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RESUM 

 

 

Amb la realització d’aquest treball es pretén analitzar una explotació de vaques de cria, 

valorant aspectes com les necessitats nutritives del ramat, la disponibilitat d’aliment  a 

l’explotació i les dades productives del ramat. A partir d’aquí es poden detectar 

problemes i anomalies que poden afectar negativament en el rendiment de l’explotació 

i proposar solucions o alternatives a aquests problemes. 

El treball inclou, a més a més, el disseny d’una nau d’engreix de vedells, en el cas que 

en un futur es volgués realitzar l’engreix a la pròpia explotació, ja que actualment els 

vedells són venuts després de ser desmamats. 
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RESUMEN 

 

Con la realización de este trabajo se pretende analizar una explotación de vacas de 

cría, valorando aspectos como las necesidades nutritivas del rebaño, la disponibilidad 

de alimento en la explotación y los datos productivos del rebaño. A partir de aquí se 

pueden detectar problemas y anomalías que pueden afectar negativamente en el 

rendimiento de la explotación y proponer soluciones o alternativas a estos problemas. 

El trabajo incluye, además, el diseño de una nave de engorde de terneros, en el caso 

de que en un futuro se deseara realizar el cebo en la propia explotación, ya que 

actualmente los terneros son vendidos justo después del destete. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this project is to analyse a breeding cows farm, considering aspects such as 

herd’s nutritive necessities, food availability and the herd’s productive datas. From this 

information you can detect problems and anomalies that can affect negatively the 

farm’s performance and propose solutions or alternatives to these problems. 

The project includes also a design of a construction to fatten up the calves in order to 

do the fattening there in the future, because at the moment the calves are sold after 

being wean. 



Anàlisi i propostes de millora de l’explotació de vaques de cria “El Llomà” a Malanyeu 
(Berguedà) 

ÍNDEX 

MEMÒRIA 

1. Antecedents i objectius ..................................................................................... 1 

2. Situació actual de l’explotació ........................................................................... 2 

2.1. Localització de l’explotació ....................................................................... 2 

2.2. Superfícies ................................................................................................ 3 

2.3. Instal·lacions ............................................................................................. 6 

2.4. Ramat ..................................................................................................... 11 

2.5. Reproducció ............................................................................................ 13 

2.6. Alimentació ............................................................................................. 15 

2.7. Aigua ....................................................................................................... 17 

2.8. Sanitat ..................................................................................................... 18 

2.9. Mà d’obra ................................................................................................ 19 

2.10. Venda actual dels vedells ....................................................................... 19 

3. Dimensionament del ramat .............................................................................. 21 

3.1. Obtenció de les necessitats .................................................................... 21 

3.1.1. Manteniment .................................................................................. 22 

3.1.2. Femelles lactants ........................................................................... 23 

3.1.3. Femelles gestants .......................................................................... 25 

3.1.4. Reposició ....................................................................................... 25 

3.1.5. Toros .............................................................................................. 26 

3.1.6. Necessitats totals ........................................................................... 26 

3.2. Disponibilitat d’aliment ............................................................................ 27 

3.2.1. Productivitat de l’aliment disponible a l’explotació ......................... 28 

3.2.1.1. Prats ................................................................................... 28 

3.2.1.2. Pastures permanents ......................................................... 28 

3.2.1.3. Bosc ................................................................................... 29 

3.2.1.4. Recol·lecció d’excedents .................................................... 31 

3.2.2. Valoració i costos suplement alimentari ......................................... 32 

3.2.2.1. Palla ................................................................................... 32 

3.2.2.2. Alfals ................................................................................... 33 

3.2.2.3. Pinso .................................................................................. 33 

3.3. Determinació de l’animal tipus ................................................................ 33 

3.4. Anàlisi d’alternatives de suplement d’aliment ......................................... 34 

4. Gestió dels parts .............................................................................................. 40 

4.1. Anàlisi i distribució anual dels parts ........................................................ 40 



Anàlisi i propostes de millora de l’explotació de vaques de cria “El Llomà” a Malanyeu 
(Berguedà) 

