12,20 44 2006 
 

Taula 4. Comparació de les mitjanes despeses en productes comprats per a l’alimentació, ct. €/kg llet. Anys 2006 a 
2012. 

També a la taula 5 indiquem el resultat de la prova Duncan per als costos variables totals, i 

observem una posició similar que a la taula 4 (productes comprats per a l’alimentació). Els 

costos variables de l’any 2012 els podem considerar diferents en quantia als de la resta d’anys. 

 

Mitjanes amb la mateixa lletra NO són significativament diferents 

 Agrupament Duncan Costos 
variables, 

mitjana 

N. observacions Any 

A 26,89 47 2012 

       

B 24,62 49 2008 

B       

B 24,22 49 2011 

       

C 22,71 50 2009 

C       

C 22,25 49 2010 

C       

C 21,54 45 2007 

       

D 19,49 44 2006 

Taula 5. Comparació de les mitjanes els costos variables, ct. €/kg llet. Anys 2006 a 2012. 

 

COSTOS FIXOS 

En el gràfic 20 representem els costos fixos totals i agrupats en poques partides.  
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Gràfic 20. Costos fixos totals i agrupats per les principals partides, ct. €/kg llet. Anys 2006 a 2012. 

Les amortitzacions tècniques (maquinària, instal·lacions, edificis i quota lletera) és la partida 

més important dels costos fixos. Segons la prova Duncan si bé hi ha diferència significativa en 

el valor d’alguns dels anys estudiats, no  ho és d’una manera clara, tal i com podem veure a la 

taula 6. L’any 2012 té el valor més baix, 3,51 ct. €/kg llet, en consonància amb la tendència dels 

darrers anys a no invertir en instal·lacions, o fer-ho de manera moderada, i a la caiguda de la 

inversió en quota. 

Mitjanes amb la mateixa lletra NO són significativament diferents 

Agrupament Duncan Amortitzacions, mitjana N. observacions Any 
 A 4,57 49 2008 

 A       

 A 4,50 50 2009 

 A       

B A 4,31 49 2010 

B A       

B A 4,28 45 2007 

B A       

B A 3,86 49 2011 

B A       

B A 3,67 44 2006 

B        

B  3,51 47 2012 
 

Taula 6. Comparació de mitjanes de les amortitzacions tècniques, ct. €/kg llet. Anys 2006 a 2012. 

Els arrendaments, la partida múltiple de contribucions, assegurances i conservació, i la d’altres, 

no presenten diferències significatives entre els valors dels anys estudiats. En canvi, la partida 

de sous fixos i seguretat social familiar sí que presenta diferències entre els valors d’alguns dels 

anys. En la taula 7 ho podem interpretar. Des de 2009 a 2012 la diferència és petita. 
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Mitjanes amb la mateixa lletra NO són significativament diferents 

Agrupament Duncan Sous i seguretat, mitjana N. observacions Any 
 A  2,88 49 2011 

 A        

B A  2,82 47 2012 

B A        

B A  2,69 50 2009 

B A        

B A  2,66 49 2010 

B A        

B A C 2,08 49 2008 

B  C       

B  C 2,02 45 2007 

  C       

  C 1,80 44 2006 

Taula 7. Comparació de mitjanes de sous i seguretat social, ct. €/kg llet. Anys 2006 a 2012. 

 

Aquests valors, en alguns casos amb diferències significatives entre els anys i en d’altres sense, 

ens porten a que els costos fixos totals presenten diferències entre els valors dels anys, però 

no d’una manera acusada, tal com podem veure a la taula 8. 

Mitjanes amb la mateixa lletra NO són significativament diferents 

Agrupament Duncan Costos fixos, mitjana N. observacions Any 

 A 11,00 50 2009 

 A       

B A 11,35 49 2011 

B A       

B A 11,35 49 2010 

B A       

B A 11,22 49 2008 

B A       

B A 10,78 47 2012 

B        

B C 10,29 45 2007 

 C       

  C 9,20 44 2006 

Taula 8. Comparació de mitjanes dels costos fixos, ct. €/kg de llet. Anys 2006 a 2012. 

 

COSTOS D’OPORTUNITAT  

En el gràfic 21 veurem els costos d’oportunitat (valor assignat a la mà d’obra familiar, els 

interessos assignats al capital de l’explotació, i el valor de les terres en propietat si estiguessin 

llogades a tercers). 
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Gràfic 21. Costos d’oportunitat total i partides. Anys 2006 a 2012. 

