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RESUM 

 El Soler de n’Hug és una casa de pagès situada a tres quilòmetres de Prats de 
Lluçanès, al Lluçanès. Al voltant d’aquesta casa s’hi desenvolupa la vida i també 
l’empresa familiar de la família Soler: Germans Soler, SCP: 

L’empresa es dedica a l’explotació agrícola i ramadera. Així, l’activitat ramadera està 
enfocada a la producció de llet i de carn de porc, xai i vedell. Pel què fa a l’agricultura, 
es dedica al conreu dels camps de cultiu de la finca, al voltant de 50 hectàrees, per la 
producció de cereals, sobretot ordi i blat, i la producció de farratges. Bona part de la 
producció agrícola és pel consum del bestiar de la pròpia explotació.  

El treball ‘El Soler de n’Hug, una explotació amb passat, present i futur’ estudia els 
sectors en què està relacionada l’empresa tant a nivell intern com extern. Aquest fet ve 
donat per la inquietud de la pròpia empresa per conèixer la situació real d’aquesta, 
també a nivell econòmic i financer. La sensació dels membres de l’empresa és que 
l’empresa no és solvent en els darrers anys, i que està la seva continuïtat està en 
situació de risc.  

La comptabilitat de l’empresa no és un dels punts forts, doncs no es coneix la situació 
de cada sector productiu, ni la rendibilitat econòmica d’aquests. El control de costos, 
així com  les inversions es, fan en base el coneixement i l’experiència dels membres, 
no sobre un estudi previ o un pla de futur. El treball dóna resposta a aquesta 
problemàtica i ordena l’economia de cada sector diagnosticant les causes de l’evolució 
del negoci.  

Un cop l’empresa està situada estructuralment en cada sector i es coneix la situació 
econòmica i financera actual i la seva tendència, es busquen mecanismes de millora i 
es treuen conclusions per la gestió i maneig. 

A més a més, el mateix projecte realitza un canvi d’imatge empresarial, ja durant la 
seva realització per donar a conèixer l’activitat. Aquest canvi per aprofitar les 
plataformes de comunicació existents va estretament lligat amb el negoci de la 
carnisseria ‘el Taulell’, propietat de la mateixa família. La comptabilitat de la carnisseria 
va a part a causa de ser, fiscalment, una altra empresa. 
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ABSTRACT 

 Soler de n’Hug is a farm located three kilometers away from Prats de Lluçanès 
at Lluçanès. Around this house, a family life is developed and the pertinent family 
company of Soler’s family: Germans Soler, SCP. 

The company is engaged in agriculture and livestock. The livestock activity is related to 
milk production because it’s a dairy farm. They produce lamb, pig and cattle meat, too. 
The agricultural activity is in the fields around the farm, they cultivate 50 ha 
approximately. There are cereal production, with wheat and barley, and forage 
production. Some of the crops production is for the Soler’s livestock consume. 

The work ‘El Soler de n’Hug, una explotació amb passat, present i futur’ studies every 
sector the company is working, doing and internal and external viewing. The members 
of the company have bad feeling about the future of the economy because it doesn’t 
seem solvent those last years. His continuity is in risk situation. 

The business accounting is not a strong point of the company, it doesn’t know the 
actually and past economic situation of any sector. The business economy is done 
about the company members with their experience and sentations. They don’t use to 
do previous studies and future plans. This project gives response at this problematic 
situation and it arranges the internal accounting of every sector. 

Once the company is situated structurally in each sector and we know the current 
economic and financial situation and its trend, we look for mechanisms to improve and 
draw conclusions for the management and handing. 

In addition, this project makes a change of the corporate image during its realization to 
publicize the activity. This change to take advantage of existing communication 
platforms is closely linked to the business of the butcher 'el Taulell', owned by the same 
family. The accounts of the butcher are not the same that ‘Germans Soler’ because it is 
fiscally another company. 
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RESUMEN 

El Soler de n'Hug es una casa de campo situada a tres kilómetros de Prats de 
Lluçanès, el Lluçanès. Alrededor de esta casa se desarrolla la vida y también la 
empresa familiar de la familia Soler: Germans Soler, SCP: 

La empresa se dedica a la explotación agrícola y ganadera. Así, la actividad ganadera 
está enfocada a la producción de leche y de carne de cerdo, cordero y ternera. En 
cuanto a la agricultura, se dedica a cultivar los campos de cultivo de la finca, alrededor 
de 50 hectáreas, para la producción de cereales, sobre todo cebada y trigo, y la 
producción de forrajes. Buena parte de la producción agrícola es para el consumo del 
ganado de la propia explotación. 

El trabajo ‘El Soler de n'Hug, una explotació amb passat, present i futur' estudia los 
sectores en los que está relacionada la empresa tanto a nivel interno como externo. 
Este hecho viene dado por la inquietud de la propia empresa para conocer la situación 
real de ésta, también a nivel económico y financiero. La sensación de los miembros de 
la empresa es que la empresa no es solvente en los últimos, y que está su continuidad 
está en situación de riesgo. 

La contabilidad de la empresa no es uno de los puntos fuertes, pues no se conoce la 
situación de cada sector productivo, ni si sale rentable o se pierde. La economía de la 
empresa se hace 'sobre la marcha' y el control de costes o las inversiones se hacen en 
base al conocimiento y la experiencia de los miembros, no sobre un estudio previo o 
un plan de futuro. El trabajo da respuesta a esta problemática y ordena la economía de 
cada sector diagnosticando las causas de la evolución del negocio. 

Una vez la empresa está situada estructuralmente en cada sector y se conoce la 
situación económica y financiera actual y su tendencia, se buscan mecanismos de 
mejora y se sacan conclusiones para la gestión y manejo. 

Además, el mismo proyecto realiza un cambio de imagen empresarial, ya durante su 
realización para dar a conocer la actividad. Este cambio ha sido aprovechando las 
plataformas de comunicación existentes. Este cambio va estrechamente ligado con el 
negocio de la carnicería 'el Taulell', propiedad de la misma familia. La contabilidad de 
la carnicería se hace a parte debido a ser fiscalmente otra empresa. 
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1. Introducció  

1.1 Objectiu 
 

Aquest treball final de grau donarà resposta a una necessitat de conèixer la 
situació financera i econòmica de l’empresa agrícola i ramadera Germans Soler, SCP 
per assegurar-ne la continuïtat. La finalitat serà, doncs, conèixer de primera mà la 
situació empresarial per buscar les millors alternatives i les sortides més adequades 
pel futur de l’empresa. 

Actualment, l’empresa es dedica a: 

·Producció de carn i llet de vaca amb una flota del voltant de cent cinquanta 
caps de bestiar vaquí de llet. 
·Producció de carn de xai amb un ramat de més de vuit-centes ovelles de carn. 
·Producció de carn de porc amb cercle tancat amb una seixantena de truges. 
·Producció de cereal i farratge per l’alimentació del propi bestiar i per vendre 
externament. 

La base del projecte, començarà per fer un anàlisi dels sector productius a nivell extern 
per poder situar, estructuralment, l’explotació. Seguidament, per conèixer la situació 
econòmica es posarà ordre a la comptabilitat passada i present, per poder veure 
l’evolució de cada sector i poder preveure situacions futures. És, aquesta, una de les 
bases importants i complicades del projecte, ja que no es té un control de costos, ni 
general ni segmentat. Així doncs, una altra de les finalitats del projecte és estudiar 
situació real de cada sector on l’empresa treballa, començant per l’anàlisi 
macroeconòmic passant per la visió interior de la mateixa empresa. 

Un cop s’hagi fet l’estudi de la situació real de l’empresa en cada sector, es 
diagnosticarà les problemàtiques principals i s’arribarà a les conclusions pertinents per 
millorar la situació futura i assegurar la continuïtat de Germans Soler, SCP. 

A més a més, es començarà a posarà en marxa les primeres accions que es creguin 
oportunes en el mateix projecte, a part de buscar camins de millora. 

 

Figura 1: Imatge del Soler de n’Hug 
(Font: elaboració pròpia) 
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1.2 Metodologia 
 

El guió del treball segueix un procés de reflexió estratègica per un sanejament 
de la pròpia empresa i un pla de màrqueting per subsistir com a tal.  La base del 
desenvolupament cobrirà diferents etapes, estructurada en aquestes sis:  

 

Figura 2: Estructura del Projecte  
(Font: elaboració pròpia) 
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2. Anàlisi intern  

2.1. Cronologia  
 
 La família Soler fa prop de cent anys que habita al mas Soler de n’Hug. En el 
terme d’aquesta casa, es dedicaven a conrear la terra de la casa, a criar vaques de llet 
per vendre abans de parir, a cuidar el ramat d’ovelles i la cinquantena de truges que 
tenien. A més, com a moltes cases de pagès, tenien unes quantes gallines i conills, 
però que eren més pel consum familiar que no pas per comercialitzar.  

·1991: introducció d’un canvi circumstancial a l’empresa: decidiren dedicar-se a munyir 
les vaques que ja tenien en lloc de vendre-les un cop prenyades. El vaquí de llet es va 
convertir en l’activitat principal de l’empresa. Sense deixar el ramat d’ovelles, ni els 
porcs ni, evidentment, els conreus.  

·1996: es va crear la societat Germans Soler, SCP amb la Rosa Soler Pujols i el 
Ramon Soler Pujols com a representants legals, nom que la societat encara manté. 
Aquell mateix any van decidir agafar una carnisseria del poble de Prats de Lluçanès, 
‘el Taulell’, el responsable civil seria el Toni Peraire Santasusagna, per separar una 
empresa de l’altre, per facilitar comptabilitats i tràmits. En aquest establiment s’hi ven, 
en bona part, productes del Soler: carn de xai, de vedell i de porc.    

·2010: aquell any, l’Abel, fill gran del Toni i la Rosa, entrà a la societat com a tercer 
soci. Ell, i potenciat per un pla de millora, va donar més força al sector oví del Soler i 
es renovaren els coberts de les ovelles, així com el de les vaques.  

·2011: l’empresa va col·locar una màquina expenedora de llet al poble de Prats, per 
reval·loritzar aquest producte, ja que el preu de venda a la fàbrica era molt baix. Des 
de llavors la màquina es mantenia, però el novembre d’aquest any (2013), es va 
avariar i s’ha anul·lat. La venda de llet a granel, però, continua a tres establiments, un 
d’ells, a el Taulell mateix. 

·2012: es decideix tancar el cercle en el porcí. Es va acondicionar un cobert per fer-hi 
l’engreix. Fins llavors, es venien els godalls amb 18 o 20 kg.  

·2013: la carnisseria ‘el Taulell’ ven tots els productes d’origen oví, boví i porcí 
procedents de Germans Soler, SCP.  

Actualment, el personal de Germans Soler SCP es compon de la Rosa Soler Pujols, 
del Ramon Soler Pujols i l’Abel Peraire Soler com a titulars de l’empresa. L’Antoni 
Peraire Santasusana treballa amb el bestiar, però és el responsable legal de la 
carnisseria, que porta, sobretot, la Rosa.   
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 2.2. Finalitat, missió i objectius d’empresa 
 

La finalitat de l’empresa és produir llet, carn de vedell, carn de porc i carn de xai 
de qualitat, així com conrear de les terres del Soler de n’Hug per l’obtenció de cereal 
per vendre i per alimentar el seu bestiar. Ser ‘multi-sectorials’ és una altra de les 
finalitats de la casa, doncs el sentiment envers el bestiar va més enllà del negoci, són 
unes feines que fa dècades que la família es dedica i es volen preservar, a mesura del 
possible i mentre sigui factible. 

La missió principal és produir qualitat i que el consumidor tingui la seguretat 
que s’està alimentant de forma sana i de producte proper. 

 L’objectiu és poder revaloritzar tot el producte que surt del Soler de n’Hug, 
doncs és una producció diferenciada i de proximitat. Així com fer pedagogia d’aquesta 
feina i poder donar a conèixer la vida a pagès.  

 

2.3. Tipologia  
 

Germans Soler, SCP, de Prats de Lluçanès, ven els seus productes carnis a 
l’establiment de la família ‘El Taulell’, a altres carnisseries i també a distribuïdors, la 
major part de la llet la ven a una empresa distribuïdora, venent llet pasteuritzada a 
granel a tres petits establiments.  

La xifra de negoci del 2013 va ser de: 410.843.31€  

 

Evolució de la xifra total de negoci:  

 

Figura 3: Evolució de la xifra de negocis  
 (Font: Germans Soler, SCP) 
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En la gràfica s’observa la tendència a l’alça de la xifra de negocis de l’empresa 
des dels seus inicis fins a l’any 2006, quan ar
la tendència és a la baixa, causada pels primers indicis de crisi i agreujada per 
l’arribada d’aquesta als mercats al 2008. Al 2010 s’arriba a xifres semblants a les de 
l’inici de l’empresa, en el què és el pic m
recuperació i el 2013 ja se superen els 400 mil 
més que tres anys enrere.  

 

Evolució de la xifra de negocis per sectors: 

Figura 4: Evolu

 Si dividim la xifra de negocis en els quatre sectors on treballa l’empresa, ens 
queda la gràfica anterior.  

Destaca la importància de l’evolució del sector del vaquí de llet, que marca la 
tendència del total. Així, quan el
negocis total, també. Els productes agraris són els més inestables, ja que són els que 
presenten variables menys controlables, com és ara la climatologia.

De totes maneres, el sector porcí es presenta
perquè és el sector en el que l’empresa depèn més dels mercats, ja que l’alimentació 
ve tota d’una empresa externa. El pinso varia de preu segons els mercats. A més, 
actualment hi ha cercle tancat, però fins el 2012
estava encara més lligat als preus que les empreses dels engreixos posaven.
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En la gràfica s’observa la tendència a l’alça de la xifra de negocis de l’empresa 
des dels seus inicis fins a l’any 2006, quan arriba al pic més alt. A partir d’aquest any, 
la tendència és a la baixa, causada pels primers indicis de crisi i agreujada per 
l’arribada d’aquesta als mercats al 2008. Al 2010 s’arriba a xifres semblants a les de 
l’inici de l’empresa, en el què és el pic més baix. A partir del 2010, però, s’inicia la 
recuperació i el 2013 ja se superen els 400 mil € de xifra de negocis, prop del 40% 
més que tres anys enrere.   

Evolució de la xifra de negocis per sectors:  

4: Evolució de la xifra de negocis per sectors  
(Font: Germans Soler, SCP) 

Si dividim la xifra de negocis en els quatre sectors on treballa l’empresa, ens 
 

Destaca la importància de l’evolució del sector del vaquí de llet, que marca la 
tendència del total. Així, quan el vaquí de llet presenta tendència positiva, la xifra de 

gocis total, també. Els productes agraris són els més inestables, ja que són els que 
presenten variables menys controlables, com és ara la climatologia. 

De totes maneres, el sector porcí es presenta també molt variable. Aquest fet vedonat 
perquè és el sector en el que l’empresa depèn més dels mercats, ja que l’alimentació 
ve tota d’una empresa externa. El pinso varia de preu segons els mercats. A més, 
actualment hi ha cercle tancat, però fins el 2012 que es venia el godall a 15 o 20 kg, 
estava encara més lligat als preus que les empreses dels engreixos posaven.
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En la gràfica s’observa la tendència a l’alça de la xifra de negocis de l’empresa 
riba al pic més alt. A partir d’aquest any, 

la tendència és a la baixa, causada pels primers indicis de crisi i agreujada per 
l’arribada d’aquesta als mercats al 2008. Al 2010 s’arriba a xifres semblants a les de 
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Figura 5: Evolució de la importància per sectors en la XN  
(Font: Germans Soler SCP) 

 En aquesta gràfica es fa palès de la importància del sector vaquí al llarg de tots 
aquests anys. Gairebé sempre ha estat al voltant del 50% del total de la xifra de 
negocis. Actualment, ha baixat d’aquest 50% a causa del tancament del cercle del 
porcí a l’explotació. 

 

2.4. Organització i organigrama  

 
A Germans Soler, SCP l’organització es duu a terme per sectors i totalment 

descentralitzada. El contacte i la reunió per la presa de decisions és diari, doncs totes 
les activitats comparteixen espai. De totes maneres, cadascú té la seva especialitat i 
és la que s’hi ha dedicat des de que estan en actiu. 

Així, dels conreus se’n cuida el Ramon, mentre que del bestiar se’n cuiden 
l’Abel i el Toni. La Rosa col·labora, però gran part del seu temps el dedica a la 
carnisseria. La comptabilitat i l’elaboració dels llibres de gestió se’n cuida el Pep, fill 
petit de la Rosa i el Toni (jo mateix). 

La presa de decisions es fa col·lectivament. No hi ha ningú per sobre ningú, amb previ 
intercanvi d’opinions es duen a terme les activitats.   

De totes maneres, la presa de decisions es fa sobre la marxa, i no hi ha un pla de 
treball a llarg termini. 
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2.4.1. Organigrama gràfic

 

Germans Soler és una empresa familiar, i aquest és un organigrama segons la 
dedicació majoritària de cadascú. Així, la responsabilitat de cada sector és també de la 
persona esmentada. De totes maneres, en els pics de feina hi ha col·laboracions i no 
es treballa estrictament només en el camp propi. 

 

2.5. Cultura  
 

Els valors i la motivació
que ens envolta, així com la vinculació al territori. Tots els membres estem involucrats 
en activitats complementàries en defensa de la zona on es desenvolupa la nostra vida. 
Així doncs, la producció sempre va encarada amb el compromís amb els consumidors 
–majoritàriament del territori
majoria de petits productors de la zona en els últims anys, fa que sigui una motivació 
extra el desenvolupar un treball diferenciat lluny de les grans empreses de producció, 
sobretot, ramadera. 

L’evolució de la tecnologia en camps agrícoles i ramaders ha estat amb passos de 
gegant els últims anys, així, Germans Soler s’ha anat adaptant als nous temps de 
forma progressiva però intentant mantenir la base rústica de la vida a pagès.

A més, hi ha la inquietud de donar a conèixer aquest tipus de vida i acostar a la 
societat aquests sectors que segurament són desconeguts. 

Pel què fa a aspectes tècnics, es busca l’equil
marxa, amb objectius a curt i mitjà termini. 

 

Comptabilitat i gestió 

administrativa
Agroxarxa, SL / Josep 

Peraire Soler
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Organigrama gràfic 
 Germans Soler, SCP

Figura 6: Organigrama 
(Font: elaboració pròpia) 

Germans Soler és una empresa familiar, i aquest és un organigrama segons la 
majoritària de cadascú. Així, la responsabilitat de cada sector és també de la 

persona esmentada. De totes maneres, en els pics de feina hi ha col·laboracions i no 
es treballa estrictament només en el camp propi.  