4.2. Elecció del sistema de parts ................................................................... 41 

4.2.1. Dades productives del ramat ......................................................... 41 

4.2.2. Condició corporal vedells en funció època naixement ................... 48 

4.2.3. Costos de producció vedells segons època de l’any ..................... 48 

4.2.4. Variació del preu de venda dels vedells durant l’any ..................... 48 

5. Disseny d’una nau d’engreix de vedells........................................................... 51 

5.1. Ubicació de la nau .................................................................................. 51 

5.2. Característiques de la nau ...................................................................... 52 

5.2.1. Dimensions de la nau ..................................................................... 52 

5.2.2. Orientació de la nau i protecció contra vents dominants ............... 54 

5.2.3. Distribució interior de la nau ........................................................... 55 

5.2.4. Sitges ............................................................................................. 56 

5.2.5. Femer ............................................................................................. 56 

5.2.6. Mànega de maneig ........................................................................ 57 

5.2.7. Menjadores .................................................................................... 57 

5.2.8. Abeuradors ..................................................................................... 57 

5.3. Moviment de terres ................................................................................. 58 

5.4. Tipologia estructural ................................................................................ 58 

5.5. Característiques del material i productes utilitzats .................................. 58 

5.6. Normativa ................................................................................................ 62 

5.7. Estat de càrregues .................................................................................. 63 

5.7.1. Hipòtesis de càlcul ......................................................................... 63 

5.7.2. Comprovacions .............................................................................. 65 

6. Conclusions ................................................................................ .................... 66 

7. Bibliografia ....................................................................................................... 67 

 

ANNEXOS 

1. ANNEX I: Necessitats del ramat i disponibilitat d’aliment millorant l’interval entre 

parts ................................................................................................................. 69 

1.1. Variació de les necessitats ..................................................................... 69 

1.2. Disponibilitat d’aliment a l’explotació ...................................................... 70 

2. ANNEX II: Càlcul constructiu ........................................................................... 72 

2.1. Estat de càrregues .................................................................................... 72 

2.2. Anàlisi estructural ..................................................................................... 79 

 2.2.1. Discretització ................................................................................. 79 



Anàlisi i propostes de millora de l’explotació de vaques de cria “El Llomà” a Malanyeu 
(Berguedà) 

 2.2.2. Resultats de l’anàlisi ..................................................................... 79 

 2.2.3. Resultats de les comprovacions ................................................... 82 

3. ANNEX III: Disseny del femer .......................................................................... 86 

3.1. Característiques del femer ........................................................................ 86 

3.2. Producció de fems .................................................................................... 86 

3.3. Dimensions del femer ............................................................................... 87 

4. ANNEX IV: Dimensionament de les sitges ...................................................... 88 

4.1. Consum de pinso ...................................................................................... 88 

4.2. Elecció de les sitges ................................................................................. 88 

5. ANNEX V: Gestió de les dejeccions ................................................................ 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anàlisi i propostes de millora de l’explotació de vaques de cria “El Llomà” a Malanyeu 
(Berguedà) 

 

ÍNDEX DE TAULES 

Taula 1: Espècies presents als prats de l’explotació (pàgina 4) 

Taula 2: Divisió de la superfície total de l’explotació segons usos (pàgina 6) 

Taula 3: Usos i superfícies de les zones mostrades a la figura 6 (pàgina 9) 

Taula 4: Costos anuals del material derivats del manteniment dels filats elèctrics (pàgina 11) 

Taula 5: Racions diàries per a la reposició  (pàgina 13) 

Taula 6: Resultats de productivitat de l’explotació  (pàgina 14) 

Taula 7: Mortalitat de vedells a l’explotació en el període 2004-2012 (pàgina 14) 