Els costos d’oportunitat s’expliquen a través del cost assignat a la mà d’obra familiar. La prova 

del rang múltiple de Duncan per al conjunt ens informa de les diferències entre els anys 

estudiats, tal com podem veure a la taula 9. 

Mitjanes amb la mateixa lletra NO són significativament diferents. 

Agrupament Duncan Costos oportunitat, mitjana N.observacions Any 

 A 11,77 49 2008 

 A       

B A 10,60 49 2011 

B A       

B A 10,57 44 2006 

B A       

B A 10,35 45 2007 

B A       

B A 10,00 50 2009 

B A       

B A 9,84 49 2010 

B        

B  7,99 47 2012 

Taula 9. Comparació de mitjanes dels costos d’oportunitat, ct. €/kg llet. Anys 2006 a 2012. 

 

Com veiem la diferència entre els valors dels costos d’oportunitat dels diferents anys no és 

determinant. En el conjunt dels anys, 2006 a 2012, el cost d’oportunitat tindria una mitjana de 

10,17 ct. €/kg llet (amb un interval de confiança al 95% entre 9,29 i 11,04). 

 

 

 



Gestió Tècnica i Econòmica de les Explotacions de Vaquí de Llet, anys 2006 a 2012  
 

Grup de remugants “Ramon Trias”  24 
 

MARGE NET I BENEFICI  

En el gràfic 22 representem el marge net (resultat sense comptar la mà d’obra familiar, a la 

qual no se li ha assignat sou fixe) i el benefici empresarial (del marge net se li resta el cost 

d’oportunitat). 
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Gràfic 22. Marge net i benefici, ct. € /kg llet. Anys 2006 a 2012. 

Observem que el marge net i el benefici tenen la mateixa forma, ja que al llarg d’aquests anys 

els costos d’oportunitat no han variat de manera determinant. 

COST TOTAL DE LA PRODUCCIÓ D’UN KG DE LLET 

En el gràfic 23 resumim els costos totals de produir un kg de llet i ho comparem amb els 

ingressos totals, ambdós anuals, en ct. €/kg llet. Observem que, tal com hem vist en el gràfic 

22, només l’any 2007 els ingressos superaven els costos.  
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Gràfic 23. Cost total de la producció de llet, ct. €/kg llet. Anys 2006 a 2012. 

RESUM DELS RESULTATS ECONÒMICS 

Els ingressos per la venda de llet, que són els que marquen els ingressos totals de l’activitat 

lletera, excepte per als 2007 i 2008, es mantenen estables al voltant de 30-33 ct. €/kg llet. Ja 

en els documents de l’Observatori de la llet es feia esment a la pujada en aquell anys (meitat 

2007 a meitat 2008) del preu atesa l’escassa oferta arreu del món. 

Els costos variables tenen una clara tendència a l’alça, passant de 19,49 (2006) a 26,89 ct. €/kg 

(2012). Venen determinats per la quantia de la despesa en productes comprats per a 

l’alimentació (de 12,23 el 2006 a 17,22 el 2012), i aquests venen, alhora, determinats per al 

consum de concentrat per vaca present i any i la pujada dels preus dels principals productes 

(soja, blat de moro, alfals, entre d’altres).  

Els costos fixos, que són els estructurals de les explotacions, de 2006 a 2009 creixen (passen de 

9,20 a 12) i després fins el 2012 baixen, situant-se en 10,78 ct. €/kg llet. Les amortitzacions 

tècniques són les que marquen la tendència, i en els darrers anys, en general, tret d’algunes 

explotacions, no s’han fet inversions gaire importants en les instal·lacions. 

Els costos d’oportunitat, que són, essencialment, la valoració de la mà d’obra familiar, en 

conjunt baixen de 10,57 (2006) a 7,99 (2012), ja que, com s’ha apuntat, el 2006 el 82,01%  de 

la mà d’obra (en UTA) era familiar i el 2012 baixava a 65,61%. 

El cost de produir un kg de llet l’any 2012 va ser igual a 45,66 ct. €/kg llet. En la seqüència 

d’anys estudiats el cost de producció ha augmentat el 16,31% mentre que els ingressos totals 

només ho han fet en el 5,07%. En conseqüència, el benefici empresarial està en franc retrocés. 