Els valors i la motivació de l’empresa rau en el fet familiar i el respecte al medi 
que ens envolta, així com la vinculació al territori. Tots els membres estem involucrats 
en activitats complementàries en defensa de la zona on es desenvolupa la nostra vida. 

ió sempre va encarada amb el compromís amb els consumidors 
majoritàriament del territori-, i per tant, amb la comarca en si. La desaparició de la 

majoria de petits productors de la zona en els últims anys, fa que sigui una motivació 
un treball diferenciat lluny de les grans empreses de producció, 

L’evolució de la tecnologia en camps agrícoles i ramaders ha estat amb passos de 
gegant els últims anys, així, Germans Soler s’ha anat adaptant als nous temps de 

gressiva però intentant mantenir la base rústica de la vida a pagès.

A més, hi ha la inquietud de donar a conèixer aquest tipus de vida i acostar a la 
societat aquests sectors que segurament són desconeguts.  

Pel què fa a aspectes tècnics, es busca l’equilibri entre el creixement i millora sobre la 
marxa, amb objectius a curt i mitjà termini.  

Titulars
Abel Peraire Soler, Ramon Soler Pujols i 

Ma Rosa Soler Pujols

Ramaderia
Abel Peraire Soler i Antoni Peraire 

Santasusagna

Ajudant autònom
Samuel Endrino Sánchez

Ramon Soler Pujols
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Germans Soler és una empresa familiar, i aquest és un organigrama segons la 
majoritària de cadascú. Així, la responsabilitat de cada sector és també de la 

persona esmentada. De totes maneres, en els pics de feina hi ha col·laboracions i no 

de l’empresa rau en el fet familiar i el respecte al medi 
que ens envolta, així com la vinculació al territori. Tots els membres estem involucrats 
en activitats complementàries en defensa de la zona on es desenvolupa la nostra vida. 
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L’evolució de la tecnologia en camps agrícoles i ramaders ha estat amb passos de 
gegant els últims anys, així, Germans Soler s’ha anat adaptant als nous temps de 

gressiva però intentant mantenir la base rústica de la vida a pagès. 

A més, hi ha la inquietud de donar a conèixer aquest tipus de vida i acostar a la 
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Agricultura
Ramon Soler Pujols
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2.6. Anàlisis de funcions  
 

2.6.1. Estil de direcció i preses de decisions  
 
 L’organització directiva és molt personal, és a dir, cadascú s’orienta la seva 
activitat com li sembla. No hi ha una direcció definida i única, fet que dificulta una 
presa de decisions correcte i precisa.  

Al ser l’activitat ‘multi-sectorial’, pocs treballadors i de la mateixa família fa que la 
majoria de decisions siguin de forma verbal i ràpida. En molts casos, fins i tot, sense 
consens de tots els membres, encara que siguin pocs.  

A més a més, són molts els ítems a tenir en compte per cada sector, i s’hauria de tenir 
molt ordenat i comptabilitzat per optimitzar rendiments econòmics i tècnics. L’empresa 
no té cap full de ruta més enllà de la subsistència mantenint tots els sectors productius 
per no perdre la diferenciació.  

 

2.6.2. Personal 
 
 A part dels membres de la família, que estan especificats a l’organigrama: el 
Ramon Soler, la Rosa Soler, el Toni Peraire i  l’Abel Peraire, que també són propietaris 
i titulars de l’empresa, només hi ha una persona que treballa com a autònom. Es 
dedica a les ovelles, però també serveix de ‘comodí’ pels pics de feina.  

 

2.6.3. Tecnologia i producció 
 
 Segons els sectors, la tecnologia ha influït en major o menor mesura: 

Així, en el sector oví s’estableix una gestió del ramat en el model de reproducció en 
estrella, per incrementar la producció, i és, segurament, el sistema més modern. Quan 
es va començar a implementar a l’explotació, encara era un sistema poc implementat a 
la zona, i encara ara hi ha poques explotacions que la utilitzin. La raó és l’alt cost 
econòmic dels mitjans tan tècnics com físics, encara que els ingressos també són molt 
més elevats. Per la reposició, a més, s’utilitza un programa en el que es controla 
alguns paràmetres de producció que serveis per millorar la selecció.  

En el sector vaquí de llet també es tenen mitjans moderns, doncs es muny amb robot. 
Es va adquirir el 2011, i des de llavors es pot tenir una carta de producció i evolució de 
cada animal. Així, el maneig és més adequat i oportú que quan el control dels animals 
era més visual. 

En el sector porcí és el que menys actualitzada està l’empresa. La granja és molt 
antiga, encara que s’hi fessin les pertinents modificacions per estar dins la legalitat. De 
totes maneres, l’any 2012 es va decidir tancar el cercle (anteriorment es venien els 
godalls), i el cobert on s’engreixen els porcs és de nova construcció. 
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Pel què fa al treball dels cultius, la majoria de feines es fan amb maquinària pròpia o 
que es té a mitges am una altra empresa relacionada amb l’agricultura. Totes aquestes 
eines es renoven periòdicament, i actualment es pot dir que no hi ha maquinària 
obsoleta. A més, el 2013 es va adquirir un tractor nou, i és, evidentment, de la 
maquinaria, el més utilitzat.  

El principal objectiu productiu de l’empresa durant els darrers anys és arribar a la 
màxima autosuficiència. Tot i que el nombre d’animals és massa gran per ser-ho del 
tot, es pretén aprofitar i optimitzar el propi producte de la finca. En aquest sentit, es 
modifica l’itinerari de cultius de la terra per l’obtenció de menjar pel bestiar, per intentar 
comprar el mínim d’aliment a terceres empreses.   

Pel què fa a les reparacions, per les instal·lacions ramaderes sóc operaris d’empreses 
de Prats de Lluçanès, del mateix poble. D’aquesta manera, el servei és pràcticament 
immediat en cas d’emergència. Pel què fa al robot, té un servei d’assistència continua i 
tots els dies de l’any, ja que ha d’estar parat el mínim de temps possible. La 
maquinària agrícola de que disposem prové de distribuïdors de pobles propers, per 
evitar desplaçaments en cas d’averia.  

La producció està orientada a l’obtenció de carn i llet. Pel que fa a la carn, podem 
diferenciar dos grups de venda: el de proximitat i el de venda a l’engròs.  

Els xais i els vedells que no es mantenen a l’explotació per reposició, van a parar a 
petits establiments, en bona part a el Taulell. Una de les principals diferències amb 
l’altre grup de venda, és que el consumidor acaba sabent d’on prové.  

El porc, en canvi, es ven en la seva totalitat a l’escorxador. Van a parar, doncs, a la 
gran cadena sense diferenciar-se de la resta, que poden provenir de grans granges.  

Actualment, la producció dels conreus es destina, en major part, a l’alimentació del 
bestiar oví i el vaquí de llet (el porcí s’alimenta de pinso comprat). L’itinerari de conreus 
combina la producció de cereals com el blat i l’ordi, amb la producció de sembrats per 
farratge tant en fenc com en ensitjat, com el raigràs o el sorgo. 

 

2.6.4. Finances  
 
 L’àrea de finances és, segurament, l’àrea més poc treballada de l’empresa. Hi 
ha una persona responsable de la comptabilitat i la realització dels llibres de gestió 
pertinents, però hi ha un control poc exhaustiu dels comptes.  

La gestió de la caixa se’n cuiden els membres de l’empresa, sense supervisió prèvia 
del comptable, que fa un control a posteriori dels comptes. L’empresa no compta amb 
un pla de finançament ni una previsió de pagaments. Es fan els pagaments i els 
cobraments sobre la marxa. Aquest fet fa que sovint hi hagi desquadraments en la 
comptabilitat i no hi hagi un bon control de les finances. 
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3. Anàlisi extern 
 

3.1 Catalunya a l’estat espanyol 
 

3.1.1 En el sector oví 
 

3.1.1.1. Explotacions 
 
 El sector oví a Espanya s’ha rebaixat més d’un 20% en nombre de caps del 
1999 al 2009 (Font: INE). Així, al 1999 hi havia gairebé 21 milions de caps d’ovins, 
incloent-hi ovelles, cria, reposició i engreix, i el 2009, es compatibilitzaven 16’5 milions 
de caps. La importància de Catalunya en aquest sector ha estat, al llarg d’aquests 
anys, molt regular, havent-hi a Catalunya al voltant del 13% del total de bestiar oví de 
l’estat. 

Pel què fa a la mida de les explotacions, l’any 2009, a Catalunya es presenten mides 
d’explotacions per sobre de la mitjana de l’estat. Cal destacar que el darrer cens agrari 
total es va fer l’any 2009, és a dir, de segons quina informació no hi ha dades més 
actuals. 

Ovins totals.2009 (caps) 

  Explotacions Caps Caps/explotació 
CATALUNYA 2.085 600.082 288 
ESPANYA 68.975 16.574.220 240 

Mares.2009 (caps) 

CATALUNYA 1.967 482.513 245 
ESPANYA 67.691 14.853.250 219 

 

Taula 1: Les explotacions ovines a Catalunya i Espanya (2009) 
(Font: INE) 

 A la taula s’observa que les explotacions d’ovins total, és a dir, que poden ser 
de cria i engreix com només d’engreix, a Catalunya tenen un 20% més de caps de 
bestiar. Pel què fa a explotacions de mares, ho són en un 11%.  

Ovins totals.1999 (caps) 

  Explotacions Caps Caps/explotació 
CATALUNYA 2.846 870.817 306 
ESPANYA 122.196 20.989.148 172 

Mares.1999 (caps) 

CATALUNYA 2.680 655.441 245 
ESPANYA 118.877 17.384.282 146 

Taula 2: Les explotacions ovines a Catalunya i Espanya (1999) 
(Font: INE) 

 

Si observem les dades del cens de l’any 1999 s’observa que la diferència de la 
mida mitjana de les explotacions és més gran, del total d’ovins, un 78% més grans a 
Catalunya respecte les totals de l’Estat. Aquest fet ve donat per la reducció del nombre 
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de caps per explotació de mitjana en el total d’Espanya. La tendència, doncs, a l’Estat 
és a reduir el nombre de caps, i a Catalunya de mantenir-se, tot i que s’han reduït en 
nombres absoluts en ambdós casos.  

3.1.1.2. Producció final 
 

 

 

Figura 7: Carn de xai del Soler, foto feta al Taulell 
(Font: elaboració pròpia) 

 Podem entendre com  producció final ramadera com la quantitat de quilograms 
que surt dels escorxadors. En teoria, tot el bestiar està sacrificat en escorxador.  

En la següent gràfica es compara la quantitat total de carn provinent del bestiar oví a 
Espanya i Catalunya amb l’evolució de la població en ambdós nivells. La majoria és 
provinent del xai d’engreix, però també es comptabilitza la carn provinent del bestiar 
adult. 

 

Figura 8: Comparativa Catalunya-Espanya. Pes oví sacrificat-població (2004-2012) 
(Font: INE-MAGRAMA) 

 En ambdós nivells l’evolució és semblant: la quantitat total de carn ovina 
disminueix progressivament al llarg dels darrers anys, mentre que la població manté 
una lleugera tendència positiva.  

S’observa que a Catalunya la tendència a la baixa de la quantitat de carn és semblant 
que la mitjana de la resta de l’Estat, així del 2004 al 2012, a Espanya ha disminuït un 
26%, i a Catalunya un 27%. 
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La població ha crescut un 11% a Catalunya i a Espanya en un 9%. La crescuda de la 
població no ha significat un augment de la producció de carn ovina, si no al contrari. 

3.1.2. En el sector vaquí de llet 
 
3.1.2.1. Explotacions 
 
 El sector de la vaca de llet és, dels sectors estudiats, el que menys importància 
té Catalunya respecte la resta de l’Estat. L’any 2009, el 9% del total del bestiar boví de 
l’Estat espanyol, era català. A més, la tendència és negativa, ja que l’any 1999 en 
representava un 11%. 

Bovins totals.2009  

  Explotacions Caps Caps/explotació 

CATALUNYA 4.523 544.135 120 
ESPANYA 111.837 5.840.801 52 

Vaques de llet.2009  

CATALUNYA 973 78.617 81 
ESPANYA 29.458 910.314 31 

Taula 3: Les explotacions bovines a Catalunya i Espanya (2009) 
(Font: INE) 

 

 De totes maneres, el nombre de caps per explotació és molts més alt a 
Catalunya que a Espanya. Es segueix la tendència del sector oví però encara més 
accentuada, ja que la mitjana del principat és més del doble de la mitjana de l’Estat.   

Bovins totals. 1999 

  Explotacions Caps Caps/explotació 

CATALUNYA 5.941 690.903 116 
ESPANYA 196.640 6.360.827 32 

Vaques de llet. 1999 

CATALUNYA 2.058 91.935 45 
ESPANYA 78.805 1.243.304 16 

Taula 4: Les explotacions bovines a Catalunya i Espanya (1999) 
(Font: INE) 

 

 Si s’observa l’evolució del 1999 fins el 2009, tant a Catalunya com a Espanya, 
la densitat de vaques de llet per explotació s’ha pràcticament doblat. En canvi, a les 
explotacions que engloben tots els bovins, només ha crescut la densitat de forma 
considerable a l’Estat, on ha augmentat més del 60% la densitat.  

Les explotacions de bovins tenen tendència a augmentar en nombre de caps, tot 
disminuint-se el nombre d’explotacions. Igualment, es disminueix el nombre de vaques 
de llet totals, tot i que, com s’observarà, això no significa una davallada de la producció 
lletera. 
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3.1.2.2. Producció final 
 

 

Figura 9: Carn de vedell del Soler, feta al Taulell 
(Font: elaboració pròpia) 

 
 En el sector del vaquí de llet, la llet és el primer producte, però també cal tenir 
en compte la producció de carn, ja que el bestiar no destinar a reposició també va a 
parar a l’escorxador.  
 

 

 

Figura 10: Comparativa Catalunya-Espanya. Producció làctia-població (2001-2012) 
(Font: INE-MAGRAMA) 

 La producció de llet del 2001 i del 2012 és pràcticament la mateixa, la 
tendència és al manteniment. De totes maneres, entre aquestes dues dates, tant a 
Espanya com a Catalunya hi ha hagut una crisi en la producció. A Catalunya va afectar 
en major mesura, aquesta crisi. Per exemple, l’any 2007 es va registrar un 13% menys 
de producció, recuperant-se a partir del 2009.  

La tendència creixent de la població tampoc es veu reflectit en l’augment de producció, 
tot i que com s’observava, s’ha recuperat en els darrers tres anys.  
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Figura 11: Comparativa Catalunya-Espanya. Pes boví sacrificat-població (2004-2012) 
(Font: INE-MAGRAMA) 

 La gràfica de producció de carn bovina és semblant a l’ovina, doncs es redueix 
de forma important en tots els nivells.  

A Catalunya, del 2004 fins el 2012, la producció de carn bovina s’ha reduït en un 14%, 
mentre que a Espanya, en el mateix període de temps, s’ha reduït en un 18%. 

El cas, com es comentava, és el mateix que en l’oví: l’augment de la població en 
ambdós nivells no es veu reflectit en l’augment de producció de carn d’origen boví, si 
no que la tendència és a la baixa 
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3.1.3. En el sector porcí 
 
3.1.3.1. Explotacions 
 
 El sector porcí és el que més importància té Catalunya dins de l’Estat, i amb 
tendència a mantenir-se. Així, l’any 1999 Catalunya tenia el 27% de la cabanya total 
del porcí d’Espanya, percentatge que es manté fins el 2009.  

Porcins totals. 2009 (caps) 

  Explotacions Caps Caps/explotació 

CATALUNYA 4.983 6.742.638 1.353 
ESPANYA 69.772 24.712.057 354 

Mares. 2009 (caps) 

CATALUNYA 1.611 615.256 382 
ESPANYA 27.812 2.635.362 95 

Taula 5: Les explotacions porcines a Catalunya i Espanya (2009) 
(Font: INE) 

 

 Les granges de porcs són les que més diferència hi ha, en densitat de bestiar 
per explotació, entre Catalunya i Espanya. Tant les explotacions de porcí total com les 
de mares, la mitjana espanyola està al voltant del 25% de caps de bestiar respecte les 
explotacions catalanes. Les explotacions a Catalunya són quatre vegades més grans 
que la mitjana espanyola. 

Porcins totals. 1999 (caps) 

  Explotacions Caps Caps/explotació 

CATALUNYA 7.965 6.019.632 756 
ESPANYA 218.110 22.079.591 101 

Mares. 2009 (caps) 

CATALUNYA 3.588 481.534 134 
ESPANYA 61.479 2.351.719 38 

Taula 6: Les explotacions porcines a Catalunya i Espanya (1999) 
(Font: INE) 

 

 Si observem les dades del 1999, la diferència és encara més visible en les 
explotacions catalanes i espanyoles. En el total, eren set vegades més petites, en 
densitat, a Espanya.  

El creixement de les explotacions ha estat gairebé proporcional en els dos nivells. 
També s’ha augmentat la cabanya de bestiar en ambdós nivells, acompanyat d’una 
disminució del número absolut d’explotacions, fet que explica l’augment de densitat 
esmentat. 
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3.1.3.2. Producció final 
 

 
 

Figura 12: Carn de porc del Soler, feta al Taulell 
(Font: elaboració pròpia) 

 El sector del porc és l’únic dels estudiats que no té una tendència negativa en 
la darrera dècada, si no que ha crescut a tots els nivells. 
 

 

Figura 13: Comparativa Catalunya-Espanya. Pes porcí sacrificat-població (2004-

2012) 
(Font: INE-MAGRAMA) 

 En la gràfica s’aprecia el què es comentava, la producció de carn d’origen porcí 
ha augmentat tant a Espanya com a Catalunya. Així, a l’estat ha augmentat un % del 
2004 fins el 2012, percentatge que s’eleva al 27% si es focalitza a Catalunya.  
 
En aquest cas, l’augment de producció supera, en proporció, l’augment de la població.  
 
En tones de carn que es comptabilitzen de l’escorxador, el 2012 Catalunya representa 
el 42% del total de l’Estat. I la tendència és a l’alça ja que, per exemple, el 2009 
representava el 38%. 
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3.1.4. Resum sectors ramaders  
 

 Si s’observen els tres sectors ramaders, a tall de resum, veiem que:  

·El sector porcí augmenta d’una forma molt important, i Catalunya representa una part 
molt important tant en nombre de caps i explotacions com de la producció total. 