Taula 8: Composició del pinso (pàgina 15) 

Taula 9: Composició dels blocs minerals (pàgina 15) 

Taula 10: Racions per animal i dia durant l’hivern (pàgina 16) 

Taula 11: Racions per animal i dia  durant el mes d’abril  (pàgina 17) 

Taula 12: Cost anual de l’aliment comprat (2012)  (pàgina 17) 

Taula 13: Nombre vaques en cada estat, nombre de vedelles de reposició i toros (pàgina 22) 

Taula 14: Paràmetres considerats per al càlcul de les necessitats (pàgina 22) 

Taula 15: Necessitats energètiques de manteniment  en funció del pes de l’animal (INRA 2007) 

. (pàgina 23) 

Taula 16: UFL mensuals requerides per una mare en funció de la llet que ha de produir  

(pàgina 24) 

Taula 17: Necessitats de gestació per vaca i dia en funció del mes de gestació (addicionals a 

les necessitats de manteniment) (INRA, 2007) (pàgina 25) 

Taula 18: Necessitats diàries de les vedelles de reposició (UFL) . (pàgina 26) 

Taula 19: Necessitats diàries per a cada mes del total de la reposició (UFL)  (pàgina 26) 

Taula 20: Necessitats diàries per a cada mes (UFL) segons si es tracta d’una vaca, d’una 

vedella de reposició o d’un toro  (pàgina 26) 

Taula 21: Coeficients d’aprofitament segons la qualitat del bosc. . (pàgina 29) 



Anàlisi i propostes de millora de l’explotació de vaques de cria “El Llomà” a Malanyeu 
(Berguedà) 

Taula 22: Coeficient d’aprofitament del bosc respecte un prat (pàgina 29) 

Taula 23: Conversió de la superfície forestal pasturada a superfície equivalent de prat (pàgina 

30) 

Taula 24: Unitats farratgeres disponibles pel bestiar a les èpoques de pastura (pàgina 30) 

Taula 25: Producció anual de bales de fenc de pradera en funció de la pluviometria (pàgina 31) 

Taula 26: Composició de les bales de fenc recol·lectat. Significat de les sigles: PB (proteïna 

bruta), PDI (proteïna digestible a l’intestí), FB (fibra bruta), FAD (fibra àcido-detergent), FND 

(fibra neutro-detergent), MS (matèria seca) (pàgina 31) 

Taula 27: Composició de la palla d’ordi (pàgina 32) 

Taula 28: Composició del fenc d’alfals comprat (pàgina 33) 

Taula 29: Necessitats diàries (UFL) per a cada mes de l’animal tipus (pàgina 34) 

Taula 30: Balanç energètic (UFL) per cada estació de l’any entre necessitats i disponibilitat 

(pàgina 34) 

Taula 31: Energia (Mcal) subministrada o necessitada per perdre o guanyar una unitat d’ índex 

de condició corporal (ICC), en funció del pes viu de l’animal (NRC, 2001) (pàgina 35) 

Taula 32: Nombre de parts considerats cada any per fer l’anàlisi. (pàgina 41) 

Taula 33: Factors considerats en el model, amb les seves respectives categories  (pàgina 43) 

Taula 34: Factors considerats en el model, amb la seva significació  (pàgina 44) 

Taula 35: Mitjana de l’interval entre parts en funció de l’època en què s’ha produït el part previ. 
Estimació per mínims quadrats. Lletres diferents entre mitjanes expressen diferències 
significatives a P< 0,05 (pàgina 44) 

Taula 36: Mitjana de l’interval entre parts per cada any. Estimació per mínims quadrats. Lletres 
diferents entre mitjanes expressen diferències significatives a P< 0,05 (pàgina 45) 

Taula 37: Mitjana de l’interval entre parts per cada grup d’edat. Estimació per mínims quadrats. 
Lletres diferents entre mitjanes expressen diferències significatives a P< 0,05 (pàgina 47) 