·El sectors oví i boví disminueixen en nombre de caps i explotacions a tots nivells. La 
producció de carn, conseqüentment també es redueix. La caiguda de produccions ve 
donada per la crisi, ha que són el bestiar amb rendiments més baixos respecte el 
porcí, sobretot. 

·El sector de la llet és el que més ha notat la crisi, ja que disminueix la producció en els 
anys en què el total del país hi estava immersa. De totes maneres, s’ha recuperat i 
està en els nivells productius de principis de mil·lenni. 

De totes maneres, la tendència del moment d’anar a l’escorxador  no és la mateixa a 
Catalunya. Així, es presenta aquest quadre:  

Pes mitjà (Espanya) - Per mitjà (Catalunya) (kg) 
  Boví Oví Porcí 

2004 10,78  -1,33  0,93  

2005 11,18  -1,28  1,73  

2006 11,30  -1,24  1,82  

2007 12,27  -1,29  2,76  

2008 12,38  -1,29  2,76  

2009 13,80  -1,55  1,99  

2010 11,94  -1,63  1,44  

2011 13,30  -1,30  1,84  

2012 8,29  -1,39  2,74  

 

Taula 7: Comparativa Catalunya i Espanya. Pes canals (2004-2012) 
(Font: INE) 

 

 En la gràfica s’observen la diferència de pes mitjà de les canals a Espanya i a 
Catalunya. 

En les canals de bestiar boví, es veu que el pes mitjà a Espanya és més alt que al 
principat, és al voltant del 4% superior. A Espanya es mata a una mitjana de pes en 
canal al voltant de 260 kg, mentre que a Catalunya de 250kg. 

En les canals ovines, a Espanya es sacrifiquen amb menys pes, amb un pes al voltant 
del 10% inferior. A Catalunya es mata l’oví quan la canal té, aproximadament 12’5kg, 
en canvi a Espanya 11’2 ¡kg, 
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3.1.5  En l’agricultura  
 
3.1.5.1. Explotacions 
 

 

Figura 14: Imatge d’ensitjat al Soler de n’Hug, maig del 2014 
(Font: elaboració pròpia) 

Pel què fa a l’agricultura, Catalunya perd importància per la inferior superfície 
que té respecte la resta de l’Estat. Si Catalunya té el 2009 el 16% de la població total 
espanyola, de Superfície Agrària Utilitzada (SAU) en té prop d’un 5%. 

Superfície Agrària Utilitzada 
    Explotacions Ha Ha/explotació 

2009 
Catalunya  58.847 1.147.532 20 
Espanya 967.293 23.752.688 25 

  

1999 
Catalunya  77.839 1.156.828 15 
Espanya 1.790.162 26.316.787 15 

Taula 8: SAU a Catalunya i Espanya (1999 i 2009) 
(Font: INE) 

 

 En aquesta taula s’observa la SAU a Catalunya i Espanya, en nombre 
d’explotacions i superfície, els anys 1999 i 2009.  

S’observa com la tendència de les explotacions és a ser més grans, alhora que la SAU 
disminueix. Així, la el nombre d’explotacions a Espanya es redueix gairebé a la meitat 
entre el 1999 i el 2009, alhora que l’extensió es redueix prop d’un 10%. Això significa 
un augment del 66% en la mida mitjana de les explotacions. A Catalunya, l’increment 
de l’explotació mitjana té la mateixa tendència, però és del 33%, tenint 15 
Ha/explotació l’any 1999 i 20 Ha/explotació el 2009.  

Pel què fa als cultius en les següents gràfiques tenim la comparativa entre Catalunya i 
Espanya, també l’estructura de les explotacions el 1999. 
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Cultius 2009 
  Explotacions Ha Ha/explotació 

CULTIUS FARRATGERS  
Catalunya  7.331 90.387 12 
Espanya 64.453 753.648 12 

ORDI  
Catalunya  13.090 193.249 15 
Espanya 146.988 3.101.560 21 

BLAT 
Catalunya  8.503 90.547 11 
Espanya 111.480 1.884.994 17 

Taula 9: Cultius a Catalunya i Espanya (2009) 
(Font: INE) 

 

 Els cereals com l’ordi i el blat, i les plantes farratgeres segueixen la tendència 
de la mitjana de les explotacions agrícoles totals.  

Així, Catalunya no representa més del 10% del total d’explotacions de l’Estat.  

Si observem les explotacions que cultiven farratgeres, les catalanes són exactament 
igual que les espanyoles, el 2009. 
Pel què fa a les explotacions d’ordi i blat, la mitjana espanyola està per sobre de la 
mitjana catalana. Així, són un 30% i un 35% més petites a Catalunya, respectivament. 

 
Cultius 1999 

  Explotacions Ha Ha/explotació 

CULTIUS FARRATGERS  
Catalunya  8.610 99.751 12 
Espanya 142.746 795.903 6 

ORDI  
Catalunya  14.581 192.998 13 
Espanya 182.989 3.234.693 18 

BLAT 
Catalunya  9.458 88.427 9 
Espanya 172.672 2.486.116 14 

Taula 10:Cultius a Catalunya i Espanya (1999) 
(Font: INE) 

 

 Si observem el cens anterior, l’any 1999, les explotacions que cultiven 
farratgeres eren el doble de grans a Catalunya. Fins el 2009, a Espanya, les 
explotacions que han subsistit s’han doblat de superfície, igualant-se a les catalanes, 
que s’han estancat. De totes maneres, cal considerar que a Espanya s’han reduït les 
explotacions, en nombre, a menys de la meitat, i la superfície conreada amb 
farratgeres gairebé s’ha mantingut estable. 

Pel què fa a l’ordi, la superfície conreada és pràcticament estable, la mateixa entre el 
1999 i el 2009 en ambdós nivells, però el nombre d’explotacions ens número s’ha 
reduït en un 20% a Espanya i un 10% a Catalunya.  
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Si ens enfoquem al cultiu del blat, en aquest cas si que es redueixen tots els 
paràmetres a Espanya. L’any 2009 hi ha un 35% menys d’explotacions  i un 20% 
menys de superfície d’aquest conreu a l’Estat. A Catalunya, la disminució és més 
minça, ja que s’observa una reducció del 10% en les explotacions i es manté, 
pràcticament, la superfície. 
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3.2. Catalunya per sectors 
 

3.2.1.El sector oví  
 
3.2.1.1. Explotacions 
 
 El sector oví és, dels sectors majoritaris, el que més ha disminuït en 
importància a Catalunya els darrers anys. El nombre totals de bestiar té una tendència 
negativa des de fa més de quinze anys. 

 

Figura 15: Evolució del nombre de caps de bestiar oví a Catalunya (1997-2013) 
(Font: DARPAM) 

En la gràfica es comptabilitzen el nombre total d’ovins: femelles, mascles, 
reposició, cria  i engreix. Com podem veure, des del 1997 fins el 2013, s’ha reduït el 
nombre total d’ovins en, pràcticament, la meitat.  

 

Figura 16: Evolució de la densitat de bestiar oví en les explotacions a Catalunya (1982-

2009) 
(Font: IDESCAT) 
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 El nombre de caps de bestiar per explotació va créixer, fins al punt de doblar-
se, entre els anys 80 i noranta. Aquest fet ve donat per l’increment en nombre 
d’animals: un 35% entre el 1982 i el 1999, però també una disminució del nombre 
d’explotacions durant els mateixos anys, quan es van reduir en un 28%. Durant els 
darrers catorze anys, la densitat s’ha mantingut al voltant de 300 caps/explotació, però 
les explotacions s’han reduït en un 27% i el nombre de caps en un 31%.  

A destacar, des del 1982 fins el 2013 s’han reduït les explotacions en un 47%, gairebé 
a la meitat.  

 

 

Figura 17: Evolució del nombre de mares i explotacions a Catalunya (1982-2009) 
(Font: IDESCAT) 

En aquesta gràfica observem l’evolució del nombre de femelles de cria 
respecte el nombre d’explotacions. En aquest cas, només es tenen en compte les 
‘mares’, no es tenen en compte les cries ni l’engreix.  

Veiem que en els anys vuitanta el nombre d’ovelles va augmentar de forma important, 
mentre que el nombre d’explotacions es va mantenir. Durant els anys noranta, 
aquestes últimes van començar a baixar gradualment, tendència que no han deixat 
fins a l’actualitat. El nombre d’ovelles es va mantenir durant els anys noranta, però a 
partir del 1999 van agafar la tendència de les explotacions i es van reduint.  

La densitat de mares per explotació es manté força constant els darrers anys, a causa 
de la disminució tant d’explotacions com de femelles. Comptabilitzar les mares és 
important perquè són el bestiar que està més anys a la granja, mentre que la cria i 
l’engreix és temporal i no s’està més d’un any a l’explotació. Així doncs, per 
comptabilitzar el nombre de caps de bestiar, s’ha de tenir en compte que és més 
variable durant el mateix any, sobretot per aquest últim grup, i per tant, és poc fiable 
per fer comparacions.  

En resum, el nombre de caps de bestiar oví s’ha anat reduint en els darrers deu anys, 
havent-hi menys caps el 2013 que el 1982. El nombre d’explotacions s’ha reduït a la 
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meitat aquests darrers trenta anys; la densitat per explotació s’ha gairebé doblat, tot i 
que en els darrers anys ha disminuït lleugerament. 

 
 
3.2.1.2. Producció total 
 

 

Figura 18: Canal de xai del Soler feta al Taulell 
(Font: elaboració pròpia) 

 Pel què fa a la producció de carn d’origen oví, va directament relacionat amb el 
nombre total de bestiar a Catalunya, i segueix la mateixa tendència.  

 

Figura 19: Evolució producció de carn ovina a Catalunya (1999-2012) 
(Font: IDESCAT) 

 En la gràfica s’observa la davallada que te el pes total de les canals que hi ha 
hagut els darrers anys. Així, des del 1999 fins el 2012 ha caigut pràcticament un 40%.  

També s’observa el destí de la carn, diferenciant el consum directe amb el consum 
industrial. Queda clar que la carn de xai es consumeix de forma directe, no hi ha 
gairebé transformació, fins i tot durant molt anys és inexistent. L’any 2010 és l’any que 
n’hi ha més, un 8% respecte el total.  
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3.2.2. El sector boví  
 
3.2.2.1. Explotacions 
 

L’any 2013, hi havia a Catalunya 560 mil caps de bestiar boví, que són prop de 
330 mil unitats ramaderes. Tenint en compte aquestes últimes unitats, és la tercera 
espècie d’animals zootècnic en nombre al principat, darrere el porcí i l’aviram.  

 

 

Figura 20: Evolució del nombre de caps de bestiar boví a Catalunya (1997-2013) 
(Font: DARPAM) 

En aquesta gràfica es comptabilitzen el total de bestiar boví sense tenir en 
compte el tipus d’edat ni explotació: cria, reposició, engreix, així com vaquí de llet i 
boví de carn. 

El nombre total de bestiar boví a Catalunya segueix una tendència negativa en els 
darrers quinze anys, baixant un 21% en nombre del 2000 fins el 2013. Aquesta 
tendència negativa s’accentua a partir del 2003, ja que del 1997 fins aquelles dates, es 
mantenia el nombre de caps. 

Es va arribar a un mínim de caps de bestiar l’any 2008, coincidint amb el 
començament de la crisi, quan es va baixar del mig milió de caps.  
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Figura 21: Evolució de la densitat de bestiar vaquí de llet en les explotacions a Catalunya 

(1982-2009) 
(Font: IDESCAT) 

En aquesta gràfica es mostra la densitat de bestiar en les explotacions de vaquí 
de llet. És a dir, es mostren el nombre de vaques en producció lletera per explotació. 
El sistema de maneig amb el boví de carn és totalment diferent, així que l’anàlisi també 
seria diferent. De totes maneres, cal destacar que segueixen la mateixa tendència, ja 
que del total de femelles bovines, les vaques de llet representen al voltant del 55%, 
enfront el 45% de vaques en producció de carn, en la darrere dècada.  

A diferència del sector oví, veiem que en el sector del vaquí de llet, les explotacions 
han augmentat considerablement en densitat en les darreres tres dècades. Així, l’any 
1982 les explotacions tenien de mitjana 12 caps, i el 2009 en tenien 81. D’aquest fet, 
se’n deriva la següent gràfica. 

 

Figura 22: Evolució del volum en quota lletera de les explotacions a Catalunya (1998-

2012) 
(Font: DARPAM) 
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La quota lletera és la quantitat de llet que tenen dret de produir les explotacions 
de vaquí de llet. Es va instaurar l’any 1986 amb l’entrada a la Unió Europea de l’Estat 
espanyol i actualment es debat el seu futur. De totes maneres, és una mesura per 
controlar la producció de llet en el país.  

Veiem com les explotacions amb quotes més baixes van desapareixent en els darrers 
quinze anys. El tipus d’explotació que ha augmentat més en nombre, són les 
explotacions amb més quota: les de més de 1.000 tones/any, han augmentat un 77% 
des del 1998. L’explotació mitjana s’ha reduït només en un  27% (quota entre 250 i 
1000 tones), i les petites, que en el 1998 representaven dos terços del total, s’han 
reduït en un 77% des de llavors.  

Actualment, pràcticament un 60% de les explotacions lleteres catalanes són de tipus 
mitjà, mentre que les petites representen un 26%, i les grans un 17%  

 

Figura 23: Evolució del nombre de vaques de llet, densitat i explotacions a Catalunya 

(1982-2009) 
(Font: IDESCAT) 

En aquesta gràfica es poden veure unificades l’evolució del nombre de vaques 
de llet, del nombre total d’explotacions lleteres i de la densitat de vaques per 
explotació.  

El nombre d’explotacions s’ha reduït considerablement, com s’ha vist anteriorment, el 
que el nombre de vaques disminueixi també de forma considerable en els darrers anys 
és degut a l’augment de la productivitat. Cada vaca produeix més, així doncs, amb 
menys efectius es produeix el mateix.  

La densitat augmenta igualment, a causa de l’augment de les explotacions grans i la 
disminució de les petites.  

En resum, les explotacions s’han reduït gairebé en un 60% en els darrers quinze anys, 
reduint-se les petites i augmentant les grans. Les explotacions són cada vegada més 
grans i per tant, la competència a les petites és molt forta. Per la seva banda, el 
nombre de caps de bestiar s’ha reduït en el sector lleter, però és fruit de l’augment de 
la  productivitat.  
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3.2.2.2. Producció total 
 

 

Figura 24: Imatge de carn de vedella del Soler, feta al Taulell 
(Font: elaboració pròpia) 

 El consum de carn d’origen boví segueix la tendència del sector oví, i es 
redueix el seu consum. Aquesta davallada s’accentua amb la crisi.  

 
 

Figura 25: Evolució producció de carn bovina a Catalunya (1999-2012) 
(Font: IDESCAT) 

En la gràfica s’observa com la tendència a mantenir-se, o fins i tot a augmentar-se, de 
la carn d’origen boví sacrificada a Catalunya es veu trencada per la crisi.  

Fins el 2008, el consum industrial no superava el 7% del total de la carn, percentatge 
que es mantenia. Arrel de la crisi, aquesta proporció creix fins a doblar-se, quan el 
2009 el 14% del total de carn bovina es considera de consum industrial.  

Sembla ser que a partir del 2012 hi ha un petit augment del consum directe, rebaixant-
se així el consum industrial.  
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3.2.3. El sector porcí  
 
3.2.3.1. Explotacions 
 

El sector porcí és el més important a Catalunya, hi ha més de 6’6 milions de 
caps de bestiar, significant 1’75 milions d’UR. L’any 2009, significava el 62% del total 
d’UR del principat.  

 

Figura 26: Evolució del nombre de caps de bestiar porcí a Catalunya (1997-2013) 
(Font: DARPAM) 

 El nombre de caps d’aquest tipus de bestiar té una tendència positiva des del 
1997, almenys. Des de llavors, ha augmentat un 34%. Ha tingut algunes davallades, 
com les de l’any 2005 i 2006, així com els anys actuals. De tota manera, com es 
comentava, la tendència és a l’alça. 

 

Figura 27: Evolució de la densitat de bestiar porcí en les explotacions a Catalunya (1982-

2009) 
(Font: IDESCAT) 
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 En el tipus d’explotació, de les tres espècies estudiades, és la que més ha 
augmentat el nombre de bestiar per explotació. En la gràfica es comptabilitzen tots els 
estrats de bestiar porcí: mares, cria, engreix i reposició.  

L’augment ha estat de gran magnitud, del 1982 fins el 2009, s’han multiplicat gairebé 
per deu el nombre de caps per explotació. Aquest fet és degut a la unificació de 
granges i la creació de grans empreses del sector. 

 

 

Figura 28: Evolució del nombre de truges, densitat i explotacions a Catalunya  (1982-

2009) 
(Font: IDESCAT) 

En  aquesta gràfica es compara l’evolució del nombre de mares, del nombre 
d’explotacions i la densitat en aquestes.  

Com veiem, el nombre de mares segueix una tendència positiva, augmentant des del 
1982 fins el 2009 un 136%. El nombre d’explotacions s’ha reduït considerablement, 
com es comentava, a causa de la centralització i la tendència a la desaparició de les 
petites explotacions. Així, l’any 1982, hi havia a Catalunya més de 13 mil explotacions 
amb mares, el 2009 se’n registren poc més de 1.600 (un 12% respecte el 1982). 

En resum,  és el sector més important dins de la ramaderia, sent el que creix més. 
També es destaca per la centralització de les granges, amb un augment molt 
considerable de la densitat de caps de bestiar a les explotacions i la important reducció 
en nombre d’aquestes les darreres tres dècades.  
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3.2.3.2. Producció final 
 

 

Figura 29: Botifarra de carn de porc del Soler, feta al Taulell 
(Font: elaboració pròpia) 

 El sector porcí és el que més destina la seva producció a la indústria, a la 
transformació. Així, alguns anys fins i tot supera el consum directe de la carn.  

 

Figura 30: Evolució producció de carn porcina a Catalunya (1999-2012) 
(Font: IDESCAT) 

 En la gràfica s’observa l’increment de producció de carn d’origen porcí que hi 
ha hagut darrerament, directament relacionat amb l’augment d’animals d’aquesta 
espècie a Catalunya.  

Pel què fa al tipus de consum, veiem que la tendència del consum directe és positiva 
del 1999 fins el 2008, quan hi ha el pic d’aquesta producció, aquest any significa el 
70% de tot el consum. Amb l’entrada de la crisi, però e consum industrial es dispara en 
depriment del directe. Així, el 2012, el consum industrial representa el 53%, superant 
així el consum directe.  
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3.2.4. Anàlisi conjunt. Sectors ramaders  
 
 Cada sector segueix tendències diferents però en general, les explotacions 
cada cop tenen més bestiar. És a dir, hi ha una centralització de les explotacions.  

 

Figura 31: Evolució del nombre de mares i explotacions a Catalunya (1982-2009) 
(Font: IDESCAT) 

En unitats ramaderes, que és la unitat que ens permet comparar la càrrega que 
provoca cada tipus de bestiar al territori, veiem la importància del sector porcí a 
Catalunya. Aquests tres sectors estan entre els quatre més importants de la ramadera 
a Catalunya. Així, el 2009 representaven el 76% del total d’URs a Catalunya.  

Una altre dada important és l’augment de les unitats ramaderes a Catalunya. 
Això representa un increment molt important de la càrrega ramadera com es mostra al 
següent gràfic: 

 

Figura 32: Evolució de les URs i les explotacions a Catalunya (1982-2009) 
(Font: IDESCAT) 
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 Aquest augment de la càrrega ramadera, a més, ha anat acompanyada d’una 
centralització de les explotacions. S’han reduït considerablement, així, al 2009 hi ha un 
71% menys d’explotacions en nombre respecte el 1982, en canvi, hi ha pràcticament el 
90% més d’unitats ramaderes.  

 

3.2.5. El sector agrícola 
 
3.2.5.1 Explotacions 
 

 El sector agrícola és el que menys ha canviat els darrers anys a Catalunya, si 
el comparem amb els sectors anteriorment estudiats.  

 

Figura 33: Evolució explotacions agrícoles a Catalunya (1993-2009) 
(Font: IDESCAT) 

 En la gràfica s’observa l’evolució de les explotacions que tenen els conreus que 
també hi ha al Soler de n’Hug: ordi, blat i plantes farratgeres. 

Pel què fa a les explotacions que conreen ordi, veiem que hi ha un descens entre el 
1993 i el 2005, reduint-se en un 40% les explotacions i un 15% les hectàrees 
conreades totals. A partir del 2005, la tendència és lleugerament a l’alça en els dos 
casos. Es fa evident, també, que les explotacions conreen més superfície, de mitjana, 
passen de 12 a 15 hectàrees per explotació del 1993 al 2009 

Les explotacions que conreen blat s’han reduït del 1993 al 2009 en més d’un 20%, 
mentre que la superfície total s’ha augmentat un 35%. Aquest fet fa que les 
explotacions siguin molt més grans, de mitjana, passant de 7 a 12 hectàrees per 
explotació.  
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El conreu de farratges varia segons l’any, i la climatologia canvia l’estil de conreu de 
l’any següent. De totes maneres, el balanç entre el 1993 i el 2009 és que hi ha un 40% 
menys d’explotacions i un 20% menys de superfície conreada. Les explotacions, 
augmenten de superfície mitjana, però de forma moderada.  

 

3.2.5.2. Producció final  
 

 

Figura 34: Imatge de bales de palla del Soler 
(Font: elaboració pròpia) 

 La producció agrícola va molt lligada a la climatologia.  

 

Figura 35: Evolució producció conreus a Catalunya (1999-2012) 
(Font: IDESCAT) 

 Els farratges sobresurten en producció (tones totals) als  conreus de l’ordi i el 
blat a causa de que el pes en comptat en humit, així que no és comparable.  

De totes maneres, es pot observar a la gràfica que segueixen tendències semblants, 
sobretot l’ordi i el blat. Així, podem constatar que la producció va lligada a la quantitat 
d’hectàrees conreades però també a la climatologia d’aquell any. Observem la 
productivitat: 
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Figura 36: Evolució productivitat conreus a Catalunya (1999-2012) 
(Font: IDESCAT) 

 A la gràfica s’observa clarament que la productivitat no depèn del producte, si 
no en la climatologia de l’any en què es conrea. Per tant, la meteorologia del mateix 
any del conreu és un dels factors més importants. 
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3.3. Osona a Catalunya  
 

 El Lluçanès està dins la comarca d’Osona, comarca amb més explotacions 
ramaderes de Catalunya. Tot i significar l’any 2009 el 2% del total de població de 
Catalunya, Osona tenia l’11% d’explotacions, amb el 9% d’unitats ramaderes totals. 
 

  Explotacions  
Unitats 

ramaderes % població 

Osona 
2.039 239.484 

2,04% 
11% 9% 

Segrià  
1.866 319.558 

2,72% 
10% 12% 

Noguera  
1.262 309.846 

0,54% 
7% 11% 

Berguedà  
975 73.686 

0,56% 
5% 3% 

Alt Empordà  
964 146.910 

1,85% 
5% 5% 

Bages  
921 103.722 

2,47% 
5% 4% 

Ripollès 
785 23.710 

0,36% 
4% 1% 

Taula 11: Explotacions i URs a comarques catalanes (2009) 
(Font: IDESCAT) 

 

 En aquesta taula observem les comarques amb més explotacions de 
Catalunya. Entenem com a explotació cada marca oficial, és a dir,identificació per la 
producció ramadera.  

Que hi hagi més explotacions no significa que hi hagi més unitats ramaderes, així, 
s’hagués centrat la taula a la segona classificació, variarien les comarques i l’ordre.  

Veiem que Osona, el Segrià i la Noguera són les que més explotacions tenen, 
significant el 30% de les explotacions totals catalanes. Aquest fet és significant ja que 
a nivell de població humana, aquestes tres comarques signifiquen poc més del 5% del 
total.  

A Osona, però, les explotacions tenen menys càrrega ramadera de mitjana; d’aquí que 
seria la tercera en el rànquing en unitats ramaderes, darrere el Segrià i la Noguera. 

El Ripollès i el Berguedà,comarques veïnes d’Osona, tenen moltes explotacions, però 
de mitjana amb poca càrrega ramadera.  
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3.4. Importació i exportació 

3.4.1. A l’estat espanyol 
 

L’any 2013 les importacions superen les exportacions a Espanya, sent així el 
balanç negatiu. Es van importar productes amb un valor de 250 mil milions d’€ i 
exportar un valor de 234 mil milions d’€.  

El sector agroalimentari el saldo és positiu: el valor de les exportacions supera el valor 
de les importacions. Es van exportar 31 mil milions d’€ i importar 26 mil milions. Així, el 
sector agroalimentari representa el 14% de les exportacions total de l’Estat espanyol. 
Pel què fa a les importacions, representa un 10% del total. 

Dins del sector agroalimentari, però, el sector carni i el lacti tenen peculiaritats:  

3.4.1.1. En el sector carni: 
 

 

Figura 37: Evolució mercat exterior productes carnis de l’Estat espanyol (2008-2013) 
(Font: MINECO)  

El 2013, els productes carnis van representar el 14% del valor total dels 
productes agroalimentaris exportats.  

Com podem veure a la gràfica anterior, la tendència en els últims anys de les 
exportacions d’aquests productes  és positiva, creixent un 40% del 2008 al 2013. Les 
importacions mantenen el seu valor, sense variacions importants en els darrers anys.  

El saldo és positiu en tos els darrers anys, amb la tendència positiva, augmentant amb 
consideració a causa de l’estancament de les importacions i el creixement de les 
exportacions.  
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3.4.1.2. Productes làctics:  
 

 

Figura 38: Evolució mercat exterior productes làctics a l’Estat espanyol (2008-2013) 
(Font: MINECO) 

Pel què fa al mercat dels productes làctics, és totalment diferent al sector carni. Cal 
destacar, però, que la importància d’aquest sector dins els productes agroalimentaris 
és menor, ja que representa el 3% del valor total dels productes exportats l’any 2013. 

Tant les exportacions com les importacions s’han mantingut pràcticament estables els 
darrers anys, sense augments ni disminucions destacades.  

El saldo és negatiu, la cobertura es troba al voltant del 40%. 
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3.4.2.  Catalunya 
 

L’any 2013 a Catalunya, el saldo entre exportacions i importacions totals també 
és negatiu: -8’2 mil milions d’€. Les exportacions van tenir un valor de 58 mil milions 
d’€ i les importacions de 66 mil milions d’€.  

En el sector agroalimentari el saldo també va ser negatiu en el 2013, a diferència del 
total de l’Estat espanyol. Així, es van exportar productes amb un valor de gairebé 7 mil 
milions d’€, important-se en el mateix any prop de 8 mil milor d’€. Aquest sector va 
representar el 12% del total de les exportacions de Catalunya, igualment per les 
importacions, representant el 12%.  

3.4.2.1. Productes carnis:  
 

 

Figura 39: Evolució mercat exterior productes carnis de Catalunya (2008-2013) 
(Font: MINECO) 

El sector de productes carnis va representar el 2013 a Catalunya el 35%  del valor total 
de productes agroalimentaris exportats. Per tant, més d’un terç de l’exportació de 
productes agroalimentaris de Catalunya prové del sector carni. Cal destacar que 
Catalunya aporta el 56% de productes carnis exportats de tot l’Estat espanyol.  

Pel què fa a l’evolució del mercat exterior, les importacions d’aquests productes s’han 
mantingut força estables els darrers anys, sense augments ni disminucions importants. 
Pel què fa a les exportacions han crescut considerablement, augmentant en un 42% 
del 2008 fins el 2013. 

El saldo és molt positiu amb una tendència a l’alça molt important a causa de 
l’augment considerable de les exportacions.  
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3.4.2.2. Productes làctics:  
 

 

Figura 40: Evolució mercat exterior productes làctics a Catalunya (2008-2013) 
(Font: MINECO) 

A Catalunya, el sector làctic representa només el 1% del valor total de les 
exportacions agroalimentàries. Dins l’Estat espanyol, Catalunya produeix un 12% del 
total dels productes làctics exportats.  

Pel què fa a l’evolució del mercat exterior, les importacions s’han mantingut estables 
els darrers anys, tot i que hi ha oscil·lacions. Les exportacions disminueixen de forma 
gradual, havent baixat al voltant d’un 20% des del 2008. 

El saldo és molt negatiu, la cobertura oscil·la al voltant del 20%.  
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4. Anàlisi intern per sectors productius 
 

Com es comentava, Germans Soler té activitat en aquests sectors estudiats: el 
sector oví, sector porcí, sector vaquí de llet i en el sector agrícola.  

4.1 Sector oví 
 

 

Figura 41: imatge d’unes ovelles del Soler de n’Hug 
(Font: elaboració pròpia) 

 El ramat d’ovelles del Soler de n’Hug té, a finals de 2013, 815 mares en 
producció, i 30 marrans (mascles) per l’autogestió del ramat. Per tant, el nombre de 
bestiar oví està molt per sobre de la mitjana catalana (poc més de 230 caps/expl.). 

 
 

Figura 42: Evolució nombre de mares (1997-2013) 
(Font: elaboració pròpia) 

 Com s’observa en la gràfica, la quantitat de femelles reproductores té una 
tendència a l’alça a l’explotació, almenys des de 1997. En la gràfica, es consideren els 
mascles i femelles com animals reproductors, en el mateix grup. El nombre de mascles 
és sempre proporcional al nombre de femelles.  

El nombre de xais per ovella també ha augmentat gràcies als avançaments tècnics i 
també de maneig que s’han anat duent a terme. Aquest augment de la prolificitat s’ha 
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donat sobretot aquests darrers tres anys, quan s’ha instaurat el ‘sistema estrella’ de 
reproducció.  

Econòmicament és difícil comptabilitzar el valor total de l’alimentació d’aquest bestiar, 
ja que només estan en estabulació durant l’alletament del xai. És a dir, el ramat 
s’alimenta de diferents pastures de la finca., incloent-hi renadius, camps de diverses 
gramínies, etc durant la majoria de temps. 

 

 

Figura 43: Evolució econòmica sector oví(1997-2013) 
(Font: elaboració pròpia) 

 En la gràfica es pot visualitzar l’evolució dels ingressos per vendes i les 
despeses per compres i el diferencial. Com es pot observar, la tendència és que cada 
cop sigui més rendible amb l’augment d’animals, podem dir que segueix la mateixa 
tendència que l’augment d’animals reproductors.  

Els anys 1999, i els anys 2005 i 2006 van ser anys amb condicions climatològiques 
força adverses, així que hi van haver més despeses en alimentació. En els darreres 
anys, a l’instaurar el ‘sistema estrella’ en la reproducció, han augmentat les despeses 
en material sanitari i material pel maneig.  

En aquesta gràfica no es consideren despeses generals d’explotació, així com 
assegurances o utillatge divers. Els grans grups de despeses són l’alimentació, 
l’energia i el material sanitari. Per la seva banda, els ingressos venen de la venda de 
xais, majoritàriament. 
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4.2 Sector porcí 
 

 

Figura 44: Imatge d’uns porcs de l’engreix del Soler de n’Hug 
(Font: elaboració pròpia) 

 Al Soler de n’Hug, a data del 31 de desembre de 2013, hi havia 72 truges en 
producció. 

 

Figura 45: Evolució nombre de mares (1997-2013) 
(Font: elaboració pròpia) 

 Com  s’observa el la gràfica, la tendència en nombre de bestiar s’ha anat 
reduint a l’explotació. De totes maneres és molt inestable, ja que depèn també de com 
s’escaiguin les dates de part i el moment d’anar a l’escorxador.  

La tendència global, com s’havia observat, era d’augmentar el nombre d’animals per 
explotació, deixant de banda el nombre d’explotacions total. Així, les explotacions 
petites com el Soler de n’Hug s’estan perdent. Aquest fet és degut a la centralització 
de la producció en grans explotacions per reduir costos. 

Per augmentar la competitivitat de l’empresa en el sector porcí, es va decidir tancar el 
cercle el 2012. Fins llavors el producte venut era el godall, és a dir, el porc amb un 
mes i mig, després de tres setmanes d’estada al desmamador. El 2012, com es 
comenta, es va tancar el cercle destinant una nau de l’explotació a l’engreix d’aquests 
godalls.  
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Com observarem a la següent gràfica, això repercuteix en l’economia. De l’empresa. 

 

Figura 46: Evolució econòmica sector porcí(1997-2013) 
(Font: elaboració pròpia) 

 L’activitat porcina de l’explotació del Soler de n’Hug és la més deficitària de 
totes. Com s’observa a la gràfica, pocs anys els ingressos superen les despeses 
directes.  

Fins el 2012, es depenia del tot del preu dels mercats, sobretot del preu que posava 
l’empresa que comprava el godall i el fabricant de pinso, que en aquest cas era la 
mateixa empresa.  

Aquest darrer any, al instaurar-se l’engreix, les despeses directes s’han disparat, però 
la tendència negativa dels ingressos també s’ha aturat i han augmentat 
considerablement respecte el 2012. 

Aquest fet fa ser optimista l’empresa en aquest camp pel canvi de tendència que hi ha 
hagut, ja que ara, hi ha la possibilitat de vendre el porc a l’escorxador directament, fet 
que disminueix despeses. A més, es pot vendre el porc a carnisseries directament, fet 
que revaloritza encara més el preu. 
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4.3 Sector boví 
 

 

Figura 47: Imatge de les mamelles d’una vaca 
(Font: elaboració pròpia)  

 El sector del vaquí de llet és el sector més important, en facturació, de 
l’empresa. L’any 2013 hi ha 70 vaques en producció de llet. De totes maneres, cal 
destacar que les vaques en reposició no estan comptabilitzades en aquest recompte, 
només les femelles que ja han parit alguna vegada. En total, de femelles de més d’un 
any, hi ha 122 caps.  

 

Figura 48: Evolució nombre de mares (1997-2013) 
(Font: elaboració pròpia) 

 Com s’observa en la gràfica, fins el 2000, la flota de bestiar va augmentar 
significativament, fins que llavors va començar la tendència negativa, disminuint 
animals any rere any.  

L’evolució de les explotacions de vaques de llet i de carn s’observava que era 
d’augmentar el nombre d’animals de mitjana per explotació, reduint-se el nombre totals 
d’explotacions dedicades a aquest bestiar.  

Altre cop, les explotació del Soler de n’Hug està per sota de la mitjana, que era de 82 
mares per exploració. Per tant, la tendència és que les petites granges desapareixin o 
augmentin considerablement la flota de bestiar.  
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Figura 49: Evolució econòmica sector vaquí (1997-2013) 
(Font: elaboració pròpia) 

 Pel què fa a la rendibilitat del negoci del vaquí de llet, com s’observa en la 
gràfica, és molt variable al llarg dels anys. Cal tenir en compte que la importància en la 
xifra de negocis està al voltant del 50% sempre.  

La tendència és que els beneficis disminueixin, per l’augment del preu de l’alimentació. 
Els ingressos depenen completament del mercat gairebé sempre. De venda al detall 
se n’ha fet els darrers tres anys, però el percentatge de llet venuda per aquesta via és 
insignificant respecte la resta.  
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4.4 Sector agrícola 
 

 

Figura 50: Imatge del tractor condicionant un camp de ray grass.  
(Font: elaboració pròpia) 

 Pel què fa al sector agrícola, la mitjana de les explotacions que cultiven ordi i 
blat (cereals) és de 21 hectàrees, el 2009. Al Soler es destinen a la producció de 
cereal al voltant de 30 hectàrees cada any. La resta d’hectàrees de la finca és 
destinada a la producció de farratges, un 20% aproximadament. 

 

Figura 51: Evolució nombre d’ha cultivades (1997-2013) 
(Font: elaboració pròpia) 

 L’evolució veiem que és molt indefinida tant els casos dels farratges i dels 
cereals, de totes maneres, estan totalment lligats, ja que la superfície és gairebé la 
mateixa cada any. No sempre és la mateixa perquè hi ha camps que es poden 
destinar a guaret o pastura i no es declaren en cap d’aquests dos grups.  

La tendència de la superfície destinada a la producció de farratges presenta un 
augment però ve donat perquè no es té dades anteriors al 2003. 
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Figura 52: Evolució econòmica sector agrícola (1997-2013) 
(Font: elaboració pròpia) 

 Econòmicament, és un sector difícil de comptabilitzar, ja que els altres sectors 
‘s’alimenten’ d’aquest. És a dir, bona part de la producció agrícola va destinada a 
l’alimentació del bestiar de l’explotació, sobretot a l’oví i al vaquí. D’entrada, el 100% 
dels farratges van destinats a aquests sectors que es comenta. A més a més, a 
l’apostar, cada cop més, per l’autosuficiència, part del cereal també es destina al 
bestiar.  

Els costos van en augment per la pujada dels preus dels carburants i l’encariment dels 
recanvis i utillatges.  