Taula 38: Superfície mínima per vedell en funció del seu pes viu  (pàgina 52) 

Taula 39: Massa, dimensions i àrea dels perfils tubulars rectangulars (pàgina 60) 

Taula 40: Massa, dimensions i àrea dels perfils IPE i HEB  (pàgina 60) 

Taula 41: Propietats dels perfils tubulars rectangulars (pàgina 61) 

Taula 42: Propietats dels perfils IPE i HEB (pàgina 61) 

Taula 43: Sobrecàrregues (kg/m2) que pot aguantar la xapa en funció de la llum(m) i l’espessor 
(mm). Càlculs realitzats per F=L/200 (pàgina 62) 



Anàlisi i propostes de millora de l’explotació de vaques de cria “El Llomà” a Malanyeu 
(Berguedà) 

Taula 44: Resum dels valors de totes les sobrecàrregues existents  (pàgina 63) 

Taula 45: Coeficients se seguretat segons el tipus d’acció (pàgina 64) 

Taula 46: Coeficients de simultaneïtat segons el tipus de sobrecàrrega (pàgina 64) 

Taula 47: Coeficients d’hipòtesis quan el vent ve per l’esquerra (pàgina 64) 

Taula 48: Coeficients d’hipòtesis quan el vent ve per la dreta (pàgina 64) 

ANNEX I 

Taula 1: Variació de les necessitats del ramat (UFL) en el cas de reduir l’interval entre parts fins 

als 420 dies (pàgina 69) 

Taula 2: Balanç energètic (UFL) per cada estació de l’any entre necessitats i disponibilitat 

(pàgina 70) 

ANNEX II 

Taula 1: Valors del cp (succió) per les zones A, B i C, en funció del pendent de la coberta 

(pàgina 74) 

Taula 2: Valors del cp per les zones A, B i C, en funció del pendent de la coberta (pàgina 75) 

Taula 3: Obtenció del cp global. Valor negatiu indica succió (pàgina 75) 

Taula 4: valors de la sobrecàrrega de vent  que actuen sobre els paraments verticals i les 
marquesines (pàgina 75) 

Taula 5: Valors de les transmissions de càrregues, expressades en kN/m (pàgina 76) 

Taula 6: Valors de les transmissions de les càrregues, expressades en kN/m (pàgina 76) 

Taula 7: Comprovacions en estat límit de servei (ELS) (pàgina 82) 

ANNEX III 

Taula 1: Producció de nitrogen i de fems segons categoria de boví (pàgina 86) 

Taula 2: Producció de fems cada mes a la nau d’engreix (en kg i m3) (pàgina 86) 

 

 

 

 

 

 



Anàlisi i propostes de millora de l’explotació de vaques de cria “El Llomà” a Malanyeu 
(Berguedà) 

 

ÍNDEX DE FIGURES 

Figura 1a: Situació del Berguedà a Catalunya (pàgina 2) 

Figura 1b: Terme Municipal de La Nou de Berguedà (en blau) dins la comarca (pàgina 2) 

Figura 3c: Emplaçament de la finca “El Llomà” (en vermell) dins el Terme Municipal de La Nou 
(en taronja) (pàgina 2) 

Figura 2: Zones no aprofitables per alimentar el bestiar (pàgina 3) 

Figura 3: Prats de la finca, pasturats i dallats a l’estiu (pàgina 4) 

Figura 4: Distribució de les espècies forestals dins la zona pasturada pel bestiar (en taronja) i 

situació de les pastures no forestals (P) (pàgina 6) 

Figura 5: Mànega de maneig (pàgina 7) 

Figura 6: Filats zona d’estada d’hivern. En groc, filats temporals. En vermell, filats permanents. Al punt 

vermell es permet ajuntar les zones E i F (pàgina 8) 

Figura 7: Filat zona de pastura primavera i tardor (pàgina 9) 