A part d’aquests temes, en rendiment econòmic depèn molt de la climatologia d’aquell 
mateix any.  

Els altres sectors no només afecten negativament al sector agrícola, ja que totes les 
dejeccions són l’adob dels camps del Soler. Aquest fet abarateix l’adobat, ja que la 
despesa és únicament d’aplicació. L’objectiu de l’explotació és, cada cop més, de 
tancar el cercle: neix al camp i torna el camp.  
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4.5 Total activitats 
 

 

Figura 53: Imatge del Soler de n’Hug, des del darrere 
(Font: elaboració pròpia) 

 La facturació es mesura en el total de factures emeses i el total de factures 
rebudes. Així, la següent gràfica presenta el total de facturació de Germans Soler. 

 

Figura 54: Evolució econòmica per la facturació (1997-2013) 
(Font: elaboració pròpia) 

 Com s’observa, és força variable al llarg dels anys i no segueix una tendència 
molt marcada, com s’ha vist en gairebé tots els sectors estudiats individualment.  

De totes maneres, és un fet que fins el 2006 les facturació emesa superava la rebuda, 
els ingressos eren més alts que les despeses. A partir del 2007 això canvia i es gira la 
tendència, fent que els resultats siguin negatius si no es tenen en compte subvencions, 
ajust o ingressos financers.  

El darrer any s’observa una millora, deixant el 2012 com l’any on el saldo és més 
negatiu.  
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Observem l’evolució de la despesa en alguns grups importants: l’alimentació, el 
combustible i altres despeses importants: 

 

Figura 55: Evolució despeses en alimentació (1997-2013) 
(Font: elaboració pròpia) 

 Es divideix l’alimentació per sectors. 

En el sector vaquí es veu com la tendència és d’augmentar significativament de valor 
en els primers anys. Aquest fet és degut a l’augment de vaques a l’explotació. De totes 
maneres, mentre el nombre d’animals baixava significativament a partir del 2002, la 
despesa en alimentació augmentava excepte algun any. A partir del 2008 la despesa 
torna a augmentar de forma important, i en aquest moment és degut a l’augment del 
preu dels productes com el pinso. El 2013 disminueix perquè part de la producció 
agrícola és destinada a l’alimentació del bestiar boví, fet que augmentarà el 2014, 
segurament.  

En el sector porcí, la despesa va augmentant any rere any del 1997 fins el 2008, quan 
arriba al pic màxim d’aquest període excepte el 2013. El 2009 disminueix la despesa 
segurament per la disminució de bestiar al llarg de l’any, o a la venda dels godalls en 
una mida més petita. A partir del 2012, tot canvia, cal recordar que aquest any es 
tanca el cercle i per tant s’instaura l’engreix, fet que augmenta el nombre de caps a 
alimentar. Això s’accentua al 2013, ja que l’any anterior es va instaurar a finals d’any i 
no afecta molt a la despesa global. Per tant, es pot deduir que la part productiva on es 
destina més diners en l’alimentació del bestiar és en l’engreix. 

En el sector oví la despesa en alimentació augmenta al llarg dels anys, però no de 
forma molt significativa. Tot i que algun any s’augmenta per qüestió d’anys de sequera 
o de mala meteorologia.  
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Figura 56: Evolució despeses en combustible (1997-2013) 
(Font: elaboració pròpia) 

 Pel què fa al combustible, queda clar que l’augment del preu ha fet augmentar 
la despesa. Els tres grans grups que es pot dividir són: tractor, automòbils i calefacció 
de la granja. 

El gasoil pel tractor és el grup que creix més, multiplicant-se per més de 4 del 97 al 
2013, superant aquest darrer any els vint mil €. El combustible pel vehicle també ha 
augmentat, però aquí també hi intervé l’augment del nombre d’automòbils i de que no 
es declarava com a despeses d’explotació tot el combustible.  

El combustible destinat a la calefacció de la granja s’ha mantingut, tenint una 
tendència a la baixa, a nivell econòmic.  

Cal destacar que el gasoil agrícola valia al voltant de 0’30 €/l el 1997, i que el 2013 
està al voltant dels 0’90€/l. 
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Figura 57: Evolució despeses en combustible (1997-2013) 
(Font: elaboració pròpia) 

 Observem en aquesta gràfica les despeses en aigua, electricitat i seguretat 
social.  

La despesa en seguretat social dels tres membres de Germans Soler supera els 
8.900€ l’any 2012, tres vegades més que el 2002. La disminució en la despesa de 
l’any 2000 és degut a que fins aquell any es pagaven els autònoms del Toni, també.  

La despesa en electricitat augmenta any rere any des de 2001 fins a l’actualitat. Fins el 
2001 es mantenia la despesa, fins i tot disminuïa.  

En el cas de l’aigua, és cas clar de l’encert d’una inversió, ja que l’any 2002 es va fer el 
pou per extreure’n aigua. Com s’observa, fins aquell any la despesa en aigua 
augmenta, i baixa de cop a l’instal·lar-se el pou. A partir del 2002 la despesa ratlla els 
200€ per any. L’últim any augmenta degut a unes despeses de manteniment de la línia 
de l’abastiment de l’aigua municipal, ja que es manté per si el pou s’assequés o hi 
hagués alguna averia.  

Curiosament, s’observa que el 2008, any en què comença de forma clara la crisi, la 
seguretat social que depèn directament de l’estat, augmenta considerablement, 
igualment que l’electricitat. 
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5. Inversions en immobilitzat 
 

L’activitat ramadera del Soler de n’Hug ve de dècades enrere, i hi ha coberts i 
instal·lacions que són dificultoses de comptabilitzar. Però l’immobilitzat material és un 
dels comptes més importants en el balanç de situació. Per tant, s’elabora una taula 
amb l’immobilitzat en curs per acostar-nos al màxim a la situació real de l’empresa. En 
aquest no es tenen en compte cap dels animals, encara que les vaques de llet es 
consideren en aquest grup comptablement. En comptar el valor d’amortització és 
considera el valor residual de qualsevol immobilitzat igual a 0. D’aquesta manera, al 
finalitzar el període d’amortització, aquest no tindrà valor. En el cas de les 
instal·lacions tipus coberts o altres més ‘immòbils’, no es podran vendre, per tant és 
lògic aquest valor. En el cas de la maquinària, si un cop amortitzada es decideix 
vendre, aquesta tindrà el valor de mercat d’aquell moment de venda i es 
comptabilitzarà com a ingrés net de l’explotació. 

5.1 Immobilitzat en amortització  
 

Al quadre següent es mostra l’immobilitzat material que està en procés 
d’amortització, que encara s’està amortitzant, vaja.  

Denominació Data alta Data final  Anys am.  (%) am. V. inicial Amortitzat Am pendent  

Tractor DF 6190 19/08/2013 18/08/2023 10 10 134.450,00 4.481,67 129.968,33 

Adequació cobert engreix 31/01/2012 30/01/2017 5 20 7.794,94 2.988,06 4.806,88 

Sembradora Amazone (PM’11) 31/12/2011 30/12/2021 10 10 19.300,00 3.860,00 15.440,00 

Robot de munida (PM’11) 30/09/2011 30/09/2021 10 10 108.893,52 24.501,04 84.392,48 

Adequació sala munyir (PM’11) 30/09/2011 29/09/2015 4 25 51.852,07 29.166,79 22.685,28 

Cornadís vaques (PM’10) 01/12/2010 30/11/2020 10 10 5.688,54 1.753,97 3.934,57 

Tractor Same Explorer 01/12/2010 30/11/2015 5 20 48.445,43 29.067,26 19.378,17 

Tiràs cobert vaques (PM’10) 01/09/2010 31/08/2020 10 10 7.094,00 2.305,55 4.788,45 

Cobert de vaques (PM’10) 01/07/2010 30/06/2040 30 3,33 117.013,41 13.976,60 103.036,81 

Dipòsit aigua (PM’10) 01/07/2010 30/06/2020 10 10 8.646,10 2.954,08 5.692,02 

Màquina expenedora 27/07/2009 27/07/2017 8 12,5 26.500,00 14.630,21 11.869,79 

Rampí Claas 21/04/2009 20/04/2019 10 10 2.400,00 1.120,00 1.280,00 

Mesclador Tatoma 31/12/2008 30/12/2016 8 12,5 16.621,00 10.388,13 6.232,88 

Corral ovelles  30/06/2004 31/12/2024 20 5 69.742,36 33.127,62 36.614,74 

INMOBILITZAT MATERIAL PENDENT D'AMORTITZACIÓ 450.120,40 

Taula 12: Inventari immobilitzat material en € (31/12/2013) 
(Font: elaboració pròpia) 

 

 Els anys d’amortització es fixen a partir de la taula del BOE, que indica els anys 
màxims d’amortització de cada tipus d’immobilitzat. A partir d’aquest màxim, l’empresa 
decideix en quants anys s’amortitza cada element.  

A Germans Soler, es té en compte la utilització de cadascuna de les eines, sobretot. 
Així, el tractor Same s’amortitza en cinc anys, i el Deuts Fahr en 10 perquè el primer 
és el tractor de pala i té una vida més curta d’utilitat. Passa el mateix amb el 
remenador, que tot i ser més car, s’amortitza en un període més curt que el rampí. 
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En la taula anterior no es detalla el sector en què està feta la inversió. Vegem-
les desglossades:  

• Sector oví:  

·Corral ovelles: 69.742’36€ (valor inicial) 

La inversió més important per les ovelles va ser la construcció d’un corral nou a 
l’explotació. En aquesta nau s’hi va instal·lar un sistema de cintes per l’alimentació, 
però està ja amortitzat. Les ovelles del ramat estan pràcticament tot l’any fora de la 
nau en tancats als boscos o camps de la finca. 

 

Figura 58: Imatge del corral de les ovelles 
(Font: elaboració pròpia) 

• Sector porcí:  

·Adequació cobert per l’engreix: 7.794’94€ (valor inicial) 

En aquest cas, les instal·lacions de les mares, és a dir la nau de parts  i les gestants, 
així com el desmamador, són ja amortitzades. Es tracten de naus velles i que s’hi van 
fer reparacions de manteniment gairebé constants. Es comptabilitzen aquestes 
despeses com a manteniment, no com a inversió.  

 

Figura 59: Imatge de la nau d’engreix dels porcs 
(Font: elaboració pròpia) 

La adequació del cobert, que era l’antic corral de les ovelles, va incloure les 
menjadores així com el sistema de repartiment de pinso, també les baranes i altres 
adequacions que s’havien de fer a la nau. 
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• Sector vaquí de llet: 

En el sector vaquí de llet hi ha hagut dos grans grups d’inversions en immobilitzat 
aquests darrers anys, en el 2010 es va fer un primer pla de millora, i en el 2011 un 
altre. 

Pla de millora 2010: 

·Adequació del cobert: 117.013’41€ (valor inicial) 
·Dipòsit de recollida d’aigua: 8.645’10€ (valor inicial) 
·Tiràs ‘arrossegador’: 7.094’00€ (valor inicial)  
·Cornadís: 5.688’54€ (valor inicial) 

En aquest primer pla es va renovar tot el cobert de les vaques, que fins llavors era 
descobert. A més, es va renovar el cornadís de la menjadora i es va instal·lar un tiràs 
per mantenir la zona de la menjadora més neta.  

A més a més, es va instal·lar un dipòsit de recollida d’aigües. 

 

Figura 60: Imatge de la nau de les vaques de munyir 
(Font: elaboració pròpia) 

Pla de millora 2011: 

·Adequació de la sala de munyir: 51.852’07€ (valor inicial) 
·Robot de munyida: 108.893’52€ (valor inicial) 

En aquest pla es va fer el segon pas en la remodelació de la nau i la sala de munyir de 
les vaques. Es va col·locar, en el lloc de la sala d’espina de peix que hi havia, un robot 
de munyida (DeLaval). 

 

Figura 61: Imatge de la nau de les vaques de munyir 
(Font: elaboració pròpia) 



El Soler de n’Hug: una explotació amb passat, present i futur 

66 
       Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
         
      UPC. Barcelona Tech 

·Màquina expenedora: 26.500’00€ (valor inicial) 

 

Figura 62: Imatge la màquina expenedora de llet. (2009) 
(Font: elaboració pròpia) 

A finals de l’any 2009 es va decidir fer una inversió per revaloritzar la llet. En aquell 
moment es van col·locar a Catalunya moltes màquines expenedores de llet fresca 
pasteuritzada. Només a Osona se’n van col·locar 7 en pocs mesos. Es va fer sense un 
estudi previ, ni cap altre tipus de previsió. A finals d’any passat, el 2013, es va decidir 
retirar la màquina perquè no era rendible. De fet, a hores d’ara no en queda cap en 
tota la comarca. 

És un exemple d’inversió mal plantejada i mal realitzada. No es va recuperar ni una 
quarta part de la inversió en quatre anys. I la tendència de la venda anava a la baixa, 
venent menys de 15 litres diaris.  

A part d’uns quants handicaps de la gent per consumir aquesta llet, no disposem de 
pasteuritzador, i tenir la llet en condicions a la màquina cada dia, era més car del 
previst. A hores d’ara es ven la llet a granel però a la botiga i a un altre establiment 
col·laborador, pels clients fidelitzats amb el producte. 

• Maquinària agrícola:  

·Mesclador ‘Tatoma unifeed’: 16.621’00€ (valor inicial) 

 

Figura 63: Imatge del mesclador Tatoma 
(Font: elaboració pròpia) 
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·Rampí Claas: 2.400’00€ (valor inicial) 

 

Figura 64: Imatge del rampí Claas 
(Font: elaboració pròpia) 

·Tractor Same Explorer 110CV: 48.445’43€ (valor inicial) 

 

Figura 65: Imatge del tractor Same Explorer 110CV 
(Font: elaboració pròpia) 

·Sembradora Amazone: 19.300’00€ (valor inicial) 

 

Figura 66: Imatge la màquina expenedora de llet. (2009) 
(Font: elaboració pròpia) 

·Tractor DF 6190: 134.450’50€ (valor inicial) 

 

Figura 67: Imatge del tractor Deutz Fahr 6190 
(Font: elaboració pròpia) 
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 La inversió en maquinària és transversal en la majoria de casos. És a dir, no la 
podem atribuir en un sector concret. Cada una té la seva funció necessària per dur els 
cultius, pel maneig de les dejeccions, etc. 

 

5.2 Immobilitzat amortitzat  
 

 En aquest apartat es mostra tot l’immobilitzat ja amortitzat però que hi hauria 
possibilitat de venda. Com s’ha comentat anteriorment, el valor residual és nul, de 
totes maneres, hi hauria un benefici net si es volgués vendre i es trobés comprador. 
Cal apuntar que maquinària usada permet rebaixar el preu de maquinària nova si hi ha 
tracte amb el venedor, evidentment. Així, no té valor real però rebaixa el preu de 
l’element substitutiu.  

Seguidament, es mostra l’immobilitzat amb el preu de compra i la data en què es va 
fer:  
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Figura 68: Imatges de l’immobilitzat amortitzat amb data de compra i valor inicial 
(Font: elaboració pròpia) 

 Aquest inventari de l’immobilitzat que podria tenir sortida, és a dir, que es 
podria vendre fàcilment. A l’explotació hi ha naus i coberts ja amortitzats però que no 
són elements mòbils.  

Amb aquestes eines es pot realitzar gairebé tot el treball als conreus i els treballs 
mecànics que sorgeixen del maneig de la ramaderia.  

Estan en ordre d’antiguitat, així es té una idea de quina és la maquinària més vella. 
Això no vol dir que sigui la que s’hagi de substituir més ràpidament, ja que hi ha eines 
que s’utilitzen moltes més hores que d’altres, i per tant, necessiten renovar-se amb 
més freqüència.  

A més a més, a l’hora de renovar maquinària, cal tenir en compte que el preu de 
compra ha augmentat considerablement. Així, per exemple, un xísel que l’any 1994 va 
costar 6.480’48€, ara estaria al voltant dels 12.000’00€, de la mateixa mida. Aquest fet 
és extensiu a tota la maquinària.  
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6. Matriu DAFO i matriu d’impacte  
 

La matriu DAFO és una estructura conceptual i una eina per diagnosticar la 
situació en què es troba Germans Soler, SCP. La matriu sintetitza tota la informació 
analitzada i serveix per detectar les amenaces i les oportunitats, així com les fortaleses 
i les debilitats.  

Les matrius estan fetes pels quatre sectors productius en què l’empresa té l’activitat 
econòmica. Així també per l’activitat global. 

6.1 Sector oví 
 

SITUACIONS NEGATIVES SITUACIONS POSITIVES  

A
N

À
L

IS
I IN

T
E

R
N

 

DEBILITATS FORTALESES 

TÈCNIQUES   TÈCNIQUES   

D1 L'escorxador es troba a 30 km   
F1 Bon coneixement de l'espècie, personal 
qualificat   

D2 Material i productes cars per bona gestió i 
maneig    F2 Programa de selecció genètica    

    
F3 Instal·lacions modernes: maneig fàcil i 
adequat   

PRODUCTIVES/ECONÒMIQUES   
F4 Possibilitat d'estabular o mantenir ramat a 
l'aire lliure    

D3 El sistema 'estrella' que s'utilitza és molt 
car   F5 Pastures de bosc i rostolls propers   

D4 No disposem de prats naturals     
D5 Cost de compra d'aliments complementaris 
elevat   PRODUCTIVES/ECONÒMIQUES   
D6 Jornal del pastor molt car per la rendibilitat que 
se'n treu   F6 Índex de producció elevats    
D7 S'ha de pagar el lloguer de les termes (no som 
propietaris)   F7 Venda semi-directe   

        

A
N

À
L

IS
I E

X
T

E
R

N
 

AMENACES OPORTUNITATS 
 
TÈCNIQUES 
 TÈCNIQUES           
A1 Països estrangers amb més pluviometria (costos 
més baixos en alimentació) O1 Àmplia possibilitat genètica al mercat    

A2 Èpoques de sequera, falta d'espai per 
estabulació completa 

O2 Avanç en els medicaments i tractaments 
hormonals   

A3 Dificultat de trobar pastor qualificat 
O3 Aprofitament renadius i restes de cultius de 
veïns i propis   

      

PRODUCTIVES/ECONÒMIQUES PRODUCTIVES/ECONÒMIQUES   

A4 Estacionalitat dels preus de venda  
O4 Demanda de productes de proximitat en 
creixement   

A5 Importacions O5 Rebaixar costos produint-nos l'aliment   

  
O6 Possibilitat de revaloritzar més el producte (pe. 
transformació a l'ecològic)   

                        

 

Taula 13: Matriu DAFO del sector oví 
(Font: elaboració pròpia) 
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Un cop la matriu DAFO està completada, creuem els punts dèbils i els punts forts 
amb les oportunitats i les amenaces. Quedant el següent esquema: 

A1 Països estrangers amb més pluviometria (costos més baixos en alimentació) 
A2 Èpoques de sequera, falta d'espai per estabulació completa   

D4 No disposem de prats naturals 
  

  

F4 Possibilitat d'estabular o mantenir ramat a l'aire lliure    

F5 Pastures de bosc i rostolls propers 
  

  

O3 Aprofitament renadius i restes de cultius de veïns i propis   

Les condicions climatològiques són millors a d'altres països pel bestiar oví, però la 
flexibilitat del maneig a la finca dóna la possibilitat de minimitzar les diferències 

productives 
 

A3 Dificultat de trobar pastor qualificat     

D6 Jornal del pastor molt car per la rendibilitat que se'n treu   

D7 S'ha de pagar el lloguer de les termes (no som propietaris) 
F1 Bon coneixement de l'espècie, personal qualificat   

F2 Programa de selecció genètica        

F3 Instal·lacions modernes: maneig fàcil i adequat   

O1 Àmplia possibilitat genètica al mercat      

O2 Avanç en els medicaments i tractaments hormonals   

La mà d'obra és cara, però si no es té el ramat estabulat, s'ha de tenir una persona 
dedicada a la cuida del ramat (pastor). El coneixement tècnic del personal de l'empresa 
millora el rendiment econòmic, així com aprofitar les instal·lacions de la finca i les noves 

tècniques que ofereix el mercat. 
 