Figures 8 i 9: Filats zones de pastura d’estiu (pàgina 10) 

Figura 10: Tancats destinats a la reposició. Les lletres indiquen les tres zones que pasturen 

rotacionalment (pàgina 12) 

Figura 11: Rieres de Malanyeu (línies blaves) i situació dels abeuradors  (punts blaus). La línia 

taronja és el límit de la finca (pàgina 18) 

Figura 12: Distribució mensual dels parts al llarg de l’any (pàgina 21) 

Figura 13: Necessitats diàries del total de vaques seques (UFL) (pàgina 23) 

Figura 14: Necessitats diàries per mes de totes les vaques lactants (UFL) (pàgina 24) 

Figura 15: Necessitats diàries per mes de totes les vaques gestants (UFL) (pàgina 25) 

Figura 16: Distribució mensual de les necessitats totals  del ramat (UFL)  (pàgina 27) 

Figura 17: Distribució mensual dels parts al llarg de l’any (pàgina 40) 

Figura 18: Representació gràfica de la distribució de les cubricions (pàgina 42) 

Figura 19a: Ubicació de la nau d’engreix (pàgina 51) 

Figures 19b i 19c: Camp on es construirà la nau, orientació sud (figura 19b) i orientació nord 
(figura 19c) (pàgina 51) 



Anàlisi i propostes de millora de l’explotació de vaques de cria “El Llomà” a Malanyeu 
(Berguedà) 

Figura 20: Divisió interior de la nau, mitjançant l’ús de baranes mòbils. La línia discontínua 

indica l’opció de subdivisió de cada compartiment, per a tasques de neteja (pàgina 55) 

Figura 21: Representació esquemàtica de la situació dels abeuradors (A), les menjadores de 

palla, les menjadores de pinso (P) i les sitges.  Els números representen cada un dels sis 

compartiments de la nau (pàgina 56) 

Figura 22: Instal·lació dels abeuradors (pàgina 58) 

Figura 23: Perfils utilitzats segons el pòrtic (pàgina 59) 

Figura 24: Nomenclatura del perfil tubular rectangular (esquerra) i dels perfils IPE i HEB (dreta) 
(pàgina 60)     

ANNEX V 

Figura 1: En verd fosc, zones vulnerables de nitrogen en l’àmbit d’actuació del Solsonès, el 
Berguedà i el Bages, amb una dosi màxima d’aplicació de 170kg N/ha. Malanyeu queda fora 
d’aquesta zona, de manera que l’aplicació màxima permesa augmenta a 210 kg N/ha (pàgina 
90) 

 



Anàlisi i propostes de millora de l’explotació de vaques de cria “El Llomà” a Malanyeu 
(Berguedà) 

1 
 

1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS 

L’explotació ramadera objecte d’aquest treball té una llarga història al darrere. 

Diverses generacions de la meva família han treballat amb esforç i sacrifici per tal de 

mantenir-la activa i que a més a més ofereixi un cert rendiment econòmic que doni 

motius que continuar-la. 

Haver estat en contacte directe amb l’explotació des de petit i veient la manera de 

treballar, les dificultats que a vegades sorgeixen i les decisions que es prenen ha fet 

que el meu interès per l’explotació hagi anat creixent al llarg dels anys, fins al punt de 

ser el tema del meu projecte de final de grau. 

El que s’intenta amb aquest treball és fer un anàlisi de com s’està realitzant el maneig 

actualment a l’explotació, detectar problemes i anomalies i estudiar si són causats per 

un mal maneig. Si és així, es proposaran canvis en el maneig per tal de solucionar 

aquests problemes, amb l’objectiu de poder garantir la continuïtat de l’activitat. 

Els factors que s’analitzaran són els següents: 

- Necessitats del ramat: analitzar com es distribueixen al llarg de l’any les 

necessitats nutritives globals del ramat i en particular de les vaques seques, 

lactants i gestants. 