A5 Importacions         

D1 L'escorxador es troba a 30 km       

D2 Material i productes cars per bona gestió i maneig    

D3 El sistema 'estrella' que s'utilitza és molt car   

O6 Possibilitat de revaloritzar més el producte (pe. transformació a l'ecològic) 
Tota la tecnologia és cara, i la possibilitat de vendre un producte més bo i estable ha de 

fer possible cobrir aquests sobrecostos. 
 

A4 Estacionalitat dels preus de venda      

D5 Cost de compra d'aliments complementaris elevat   

F6 Índex de producció elevats        

F7 Venda semi-directe         

O4 Demanda de productes de proximitat en creixement   

O5 Rebaixar costos produint-nos l'aliment     

Els preus venen marcats pel mercat, la estacionalitat i la dependència són un problema 
per la gestió i el maneig. S'han de reduir aquestes deficiències amb el mercat creixent de 

productes de proximitat 

 

Taula 14: Matriu d’impacte del sector oví 
(Font: elaboració pròpia) 
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6.2 Sector vaquí de llet  
 

SITUACIONS NEGATIVES SITUACIONS POSITIVES  

A
N

À
L

IS
I IN

T
E

R
N

 

DEBILITATS FORTALESES 

TÈCNIQUES   TÈCNIQUES   
D1 Poc marge de creixement amb instal·lacions 
actuals    

F1 Experiència en el sector, bon coneixement de 
l'espècie    

D2 Distribució de la granja poc adequada   F2 Instal·lacions i maquinària modernes   

D3 No disposem de pasteuritzador   
F3 Molta informació de cada animal, informes del 
robot   

D4 Inversions cares   F4 Granja feta a mida   

D5 Producte fresc de curta durada en bon estat   F5 Inversió feta    

    

PRODUCTIVES/ECONÒMIQUES   PRODUCTIVES/ECONÒMIQUES   

D6 Cost elevat de producció   
F6 Bona part dels aliments de la barreja són produïts a 
la finca    

D7 Preu de venda baix    F7 Produccions elevades   

D8 Genètica de mitjana qualitat   F8 Venda al detall de llet, semi-directe de la carn   
D9 No podem arribar a l'autosuficiència 
alimentària    

F9 Obtenció de part de l'alimentació en conreus 
propers   

      

A
N

À
L

IS
I E

X
T

E
R

N
 

AMENACES OPORTUNITATS 

TÈCNIQUES   TÈCNIQUES   

A1 Desaparició de la 'granja petita'   O1 Millorar la genètica    

        

PRODUCTIVES/ECONÒMIQUES   PRODUCTIVES/ECONÒMIQUES   

A2 Preus de venda sotmesos al mercat   
O2 Ser el màxim d’autosuficients amb 
l'alimentació   

A3 Repercussions pel canvi dels sistema de quotes 
lleteres   O3 Augmentar i enfatitzar la venda al detall    

A4 Exigències de qualitat   O4 Transformació de la llet   

    
O5 Venda de les cries que no entren en reposició al 
detall   

                        

 

Taula 15: Matriu DAFO del sector vaquí de llet 
(Font: elaboració pròpia) 
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D1 Poc marge de creixement amb instal·lacions actuals  
D2 Distribució de la granja poc adequada   
D4 Inversions cares   
A1 Desaparició de la 'granja petita'     
A3 Repercussions pel canvi dels sistema de quotes lleteres 
F1 Experiència en el sector, bon coneixement de l'espècie  
F2 Instal·lacions i maquinària modernes   
F3 Molta informació de cada animal, informes del robot 
F4 Granja feta a mida   
F5 Inversió feta        
O1 Millorar la genètica        

A nivell tècnic, som una explotació mitjana tirant a petita. Aquest fet fa que haguem 
d'afinar en la genètica i també utilitzar les instal·lacions al màxim. 

 

D9 No podem arribar a l'autosuficiència alimentària  
A4 Exigències de qualitat     
F6 Bona part dels aliments de la barreja són produïts a la finca  
F9 Obtenció de part de l'alimentació en conreus propers 
O2 Ser el màxim d'autosuficients amb l'alimentació 
L'alimentació de l'animal és molt important pel producte final. S'ha de buscar la màxima 

autosuficiència, encara que sigui impossible en un 100% 
 

D3 No disposem de pasteuritzador   
D5 Producte fresc de curta durada en bon estat 
D6 Cost elevat de producció   
D7 Preu de venda baix      
D8 Genètica de mitjana qualitat   
A2 Preus de venda sotmesos al mercat 
F7 Produccions elevades   
F8 Venda al detall de llet, semi-directe de la carn 
O3 Augmentar i enfatitzar la venda al detall  
O4 Transformació de la llet     
O5 Venda de les cries que no entren en reposició al detall 

La llet és un producte fresc difícil de gestionar un cop fora del tanc. S'han de buscar 
sortides que permetin revaloritzar aquest producte, també per dependre menys dels 

mercats. 

 

Taula 16: Matriu d’impacte del sector vaquí de llet 
(Font: elaboració pròpia) 
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6.3 Sector porcí 
 

SITUACIONS NEGATIVES SITUACIONS POSITIVES  

A
N

À
L

IS
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T
E

R
N

 

DEBILITATS FORTALESES 

TÈCNIQUES   TÈCNIQUES   
D1 Instal·lacions de les reproductores antigues i poc 
adequades   F1 Instal·lació de l'engreix nou i adequat   

D2 Sistema de calefacció antic   
F2 Distància adequada amb altres granges 
de porcs   

D3 Control de gestió i maneig visual (no informàtic)       

D4 Genètica poc desenvolupada       

D5 Falta de superfície per les dejeccions ramaderes   PRODUCTIVES/ECONÒMIQUES   

  F3 Cercle tancat   

PRODUCTIVES/ECONÒMIQUES   F4 Lots petits, fàcil gestió i maneig    

D6 Costos de l'alimentació molt elevats    F5 No es necessita mà d'obra externa   

D7 Produccions baixes      

D8 Índexs de producció baixos     

D9 No podem fer-nos el pinso     
      

A
N

À
L

IS
I E

X
T

E
R

N
 

AMENACES OPORTUNITATS 

TÈCNIQUES   TÈCNIQUES   
A1 Competència amb grans multinacionals pels terrenys per 
les dejeccions   

O1 Canvi a la calefacció amb energia 
renovable   

    O2 Millorar la genètica   

PRODUCTIVES/ECONÒMIQUES       

A2 Granges petites en desaparició   PRODUCTIVES/ECONÒMIQUES   

A3 Preu a l'alça de gasoil i pinso   
O3 Venda directe i transformació en 
subproductes    

A4 Importacions i grans empreses que controlen el 
mercat   

O4 Integració en empresa gran per 
evitar riscos   

                        

 

Taula 17: Matriu DAFO del sector porcí 
(Font: elaboració pròpia) 
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D1 Instal·lacions de les reproductores antigues i poc adequades 
D2 Sistema de calefacció antic     
A2 Granges petites en desaparició   
F1 Instal·lació de l'engreix nou i adequat   
O1 Canvi a la calefacció amb energia renovable   

Les instal·lacions de les reproductores són antigues, i el maneig no és senzill. Al tenir, 
però, un nombre no massa gran de caps, la inversió no seria molt alta. 

 

D6 Costos de l'alimentació molt elevats    
D7 Produccions baixes        
D8 Índexs de producció baixos   
D9 No podem fer-nos el pinso     
A3 Preu a l'alça de gasoil i pinso   
A4 Importacions i grans empreses que controlen el mercat 
O3 Venda directe i transformació en subproductes  
O4 Integració en empresa gran per evitar riscos   
L'alimentació no prové dels conreus de l'empresa, si no que és pinso en un 100%. Altres 
matèries com les energètiques augmenten de preu (com el pinso). S'ha de revaloritzar el 

producte, o també hi ha la possibilitat d'integrar-se en una gran empresa, tot i que es 
perdria l'essència de l'empresa 

 

D5 Falta de superfície per les dejeccions ramaderes 
A1 Competència amb grans multinacionals pels terrenys per les dejeccions 

La gestió dels purins ha esdevingut un problema per la competència pels terrenys amb 
les grans empreses. De totes maneres, tenim adob pels conreus. 

 

D3 Control de gestió i maneig visual (no informàtic) 
D4 Genètica poc desenvolupada     
F2 Distància adequada amb altres granges de porcs 
F3 Cercle tancat       
F4 Lots petits, fàcil gestió i maneig    
F5 No es necessita mà d'obra externa   
O2 Millorar la genètica       

El nombre d'animals no és elevat, fet que és una avantatge pel maneig i el control, 
sobretot perquè no es fa amb cap suport informàtic ni cap programa fet a mida. Tot i això, 

s'ha de millorar en la comptabilitat per una millor gestió i per poder millorar les 
rendibilitats, ara per ara, baixes 

 

Taula 18: Matriu d’impacte del sector porcí 
(Font: elaboració pròpia) 
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6.4 Sector agrícola  
 

SITUACIONS NEGATIVES SITUACIONS POSITIVES  

A
N
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L
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T
E
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DEBILITATS FORTALESES 

TÈCNIQUES   TÈCNIQUES   
D1 No disposem de l'última tecnologia en 
aparells    F1 Maquinària pròpia per la realització de tota la feina   

D2 Extensions de terreny heterogenis   
F2 Cooperació amb altres empreses per compra de 
maquinària a mitges   

D3 Terreny poc pla   
F3 Coneixement de dècades dels mateixos camps de 
cultiu i bon maneig del sòl   

D4 No es té un control de despeses 
desglossat   F4 Servei tècnic proper    

    F5 Camps de conreus propers   

PRODUCTIVES/ECONÒMIQUES   F6 Coberts per deixar les eines   

D5 No som propietaris      

D6 No tenim regadiu    PRODUCTIVES/ECONÒMIQUES   

D7 Costos de producció elevats    
F7 Climatologia adequada de la zona, produccions 
altes    

D8 Inversió recuperada un any posterior    
F8 Produccions altes, possibilitat de fer una bona 
alternativa de conreu   

    F9 Producció de varietat rústica   

    F10 Realització de treballs a tercers (sense risc)   
      

A
N
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L

IS
I E

X
T

E
R

N
 

AMENACES OPORTUNITATS 

TÈCNIQUES   TÈCNIQUES   
A1 Empreses de serveis a tercers amb oferta 
més barata    O1 Adquisició de tecnologia informàtica    
A2 Renovació de l'immobilitzar car i 
d'amortització lenta   O2 Millora dels treballs i dels materials de les eines   

        

PRODUCTIVES/ECONÒMIQUES   PRODUCTIVES/ECONÒMIQUES   

A3 Anys i casos de climatologia adversa   O3 Produir espècies rústiques   

A4 Preu del carburant a l'alça    O4 Conversió a l'ecològic per revaloritzar    
A5 Eines exposades a l'exterior i accessibles. 
A6 Possibles furts    

O5 Alternativa de conreu més variada per disminuir 
risc    

                        

 

Taula 19: Matriu DAFO del sector agrícola 

(Font: elaboració pròpia) 

 

 

D4 No es té un control de despeses desglossat       
D5 No som propietaris    
D6 No tenim regadiu            
D7 Costos de producció elevats    
D8 Inversió recuperada un any posterior        
A1 Empreses de serveis a tercers amb oferta més barata      
A2 Renovació de l'immobilitzar car i d’amortització lenta   
F10 Realització de treballs a tercers (sense risc)     
No tenim control de despeses, i no ens permet conèixer la situació econòmica exacte 

del sector a la nostra empresa 
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D2 Extensions de terreny heterogenis       
D3 Terreny poc pla   
F3 Coneixement de dècades dels mateixos camps de cultiu i bon maneig del sòl 
F5 Camps de conreus propers   
F8 Produccions altes, possibilitat de fer una bona alternativa de conreu   
F9 Producció de varietat rústica         
O3 Produir espècies rústiques         
O4 Conversió a l'ecològic per revaloritzar        
O5 Alternativa de conreu més variada per disminuir risc      
El Lluçanès és un territori del Pre-Pirineu, i la geografia és irregular: camps petits i poc 
plans. Aquests dificulten el maneig del sòl, però l'experiència del personal als camps 

del Soler de n'Hug és molt extensa i un punt a favor. La conversió a altres maneres de 
cultivar, o fer varietats noves o rústiques és sempre una oportunitat de millorar i 

diferenciar-se. 
 

D1 No disposem de l'última tecnologia en aparells      
A4 Preu del carburant a l'alça    
F1 Maquinària pròpia per la realització de tota la feina     
F2 Cooperació amb altres empreses per compra de maquinària a mitges   
F4 Servei tècnic proper    
O1 Adquisició de tecnologia informàtica        
O2 Millora dels treballs i dels materials de les eines   
Tot i disposar de tots els aparells per realitzar totes les tasques de cultiu,   

 

A5 Eines exposades a l'exterior i accessibles       
A6 Possibles furts            
F6 Coberts per deixar les eines   

Els furts han augmentat amb la crisi, i finques properes n'han patit, últimament. Tot i 
tenir coberts per deixar-hi les eines, és complicat que no siguin vulnerables a ser 

robades 
 

A3 Anys i casos de climatologia adversa       
F7 Climatologia adequada de la zona, produccions altes    

La climatologia: pluges o temperatura, sobretot, és una important amenaça pels 
cultius, de totes maneres, el Lluçanès no es caracteritza per tenir una climatologia molt 

agressiva. 

 

Taula 20: Matriu d’impacte del sector agrícola 
(Font: elaboració pròpia) 
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6.5 Situació global  
 

SITUACIONS NEGATIVES SITUACIONS POSITIVES  

A
N

À
L

IS
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T
E

R
N

 

DEBILITATS FORTALESES 
D1 No és propietat pròpia, és de 
lloguer.  

F1 Activitat 
multisectorial.          

D2 Rendibilitat lligada a efectes 
climatològics.  

F2 És un negoci familiar, la 
motivació és important.    

D3 Baixa rendibilitat 
horaria.  

F3 Instal·lacions centralitzades a 
la finca.    

D4 No es té una pàgina web actualitzada 
ni potenciada.  

F4 Climatologia poc 
agressiva.   

D5 Inversions altes, 
amortitzacions lentes.      
D6 Comptabilitat i gestió poc 
professionalitzat.      
              

A
N

À
L
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X
T

E
R
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AMENACES OPORTUNITATS 
A1 El preu del producte el posen entitats o empreses 
exteriors a la pròpia. 

O1 Transformació a l'ecològic, per 
revaloritzar més.        

A2 Matèries primes cada cop 
més cares.  

O2 Diversificar més els productes, per 
exemple fer horticultura.    

A3 Producció lligada a la 
climatologia i l'ambient. 

O3 Associacionisme amb altres 
petits productors.    

A4 Mercats amb gran varietat de productes semblant 
als que produïm. 

O4 Potenciació de la 
web.   

A5 Cada cop es consumeix 
menys carn (aquí). 

O5 El Lluçanès, és una comarca amb força 
turisme rural.   

  
O6 Augment de l'interès pel 
turisme.    

                        

 

Taula 21: Matriu DAFO Germans Soler, SCP 

(Font: elaboració pròpia) 
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D1 No és propietat pròpia, és de lloguer.      
F3 Instal·lacions centralitzades a la finca.      
F2 És un negoci familiar, la motivació és important.    

No ser propietaris fa que, a part d'haver de pagar un lloguer anual, existeix el risc de 
quedar sense finca si els propietaris així ho decidissin. De totes maneres, la família fa 
més de cent anys que hi viu i totes les inversions i moviments són en total llibertat. El 

propietari no es planteja la situació sense nosaltres, de moment 
 

D2 Rendibilitat lligada a efectes climatològics.      
A3 Producció lligada a la climatologia i l'ambient.     
F4 Climatologia poc agressiva.       

Com s'ha comentat en algun dels sector anteriors, la climatologia és una variable molt 
influent en la nostra activitat, però la de la zona no és molt agressiva 

 

D4 No es té una pàgina web actualitzada ni potenciada.    
O3 Associacionisme amb altres petits productors.    
O4 Potenciació de la web.       
O5 El Lluçanès, és una comarca amb força turisme rural.   
O6 Augment de l'interès pel turisme.      
Les eines de difusió i promoció són molt importants per donar a conèixer el nosrte negoci. 
El Lluçanès té un potencial que s'està posant en moviment, sobretot a nivell turístic. Les 

comunicacions van millorant i neixen associacions i empreses que volen potenciar la 
comarca 

 

D3 Baixa rendibilitat horària.        
D5 Inversions altes, amortitzacions lentes.      
D6 Comptabilitat i gestió poc professionalitzat.      
A1 El preu del producte el posen entitats o empreses exteriors a la pròpia. 
A2 Matèries primes cada cop més cares.      
A4 Mercats amb gran varietat de productes semblant als que produïm. 
A5 Cada cop es consumeix menys carn (aquí).     
F1 Activitat multisectorial.        
O2 Diversificar més els productes, per exemple fer horticultura.  
O1 Transformació a l'ecològic, per revaloritzar més.    