- Disponibilitat d’aliment a l’explotació: a partir de les superfícies de prats, 

pastures i bosc disponibles a l’explotació, quantificar la disponibilitat d’aliment 

per al ramat, així com també com es distribueix aquesta disponibilitat al llarg de 

l’any. 

- Dades productives del ramat: prenent les dades de parts de l’explotació de 

diversos anys, es troba en quins moments de l’any es produeixen les muntes. A 

més a més, s’analitza l’interval entre parts de les vaques, relacionant-lo amb 

factors com l’edat de les vaques en el moment de parir, època de l’any del part 

i any del part. 

 

El treball inclou també el disseny d’una nau d’engreix, pensant en la possibilitat de 

realitzar l’engreix dels vedells a la pròpia explotació, en lloc de vendre’ls deslletats, que 

és el que s’està fent actualment. 
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2. SITUACIÓ ACTUAL DE L’EXPLOTACIÓ 

2.1. Localització de l’explotació 

El Llomà S.C.P. és l’explotació ramadera objecte d’aquest estudi. És una explotació 

que es dedica a la cria de vedells i està situada a la població de Malanyeu, comarca 

del Berguedà, al sud-oest de la Serra del Catllaràs.  

El poble de Malanyeu, pertanyent al terme municipal de La Nou de Berguedà, es troba 

en una zona pre-pirinenca, a 999 metres sobre el nivell del mar, si bé el seu terme 

arriba fins els 1720 metres d’altitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1a: Situació del Berguedà a Catalunya Figura 1b:Terme municipal de la Nou de 
Berguedà (en blau) dins la comarca 

Figura 1c: Emplaçament de la finca “El Llomà” (en 
vermell) dins el terme municipal de La Nou (en taronja). 
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La finca del Llomà té una superfície total de 488ha, tot i que el bestiar també segueix 

una zona arrendada de 98ha. Per tant, es disposa d’una superfície total de 586ha, 

entre els terrenys de propietat i els arrendats. 

Els desnivells dins la finca són importants. Des de la cota més baixa del Llomà (780m) 

el pendent mitjà fins arribar al poble de Malanyeu és del 28%. Un cop a Malanyeu, el 

pendent mitjà suavitza fins el 7%. És en aquesta zona de pendent més suau on es 

troben tots els prats de la finca. A partir d’aquesta zona i fins a la cota màxima de la 

finca, el pendent torna a augmentar notablement fins el 36%. 

Actualment, l’explotació consta de 59 vaques i 2 toros, separats des de la tardor a la 

primavera en dos ramats: en un hi ha les vaques gestants amb un dels toros, mentre 

que en l’altre hi ha les vaques lactants amb l’altre toro. Com que els parts no són 

concentrats es fan passar vaques d’un ramat a l’altre cada cert temps, intentant que 

els dos grups sempre estiguin compostos per vaques en el mateix estat. A l’estiu 

s’ajunten els dos ramats i pasturen conjuntament. 

 

2.2. Superfícies 

De les 586ha disponibles a l’explotació, 154ha no són disponibles pel bestiar. Com es 

veu a la figura 2, les zones A, B, C i D, malgrat ser part de la finca, no es poden 

aprofitar per alimentar els animals, per diferents motius: a les zones A i C pels 

desnivells tant grans que hi ha i per la presència de barrancs, que podrien ser 

perillosos pel bestiar. Les zones B i D són boscos de faig, on la pastura és 

pràcticament nul·la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Zones no aprofitables per alimentar el bestiar 
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Prats 

Els prats de la finca són pasturats pel bestiar des de mig desembre fins la primera 

setmana d’abril i es dallen un cop a l’estiu per fer-ne fenc, concretament, des de Sant 

Joan fins a principis d’agost. Es dallen un únic cop, tot i que, si l’estiu és plujós, els 

prats dallats a principis d’estiu permeten un segon dall al setembre, malgrat que la 

producció és inferior. 

La finca té 12ha de prats, totes de propietat (figura 3). Són prats no sembrats i les 

produccions en la totalitat d’aquests prats oscil·len entre 35200kg (matèria fresca) els 

anys més secs i 57200kg (matèria fresca) els anys plujosos.  

Són prats no sembrats, on totes les espècies presents hi han aparegut de manera 

natural. La composició dels prats és la de la taula 1: 

 

Gramínies % 
Dactylis glomerata 30 

Festuca arundinacea 25 
Altres 15 

Lleguminoses % 
Vicia sativa 10 

Trifolium repens 15 

Altres 5 
 

Taula 1: Espècies presents als prats de l’explotació. 

 

L’estimació de la composició botànica dels prats s’ha realitzat el mes de maig prenent 

10 punts de mostreig de 0,3m2 cada un situats a diferents prats i comptabilitzant les 

plantes de cada espècie.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Prats de la finca, pasturats i dallats a l’estiu 
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Pastures permanents 

La superfície considerada pastures permanents és de 23ha. Estan situades a les 

zones amb pendents més suaus de la finca, properes al poble de Malanyeu. La gran 

majoria d’aquestes pastures havien sigut prats i s’havien dallat i fins i tot cultivat, abans 

de l’arribada de la mecanització agrària. Amb l’arribada del tractor molts d’aquests 

camps i prats es van deixar com a pastures, ja que són de reduïdes dimensions i 

comporten dificultats per treballar-hi amb el tractor. 

L’únic aprofitament que se’n fa és “a dent” pel bestiar i la composició és molt semblant 

a la dels prats. Malgrat això, es diferencien clarament dels prats pel fet que no s’hi 

realitza cap tipus d’adobat, més enllà de les dejeccions del bestiar. A més a més, el fet 

de no dallar-les ha provocat la proliferació d’espècies sense interès alimentari pel 

bestiar. 

 

Bosc 

La superfície forestal total de l’explotació és de 299ha pròpies i de 98ha arrendades. Al 

vessant nord de la finca s’hi troba el faig i el pi roig, mentre que al vessant sud hi ha 

roure i pi roig. El pi roig és el que es troba en una variació més gran d’altitud, ja que és 

present des de la cota més baixa de la finca (780m) fins a la màxima (1720m). El faig, 

en canvi, només apareix a partir dels 1000m i, com el pi roig, arriba fins a la cota 

màxima de la finca. El roure desapareix a partir dels 1400metres d’altitud.  

Del total d’aquesta superfície forestal,  351ha són bosc de pi roig, que és el que més 

rendiment ofereix de cara a l’aprofitament com a pastures. 

D’aquesta superfície, 190ha només són pasturades des de mig juliol fins a finals de 

setembre, i són les situades a les cotes més altes de la finca. La resta és aprofitada 

des d’octubre a mig desembre i des de principis d’abril fins a mig juliol. 

El rendiment com a pastura dels boscos de roure es troba entremig del dels boscos de 

pi i de faig. 
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Figura 4: Distribució de les espècies forestals (en blau) dins la zona pasturada pel bestiar (en taronja) i 

situació de les pastures no forestals (P). 

 

A la taula 2 es pot veure un resum de les superfícies dels diferents usos de 

l’explotació: 

 

SUPERFÍCIES DE L'EXPLOTACIÓ (Ha) 

PRATS  PASTURES 
BOSC 

NO APROFITABLE 
Pi roig  Roure 

12  23  351  46  154 
 

Taula 2: Divisió de la superfície total de l’explotació segons usos. 

 

2.3. Instal·lacions 

En tractar-se d’una explotació de ramaderia extensiva, les instal·lacions són mínimes. 

Tot i això, es disposa del següent: 

Maquinària: 

L’explotació disposa de la següent maquinària: 

- Tractor Deutz-Fahr de 70CV. 