L'empresa té molt potencial pel fet de ser multisectorial, hi ha molta diversitat i 
possibilitats en el maneig. Convé comptabilitzar bé cada sector per separat per poder 
prendre les decisions adequades. La competència és alta, però l'oportunitat existeix. A 

més, es té el canal de venda familiar, no es comença de zero 

 

Taula 22: Matriu d’impacte del sector agrícola 
(Font: elaboració pròpia) 
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7. Determinació de l’oportunitat de negoci 
 

En el sector ramader cada cop es tracta més de granges amb un gran nombre 
d’animals en mans de poques empreses. Els petits negocis tenen pocs marges 
econòmics i per això les poques que queden es van integrant als grans. La sortida de 
les petites produccions és revaloritzar el producte i poder augmentar els ingressos. Per 
rendibilitzar econòmicament i poder augmentar els marges de benefici, a part 
d’augmentar els ingressos, Germans Soler té l’oportunitat d’acostar-se cada cop més a 
l’autosuficiència. És a dir: tancar el cercle. Actualment, són les paraules clau de la 
venda de proximitat.   

La família que composa l’empresa té també el negoci de la carnisseria que ven 
productes del Soler, en bona part. Sobretot el xai, el porc i el vedell. Així, el què cal és 
fomentar i promocionar la diferenciació d’aquests productes i vendre’ls no només per 
la qualitat que els caracteritza, si no també per l’origen.  

Així doncs, aprofitar el canal de venda de la carnisseria per obrir nous canals de venda 
i augmentar la cartera de consumidors, ja siguin particulars com altres negocis.  

Una de les bases dels cercles tancats és el coneixement de la situació econòmica 
constant i per sectors, si és el cas que es treballa en diferents, com a Germans Soler. 
Així, s’ha d’iniciar un canvi de mentalitat en la comptabilitat per millorar la gestió del 
negoci i poder realitzar les accions amb un coneixement més ampli.  

Un altre punt important és la promoció i arribar al públic. És a dir, donar a conèixer la 
situació familiar i fomentar el ‘romanticisme’ de l’empresa, allunyant-se de grans 
multinacionals i fomentant el negoci de proximitat.  

La situació econòmica de la població no és la més adequada, però les cases rurals de 
la zona continuen estant plenes gairebé tots els caps de setmana. L’ocupació mitjana 
és del 85%. Així, el potencial de la comarca és important també a nivell turístic. És una 
altra via a explorar, doncs la situació de la finca dóna per realitzar visites: tota la 
infraestructura i els conreus es troben al voltant de la casa. Així, seria una forma de 
promoció i donar a conèixer el negoci de ‘Germans Soler’ i la carnisseria ‘el Taulell’. 

Es posa èmfasi als dos negocis perquè és molt important lligar-los. ‘El Taulell’ dóna a 
Germans Soler el canal de venda, tenint ja una cartera important de clients ja 
fidelitzats. A part, també, té els permisos necessaris per poder vendre els productes. 
Germans Soler, per la seva part, dóna a la carnisseria un valor afegit pels seus 
productes, assegurant-ne, també, la qualitat i la homogeneïtat. 

Les xarxes socials i la plana web plataformes a explorar per donar a conèixer aquests 
negocis, doncs l’interès per la vida rural és important.  

Amb tot això, és molt important la creació d’una imatge que reflecteixi els valors, el què 
El Soler és i qui hi ha darrere. Poder identificar els negocis, lligant-los amb una imatge, 
és interessant perquè es relacionin, que la percepció de la gent sigui aquesta.  
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8. Definició del concepte de producte 
 

El model de negoci ha d’innovar, més que no pas el producte. Així, la manera 
de vendre’l i promocionar-lo ha de canviar. 

Germans Soler, SCP 

L’empresa ha d’explicar i donar a conèixer què fa i com ho fa per poder 
‘etiquetar’ els seus productes. La capacitat tècnica dels seus membres és l’adequada, 
és el moment de fer un pas endavant amb la gestió econòmica i el màrqueting per 
revaloritzar els productes i conèixer al detall l’economia de l’empresa.  

El Taulell  

Com es comentava, ja hi ha una bona cartera de clients fidelitzats, però la 
carnisseria ha d’augmentar en la venda a restauració o altres empreses que 
consumeixin aquest tipus de productes. Innovar en la imatge és el primer que caldria 
fer ja que és la mateixa des de que va obrir portes el 1996. La imatge es veu en els 
papers de la botiga, en les bosses i en les targetes, no només en la publicitat als 
programes i/o col·laboracions.  

L’associació dels productes a un logotip, una imatge, serà el primer objectiu. 
També tenir canals de publicitat, així com tenir la plana web actualitzada i tenir les 
xarxes socials actives. A més, aquesta imatge ha de ser el més semblant possible pels 
dos negocis i lligar-los. 

Els productes són:  

• El xai del Soler 
• El porc del Soler 
• El vedell del Soler 
• Llet natural del Soler 

Quan es parla del porc, s’entén que hi entra també tots els elaborats que es fan a la 
carnisseria, com és ara els embotits. 

A més a més, al Soler es cultiva un blat tradicional (blat forment) recuperat fa pocs 
anys entre nosaltres i un altre agricultor. Es treballa en la seva promoció en clau de 
comarca. És un bon canal de publicitat i dóna ‘bon nom’ a l’empresa, compromesa 
amb els productes rústics i la comarca. És més per una qüestió de nom que de 
benefici econòmic.  
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9. Anàlisi econòmic i financer 

9.1 Comptes anuals 
 

Els comptes anuals et permeten estudiar i diagnosticar la situació econòmica i 
financera de l’empresa per poder treballar amb perspectiva i prendre les decisions 
adequades pel futur. 

Diagnosticar els punts dèbils i els punts forts, permetrà establir recomanacions 
precises perquè l’empresa pugui aconseguir els seus objectius.  

9.1.1. Balanç de situació 
 
9.1.1.1.  Anàlisi estàtic 
 
 L’anàlisi estàtic es fa a partir del balanç de situació d’un any en concret. En 
aquest cas, s’estudiarà l’any 2013, el darrer.  

31/12/2013 
12 mesos  

EUR 
Actiu no corrent      451.803,24    
Immobilitzat intangible          1.682,84    
Immobilitzat material      450.120,40    
Actiu corrent      169.427,14    
Existències        71.562,14    
R. Deutores        85.025,00    
Disponible        12.840,00    
Total actiu    621.230,38    
Patrimoni net      170.225,78    
   Capital subscrit      135.000,00    
   Reserves        20.996,88    
   Resultat exercici        14.228,90    
Passiu no corrent      352.146,21    
   Creditors a L.T      352.146,21    
Passiu corrent        98.858,39    
   Deutes financers         31.402,00    
   Creditors comercials         67.456,39    
Total passiu    621.230,38    
 

Taula 23: Balanç de situació (31/12/13) 
(Font: elaboració pròpia)  
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 Percentatges de les masses patrimonials:  

ANC 73% 
E 12% 
R 14% 
D 2% 

N 27% 
PNC 53% 
PC 16% 

 

Taula 24: Masses patrimonials. 31/12/2013 
(Font: elaboració pròpia) 

 

 La liquiditat compara l’actiu circulant amb el passiu circulant. En aquest cas:  

AC= 169.427,57€       >       PC= 98.858,39€ 

L’actiu corrent és més gran que el passiu corrent, pràcticament el doble. Aquest fet és 
degut a la gran quantitat d’existències que té Germans Soler.  

La liquiditat sense tenir en compte les existències, el què s’anomena ‘test àcid’, és de 
1. Per tant, a l’estar per sota de 1’5, l’empresa està en perill de suspensió de 
pagaments per la baixa liquiditat. 

El fons de maniobra compara el superàvit de l’actiu circulant respecte les despeses en 
inversió de l’empresa. Així, queda:  

�� = �� + ��� − 	�� 

FM = 70.568,75€ 

El fons de maniobra és positiu, per tant, l’empresa té la capacitat de finançar les 
necessitats a curt termini.  

La disponibilitat és la fracció de diners disponibles (D) respecte el passiu circulant 
(PC). El 2013, la disponibilitat és de 0’13. Els valors acceptables són entre 0’1 i 0’2, 
així que en aquest cas, estem en una situació raonable.  

Pel què fa a la tresoreria, és la fracció de la suma del disponible i el realitzable 
(deutors) entre el passiu corrent (PC). En aquest cas, la tresoreria és gairebé igual a 1. 
És un resultat regular. De totes maneres, d’aquest realitzable, si li restem un client que 
deu 56.530’00€ des de fa més de tres anys, i que per tant, podríem dir que és de 
dubtós cobrament, quedaria una tresoreria de 0’4. En aquest cas, l’empresa està en 
perill de suspensió de pagaments. 

L’endeutament és la capacitat de l’empresa d’endeutar-se:  


�������� = (�� + ���)/�� 

 Endeutament=  0,73  
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La capacitat d’endeutament no és bona, per sobre de 0’6 significa un mal equilibri 
entre el deute a curt i llarg termini. L’empresa està en perill d’insolvència. 

 

9.1.1.2. Anàlisi dinàmic 
 

 L’anàlisi dinàmic serveix per veure l’evolució de les ràtios financeres a través 
de balanços de diferents anys.  

Així, s’observa l’evolució de diferents ràtios:  

 

Figura 69: Evolució ràtios (2003-2013) 
(Font: elaboració pròpia) 

 En la gràfica s’observa que en els darrers deu anys, el més significatiu és que 
la tresoreria va disminuir del 2003 fins el 2007 fins a deixar-la en nombres negatius. 
Aquesta es recupera a partir del 2010 però movent-se en valors molt més baixos que 
en l’inici del període.  

L’endeutament es manté en els primers anys, però el 2010 i el 2011 creix a causa dels 
plans de millora. La liquiditat disminueix molt el 2005 , tot i que es recupera fins el 
2008, quan torna a disminuir fins els nivells més baixos els darrers dos anys. Ka 
solvència segueix una tendència negativa gairebé en tot el període, arribant als valors 
més baixos els darrers dos anys. 

Podem extreure de la gràfica que Germans Soler va patir una depressió del 2003 fins 
el 2007, quan tocaria fons i s’estabilitza la seva situació financera fins a l’actualitat. 
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9.1.2. Compte de pèrdues i guanys  
 

9.1.2.1. Anàlisi estàtic 
 

 Els comptes de pèrdues i guanys  són comptes anuals que es generen a partir 
dels ingressos i les despeses d’una societat.  

31/12/2013 
12 mesos 

Aprovat (€) 

INGRESOS D'EXPLOTACIO 544.851,47 

CONSUMS D'EXPLOTACIO -378.900,01 

DESPESES DE PERSONAL -9.388,92 

A.  MARGE BRUT EXPLOTACIÓ  156.562,54 

(marge brut / vendes) 29% 

DOTACIONS PER AMORTITZACIONS -89.005,15 

SERVEIS EXTERIORS -38.162,90 

TRIBUTS -9.363,90 

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIO - 

BENEFICIS VENDA IMMOBILITZAT 5.000,00 

PÈRDUES VENDA IMMOBILITZAT -3.836,97 

B. MARGE COMERCIAL  21.193,62 

(marge comercial / vendes) 4% 

INGRESOS FINANCERS - 

DESPESES FINANCERES -6.964,72 

C. RESULTAT FINANCER -6.964,72 

RESULTAT TOTAL EXPLOTACIÓ  (B+C) 14.228,90 
(marge / vendes) 3% 

 

Taula 25: Compte de pèrdues i guanys (31/12/2013) 
(Font: elaboració pròpia) 

 

 Amb el compte de pèrdues i guanys ens recull els resultats reals de l’empresa 
aquest mateix any.  

Així, es poden calcular les rendibilitats. D’aquesta manera es calcula la rendibilitat 
econòmica o ‘Return on Investments’ (ROI): 

�
 =
�	��

	����
 

El BAII és el marge comercial , ‘B’ en la taula. En els resultats d’aquest any, la 
rendibilitat econòmica és del 3%. Això vol dir que per cada € invertit en el nostre actiu, 
es genera 3 cèntims d’€. És un percentatge baix, és un dels motius pel qual s’han de 
revaloritzar els productes per augmentar els ingressos. 
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A part de la RE, també hi ha la rendibilitat financera (RF) o ‘Return on equity’ (ROE). 

Es calcula de la següent forma:  

�� =
��

��
 

El BN és el benefici net o resultat total de l’explotació. En aquest cas, la rendibilitat 
financera és del 8% el 2013. Això significa que per cada € invertit del nostre capital 
genera 8 cèntims d’€. Una empresa que es mogui en solvències acceptables, està en 
unes rendibilitats entre el 15 i el 20%. 

Pel què fa a la gestió de cobraments i pagament, tot i que els gestors de l’empresa no 
hi fan gaire èmfasi, surt de la següent manera:  

Ràtio de gestió de cobrament:  

Cobrament =
�#���$

%��$
× 365 

Els clients correspon als deutors, i les vendes als ingressos d’explotació. D’aquesta 
forma surt que l’empresa cobra als 57 dies. 

Ràtio de gestió de pagament o proveïment:  

Proveïment =
�-./ï�.-$

�.�0-$
× 365 

Els proveïdors correspon als creditors comercials, i les compres a les despeses 
d’explotació. D’aquesta manera, surt que es paga a 65 dies.  

Com es pot veure, tant els pagaments com els cobraments es realitzen 
aproximadament als dos mesos.  
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9.1.2.2. Anàlisi dinàmic 
 

 Com es comentava, l’anàlisi dinàmic serveix per veure l’evolució dels diferents 
ràtios al llarg d’uns quants anys.  

 

Figura 70: Evolució ràtios de rendibilitat, actiu i PN 
(Font: elaboració pròpia) 

 En l’anterior gràfica s’observa l’evolució dels ràtios de rendibilitat financera, així 
com l’evolució de l’actiu i el patrimoni net.  

D’entrada, aquesta inestabilitat financera és deguda a la dependència de l’empresa a 
factors que no es poden controlar, sobretot la climatologia. Així, s’observa que el 2005 
i 2007 es tenen ràtios, fins i tot negatius. Això significa que es va perdre patrimoni.  

Pel què fa a l’actiu, es veu com el 2010 i el 2011 augmenta considerablement a causa 
dels dos plans de millora d’aquests anys. El patrimoni net (PN) va disminuint , sobretot 
a partir del 2006, des que la situació econòmica i financera de Germans Soler no és 
l’adequada.  
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10. Màrqueting  
 

Una de les mancances de l’empresa és la falta d’una imatge pròpia. A més a 
més, s’ha de poder lligar l’empresa productiva, ‘Germans Soler’, i el punt de venda de 
la mateixa família, però amb diferent nom, ‘el Taulell’. a més a més, s’ha de 
promocionar i fer visible aquest binomi. Es comença per accions concretes. 

10.1 Imatge corporativa 
 

Una de les millores per la imatge de l’empresa és la creació d’un logotip. Un 
logotip és una marca, una imatge que reflecteixi i resumi els valors que es vulguin 
expressar en el producte. 

Així doncs, per la creació d’aquest logotip, s’ha de fer un estudi preliminar. En aquest, 
com a primer pas es valora els aspectes que es volen transmetre en aquesta marca. 
En segon terme, es valora com són els logotips de les empreses de la competència. 
En tercer lloc quins són els clients actuals i quins són els potencials, per així analitzar 
com ha de ser la marca per cridar l’atenció dels grups de clients que es vol arribar. Per 
acabar, s’analitza com ha de ser la imatge per després acabar amb el disseny.  

Què volem transmetre? 

• Producte autòcton: l’animal neix i creix a l’explotació, també la majoria del què 
menja. 

• De pagès: som pagesos de tota la vida, no estem supeditats a grans empreses. 
• Familiar: tots els membres de la família estan involucrats en l’empresa d’una 

manera o altre. 
• Autèntic: no enganyem, expliquem com ho fem perquè el client sàpiga què 

menja.  
• Proximitat: producte de la zona, desenvolupat a casa. 
• Cercle tancat: intentem acostar-nos al màxim a l’autosuficiència per evitar els 

grans mercats.  

Què té la competència? 

Competència directe:  

• Al mateix poble: Ca la Loreto, Cal Janet.  

 

Figura 71: Imatge del logotip de cal Janet 
(Font: Pla Valldaura) 
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• Al sector:  

Cal Rovira, Pirinat, Bosch i Casals, Carns La Font, empreses d’embotits varies. 
 

                                
 

                           
 

                 

 
 

       

       

Figura 72: imatges de logotips d’empreses del sector 
(Font: webs corporatives) 
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• Pel producte: Casa Tarradellas, grans superfícies.  

                 

Figura 73: Imatges de logotips de grans corporacions 
(Font: webs corporatives) 

Quin és el públic existent? 

El punt de venda propi és la carnisseria ‘El Taulell’, on el perfil de clients són: 

• Gent del poble (i comarca) de 40 a 70 anys: membres de família (sobretot 
mestresses de casa).Són clients habituals i fidels que van a comprar 
periòdicament, cada tres dies o setmanalment.   

• Restauració: restaurants i bars que compren de forma habitual, són fidels. 
Pobles propers a Prats. 

• Grups de jovent: sobretot àpats de colla que consumeixen de forma 
esporàdica, que són fidels però no compren de forma diària ni habitual.  

Quin és el públic potencial? 

• Restauració: restaurants, bars, o altres de la comarca o de fora.   
• Turistes de cap de setmana: és un públic per explorar, al Lluçanès hi ha més 

de 40 cases rurals plenes (pràcticament) cada cap de setmana i al llarg de tot 
l’estiu.  

• Gent de fora la comarca (Osona, Bages): siguin o no turistes del Lluçanès, a 
través de la web es poden interessar pels nostres productes.  

Conclusions de les imatges corporatives d’altres empreses 

Les marques de la competència: els logotips solen ser amb poc dibuix i poques línies, 
gens atapeït i bastant formals, donant molta importància sempre al nom. Els logotips 
solen tenir pocs colors, destacant el negre i el vermell per les càrniques, i el verd i groc 
per les empreses amb més relació amb els vegetals. 

Les empreses amb més èxit tenen logotips visibles i atrevits (p.ex Tarradelles o Els 
Casals).  
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El logotip del Soler de n’Hug:  

• Valor/s a transmetre -> Aspecte de la marca: 
• Cercle tancat -> Circumferència  
• Autenticitat, família, de pagès -> Contorn del mas ‘Soler de n’Hug’ 
• Flexibilitat -> Reflectir tots els animals i el camp (contorn animals i espiga) 
• Proximitat i producte autòcton -> Contorn del mas ‘Soler de n’Hug’ 
• Productes naturals -> Color verd, groc i blau 
• Productes càrnics -> Color vermell i negre 

Cal tenir en compte que la marca ha de ser flexible o amb algun aspecte variable 
perquè el principal punt de venda dels nostres productes és una carnisseria que ja té 
nom: ‘El Taulell’. En el logotip s’ha de buscar un enllaç entre el Soler de n’Hug i el 
Taulell.  

També s’ha de poder incloure informació al costat o a sota el logotip, per exemple, la 
pàgina web. 

Primers dissenys 

               

             

Figura 74: esbossos inicials del logotip 
(Font: elaboració pròpia) 

 

Un cop es té la idea de com pot ser la marca, s’ha de procedir a la digitalització 
d’aquest. Per fer aquest pas, també s’ha de tenir en compte que el logotip ha de ser 
fàcil de reproduir, com menys complicació de colors i línies més fàcil i també més 
barata serà la seva reproducció. 

La tria dels colors és una qüestió important, doncs a part del que reflecteixi, també ha 
de poder-se reproduir sobre diferents colors de fons, així com en blanc i negre si ha de 
ser el cas. 
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Digitalització 

El procés de digitalització es fa amb l’ajuda d’unes dissenyadores, que agafant la idea i 
fent alguns canvis, es fan les següents propostes: 

Figura

 

 Finalment, es procedeix a escollir el logotip. A part de ser al gust de l’empresa, 
corresponent-se a l’estudi anterior, ha de ser versàtil. És a dir, ha de poder admetre 
canvis de colors, així com poder anar en blanc i n
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El procés de digitalització es fa amb l’ajuda d’unes dissenyadores, que agafant la idea i 
fent alguns canvis, es fan les següents propostes:  

            

 

                     

Figura 75: Imatges dels possibles logotips 
(Font: elaboració pròpia. Pla Valldaura) 

Finalment, es procedeix a escollir el logotip. A part de ser al gust de l’empresa, 
se a l’estudi anterior, ha de ser versàtil. És a dir, ha de poder admetre 

canvis de colors, així com poder anar en blanc i negre.  
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El procés de digitalització es fa amb l’ajuda d’unes dissenyadores, que agafant la idea i 

 

Finalment, es procedeix a escollir el logotip. A part de ser al gust de l’empresa, 
se a l’estudi anterior, ha de ser versàtil. És a dir, ha de poder admetre 
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Figura 76: logotip de ‘el Soler de n’Hug 
(Font: elaboració pròpia) 

 Aquest és el logotip escollit per tots els membres de l’empresa. En les següents 
imatges es demostra que pot anar en diversos colors, blanc i negre o altres fons de 
color. 

 

Figura 77: Diversos estils del logotip 
(Font: elaboració pròpia) 

 Tenint en compte que el principal punt de venda directe és el Taulell, com es 
comentava, cal mantenir la imatge del logotip, mantenint les formes i colors, però 
sense perdre el nom. Així que el logotip del Taulell serà el següent:  

 

Figura 78: Logotip de ‘el Taulell’ 
(Font: elaboració pròpia) 
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 Com es pot observar a la imatge, s’inclou la inscripció ‘del Soler de n’Hug al 
mateix logotip per relacionar-ho. Els colors que s’associen a una carnisseria són el 
negre i el vermell, així que el logotip que s’utilitzarà més a la carnisseria és el següent. 

 

Figura 79: Logotip de ‘el Taulell’ a dues tintes 
(Font: elaboració pròpia) 

 El fet de que a la carnisseria s’embolica amb papers i es fan bosses amb el 
logotip de la botiga, limita els colors. Per això és millor que només hi hagi dos colors 
per abaratir la impressió d’aquest material, si més no, no encarir-la. 

Per la introducció del logotip del Soler i del Taulell, s’ha dissenyat el paper que es farà 
servir a la carnisseria per embolicar tots els productes. Es té pensat estrenar-los per la 
festa major del poble (24 de juny), ja que escau en el principi de l’estiu, i és quan hi ha 
més moviment al poble.  

Com es pot observar a la següent imatge, es juga amb la versatilitat del logotip, 
canviant el nom dels que estan en trama (tinta més fluixa) amb ‘el Xai del Soler de 
n’Hug’, ‘el Vedell del Soler de n’Hug’ i ‘el Porc del Soler de n’Hug’. La idea és que la 
gent relacioni el producte directament a un producte del Soler, fet a casa. 
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Figura 80: Disseny del paper d’embolicar de ‘el Taulell’ 
(Font: elaboració pròpia) 
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 Pel què fa al transport, també s’ha pensat en la col·locació de vinils a la 
furgoneta, el vehicle més utilitzat. Està en procés, però la primera idea és la següent: 

 

Figura 81: Disseny dels vinils de la furgoneta 
(Font: elaboració pròpia) 

 En un cantó de la furgoneta hi aniria el logotip del Soler de n’Hug i a l’altre el 
del Taulell, havent-hi informació complementària: el telèfon, l’adreça i el web. A darrere 
la furgoneta hi hauria una imatge d’un camp amb ovelles pasturant, volent simbolitzar 
una finestra. A més, s’hi inclou el web, on la gent pot informar-se fàcilment. 
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10.2 Pàgina web i xarxes socials 
 

 L’any 2011 es va comprar el domini ‘elsoler.cat’. Es van fer dues entrades 
durant els primers mesos i després es va abandonar la pàgina. Per tant, la primera 
norma per una plana web que és mantenir-la viva, no es va dur a terme.  

Des del febrer d’aquest any es va reactivar amb l’objectiu d’informar del què es fa al 
Soler de n’Hug i al Taulell. La informació és per promocionar i donar a conèixer els 
productes que produïm i oferim. 

 

Figura 82: Imatge amb captura de pantalla de la plana web: elsoler.cat 
(Font: elaboració pròpia) 

Es fan entrades a la web amb una periodicitat de quinze dies, com a molt. Els 
temes de què es tracta és divers, com l’activitat mateixa: des de curiositats dels 
sembrats fins a la manera com es munyen les vaques.  

La pàgina web està estructurada en diferents planes. En l’actualitat’ s’hi inclouen totes 
les entrades que anem fent sobre l’activitat. Les altres planes són purament 
informatives, on informem sector per sector tot el què fem. A la pàgina ‘el Taulell’ 
s’informa dels preus que hi ha la botiga de diferents productes. També es dóna la 
possibilitat de contactar amb la família a través de la web, la via és el correu electrònic.  

 

Figura 83: Imatge de la pàgina inclosa al web elsoler.cat. Apartat:’Contacte’ 
(Font: elaboració pròpia 
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Les xarxes socials en què estem presents són el Facebook i Twitter. Igualment 
que la pàgina web, es van crear el 2011 però no han estat plataformes actives fins 
aquest febrer. Les dues xarxes estan connectades, és a dir, es pengen els mateixos 
continguts a l’una i l’altre i al mateix temps. La periodicitat d’entrades és més alta, com 
a mínim dos cops per setmana. Es pengen imatges de la nostra activitat, des de 
curiositats a maquinària, passant per fotos de bestiar.  

 

Figura 84: Imatge de la plana inicial del Twitter: @Solerdenhug, 30 de maig de 2014 
(Font: elaboració pròpia) 

 Al Twitter es tenen 269 seguidors a data 30 de maig de 2014, sent menys de 
100 el febrer d’aquest mateix any. A la imatge es veu la pàgina inicial que es té en 
aquesta plataforma. 

Pel què fa al Facebook, on es redireccionen automàticament totes les publicacions del  
Twitter, es tenen més seguidors. Així, la pàgina tenia 707 ‘m’agrada’ a data 30 de maig 
de 2014, com es pot veure a la captura d’imatge següent. 

 

Figura 85: Imatge de la pàgina de Facebook del Soler de n’Hug. 
(Font: Elaboració pròpia) 
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10.3  Pressupost de les activitats proposades de màrqueting 
 

  Cost a comanda Cost real 
Imatge corporativa           3.000,00 €       900,00 €  
Disseny vinil furgoneta             300,00 €       100,00 €  
Vinil furgoneta             750,00 €       750,00 €  
Pàgina web          1.200,00 €       120,00 €  
COST           5.250,00 €    1.870,00 €  

Taula 26: Pressupost de màrqueting inicial 
(Font: elaboració pròpia) 

 

 El pressupost detallat inclou els elements mencionats en l’apartat anterior. En 
la columna ‘Cost a comanda’ reflecteix el preu real del cost llogant el servei de 
disseny, i en el ‘Cost real’, el què realment costa a Germans Soler i el Taulell la 
realització d’aquests després del projecte  

D’aquesta manera, es desglossa cada una:  

• La imatge corporativa: el preu de disseny d’una imatge corporativa inclou el 
logotip i el símbol. Així, l’empresa llogada realitza tot el treball que s’ha realitzat 
i una cartera amb la identificació de la marca. D’aquesta manera, es té la 
imatge en formats diferenciats i per diferents situacions. En aquest cas, l’estalvi 
ha estat important, doncs l’empresa de disseny s’ha encarregat de la 
digitalització, una part de tot el procés. El preu és molt oscil·latori, 3.000’00€ és 
una mitjana dels darrers treballs realitzats per les col·laborades en aquest 
camp. 

• El vinil de la furgoneta: pel què fa el vinil que es col·locarà a la furgoneta, 
l’empresa s’estalvia una part important del disseny per la mateixa raó que en la 
imatge, però també perquè la mateixa empresa té una gran quantitat de 
fotografies pròpies per la realització de qualsevol muntatge. Així, s’estalvia el 
lloguer d’un fotògraf o la compra d’imatges. En la confecció i col·locació del vinil 
si que no s’hi pot estalviar res, ja que ho ha de fer un tècnic.  

• Pàgina web: la realització de la pàgina web de l’empresa es va fer per un 
conegut de la família i només es va haver de pagar el domini i la plataforma. El 
canvi de disseny de la pàgina i la posada en marxa i manteniment, s’ha fet en 
la realització d’aquest mateix projecte. En aquest cas, també s’ha estalviat una 
quantitat important de diners. Cal destacar que és una plataforma important de 
publicitat. Altres plataformes socials a l’estil de Twitter i Facebook, en les quals 
El Soler també hi és present, no es tenen en compte com a despesa, doncs la 
mida de l’empresa no permetria pagar el sou d’un ‘Community manager’ que 
portés els comptes actius, no sortiria a compte. De totes maneres, també s’han 
posat en actiu i es mantenen actives durant la realització d’aquest mateix 
projecte. 

En total, l’empresa s’ha estalviat 3.380’00€ amb la realització d’aquests treballs. 
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11. Conclusions 
 

• El nombre de caps de bestiar oví de l’explotació està molt per sobre de la 
mitjana de les explotacions catalanes. A més, el sector oví està dismunuint en 
nombre de bestiar tant a Catalunya com en el global de l’estat. A Germans 
Soler, la tendència és al creixement, tant econòmic com en nombre de 
bestiar. El control de la genètica és un valor afegit per a l’explotació, així com 
la regularitat de producte al llarg de l’any. El control reproductor i el maneig 
així ho fan possible.  
 

• La tendència en el vaquí de llet és a la concentració de la producció en menys 
explotacions, cada cop amb més nombre de bestiar. En aquest cas, l’empresa 
té un nombre de bestiar en producció poc per sota de la mitjana, però amb 
tendència a estar-hi cada cop més. La llet és el producte que més factura 
l’empresa i és el punt més crític. La màquina expenedora havia de revaloritzar 
el producte però no va funcionar: la falta d’un pla estratègic abans de posar-la 
en marxa és una de les principals causes. De totes maneres, s’han de buscar 
alternatives a la venda a la fàbrica, per revaloritzar el producte final. Els 
vedells que van destinats al consum per carn, donen un valor afegit a la 
venda de la carnisseria, doncs cobreix les necessitats de venda d’aquesta, 
sent tot l’any el mateix producte. 
 

• El sector porcí és el que més canvi ha patit els darrers anys. Hi ha hagut una 
concentració encara més forta en les explotacions. A més, ha vingut 
acompanyat d’un augment molt important en la producció, també per la 
exportació del producte porcí. Les explotacions petites com Germans Soler 
han desaparegut, però amb el tancament de cercle i l’actual venda de 
proximitat posada en marxa, permet a l’empresa ser optimista de cara anys 
vinents. Les pèrdues en aquest sector han estat continuades aquests darrers 
anys i aquesta venda possiblement revaloritzarà el producte. De totes 
maneres, el total de l’alimentació d’aquest bestiar és externa, fet que 
desestabilitza els costos, sotmesos al mercat. 
 

• En el sector agrícola és difícil situar Germans Soler en una mitjana catalana o 
estatal a causa de la rotació de cultius. En tot cas, les pèrdues que genera 
aquest sector aquests darrers anys no són directes, ja que la producció de la 
finca va destinada, en bona part, a l’alimentació del bestiar propi. Aquest fet 
va en augment, perquè l’objectiu de tancar cercles cada cop és més 
important. Això ho demostra les ‘pèrdues’ cada cop més grans en aquest 
sector, que significa que es ven menys producte final i per tant, es consumeix 
a la pròpia explotació. Per aconseguir una bona comptabilitat, s’hauria de 
realitzar un control de costos específic pels cultius.. 
 

• A nivell global, hi hauria d’haver dos objectius clars: ordenar la comptabilitat 
per conèixer la situació econòmica i financera en tot moment, i revaloritzar el 
producte aprofitant el valor afegit que tenim. El primer és clau per poder 
realitzar les decisions oportunes en inversions, en el maneig, etc. i la segona, 
per augmentar els ingressos amb el mateix producte.  
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El punt de venda familiar, i on es venen els productes del Soler, té el permís local de 
producció, i per tant, només pot vendre a partir de la botiga. És a dir, ha de ser el 
consumidor qui va a la botiga a comprar, l’empresa no li pot portar a casa.  

Per poder-ho fer i fins i tot vendre els nostres productes a altres comerciants, caldria el 
‘Registre sanitari’, la qual cosa representaria un canvi de model important en el maneig 
i control de producció a la carnisseria. De totes maneres, és molt car, i la voluntat 
empresarial no és aquesta. En aquest sentit, hi ha dues opcions: treure’s el ‘Registre 
sanitari’ i apostar per la venda més enllà de ‘el Taulell’, o promocionar que la gent 
vingui i compri directament de la nostra botiga. Aquest segon aspecte és clau per 
revaloritzar el nostre producte final, si no es vol treure el registre.  

En qualsevol cas, sigui quin sigui la sortida, és clau la pàgina web. Si es vol apostar 
per la venda al detall fora del punt de venda, caldria potenciar i modificar el web per 
vendre des d’allà i ensenyar els productes. Si no es vol fer així, i el què es vol és que 
la gent vingui, s’ha d’explicar i ensenyar el què es fa, des de la producció a 
l’elaboració, per ser el màxim transparents possible i atraure l’atenció de la gent. 
Potenciar les peculiaritats: pagès, família, autenticitat, cercle tancat...al fi i al cap, 
potenciar el què es vol transmetre amb la marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Soler de n’Hug: una explotació amb passat, present i futur 

103 
       Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
         
      UPC. Barcelona Tech 

12. Bibliografia 
 

Amat  i Salas, Oriol (1998). Comprendre la comptabilitat i les finances. Capellades: 
Edicions Gestió 2000, SA. Cop..  

Amat  i Salas, Oriol (1996). Anàlisi de balanços. Capellades: Edicions Gestió 2000, SA. 
Cop.. ISBN: 84-8080-126-7 

Amat  i Salas, Oriol (1997) Análisis económico i financiero. Barcelona: Edicions Gestió 
2000, SA. Cop. ISBN: 84-8088-180-1  

Bas, Neus i Trallero, Eugènia (Editorial coordinator). Select H Graphic design from 

Spain. Graphic design. Barcelona: Index Book, SL. Cop. 2009. ISBN: 978-84-92643-
22-6 

Bas, Neus i Trallero, Eugènia (2009). Select H Graphic design from Spain. New Media. 
Barcelona: Index Book, SL. Cop. ISBN: 978-84-92643-22-6 

BOE, 2014. Butlletí Oficial de l’Estat. 15 de febrer de 2014. Pla General Comptable 

2007. 
Disponible: < http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-19884> 

BOE, 2014 (Butlletí Oficial de l’Estat). 20 de març de 2014. Taules d’amortització.  
Disponible: < http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2004/08/16/pdfs/A02645-02700.pdf> 

DARPAM (2014) Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
natural, Generalitat de Catalunya. Febrer, març i abril de 2014. Cens agrícola i 
ramader i estructura de les explotacions. 
Disponible: 
<http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.7fe52f332a72b63053b88e10b031
e1a0/?vgnextoid=4958b08dff64a210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=
4958b08dff64a210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default> 

IDESCAT  (2014) Institut d’Estadística de Catalunya. Febrer, març i abril de 2014. 
Anuari estadístic de Catalunya: ramaderia i agricultura.  
Disponible: < http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=6> 

INE (2014) (Institut Nacional d’Estadística). Febrer, març i abril de 2014. Cens agrari 
2009 i 1999, Catalunya i Espanya. 
Disponible:  < http://www.ine.es/inebmenu/mnu_agricultura.htm>  

Fernández i Peña, Enrique (1992). Código de leyes de auditoría. Madrid: Ediciones 
Pirámide, SA. Cop.. 

Larrea, Quim (2003). Marcas and Trademarks. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA. 
Cop.. ISBN: 84-252-1532-3 

MAGRAMA (2014) Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Febrer, març i 
abril de 2014. Estadístiques agràries i ramaderes de l’Estant espanyol i Catalunya 
(documents en línia). 
Disponible: <http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/> 



El Soler de n’Hug: una explotació amb passat, present i futur 

104 
       Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
         
      UPC. Barcelona Tech 

MINECO (2014) Ministeri d’economia i competitivitat. Secretaria d’Estat de comerç 
exterior. Dades d’importació i exportació de carn. 2 de març de 2014 
Disponible: <http://datacomex.comercio.es/principal_comex_em.aspx> 

Ministeri de Foment (2014). Elaboración de un análisis DAFO en organizaciones de 

transportes. 2 de març de 2014 
Disponible: <http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/286FB432-2D3C-4596-94B3-
1B2D96AF526D/19424/IVA3.pdf> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Soler de n’Hug: una explotació amb passat, present i futur 

105 
       Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
         
      UPC. Barcelona Tech 

 