- Tractor John Deere de 80CV amb pala. 

- Adobadora. 

Faig 

Faig 

Roure 

Pi roig 

Pi roig 

P 

P P

P 

P 
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- Caixa amb capacitat per a 18-20 bales, utilitzada per alimentar el bestiar durant 

l’hivern. 

- Dalladora. 

- Escampadora d’herba. 

- Rampí. 

- Embaladora de bala petita. 

- Remolc per a transport de bales i escampar fems.  

- Pala tipus “bulldozer” per a treure neu. 

 

 

Estables i pallisses 

L’explotació disposa d’un total de 377,5m2 d’estables. Des de l’any 1995 el bestiar està 

tot l’any a l’aire lliure, fet que ha provocat que actualment només s’utilitzin dos dels 

estables: el més gran, de 143,5m2 i construït l’any 1720, s’hi allotgen els vedells 

deslletats fins que els engreixadors els vénen a buscar. El segon, de 27,3m2, té un ús 

d’infermeria en cas que algun animal emmalalteixi i va ser construït l’any 1981. 

L’explotació també disposa de 340m2 de pallisses on s’hi guarden les bales de fenc de 

pradera, de palla i de fenc d’alfals.  

 

Mànega de maneig 

Es té una mànega de maneig (figura 5) que s’utilitza per realitzar les següents tasques: 

- Sanejament 

- Col·locar els crotals als vedells abans de ser venuts 

- Vacunacions 

- Col·locar esquelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mànega de maneig 



Anàlisi i propostes de millora de l’explotació de vaques de cria “El Llomà” a Malanyeu 
(Berguedà) 

8 
 

Filats elèctrics 

El fet que el bestiar estigui tot l’any a l’aire lliure i que la finca tingui un perímetre 

bastant gran fa que els filats tinguin una importància cabdal, tant a nivell de feina 

(instal·lació i sobretot manteniment) com a nivell de costos. 

A la finca hi ha un total de 17,8km de filat, entre permanents i temporals. En aquest 

sentit, l’orografia accidentada de la zona és un avantatge, ja que ha permès l’estalvi de 

filats en zones de cingles i barrancs on el bestiar ja no pot passar. 

Les figures 6, 7, 8 i 9 mostren la totalitat de la instal·lació de filat de la finca. Els filats 

permanents estan en vermell, mentre que els filats temporals estan en groc. 

La figura 6 mostra la superfície seguida pel bestiar des del mes de desembre fins a 

principis d’abril. Durant aquest període de temps hi ha instal·lat un filat (en groc) que 

separa les dues zones destinades a alimentar els dos ramats. La taula 3 descriu les 

característiques de les zones mostrades a la figura 6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6: Filats zona d’estada d’hivern. En groc, filats temporals. En vermell, filats permanents. Al punt 

vermell es permet ajuntar les zones E i F. 

 

C 
B 

E

G

F

A 

D
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ZONA  DESCRIPCIÓ  SUPERFÍCIE (ha) 

A i B  Reposició  3,1 

C  Vaques lactants  4,3 

D  Alimentació vaques gestants i seques  0,7 

E i F  Pastures vaques gestants i seques  15,8 

G  Finca veïna  ‐ 
 

Taula 3: Usos i superfícies de les zones mostrades a la figura 6. 

 

 

La figura 7 mostra la zona seguida pel bestiar durant la primavera i la tardor que 

necessita la instal·lació de filat elèctric. Té una superfície de 72ha. Com es pot 

apreciar a la fotografia, la presència de cingles a est i oest permeten l’estalvi de filat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Filat zona de pastura primavera i tardor 
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A les figues 8 i 9 es poden veure  les zones que el bestiar segueix durant l’estiu, 

situades a les cotes més altes de la finca. Té una superfície de 190ha de pi roig i 8ha 

de pastures. És precisament aquí on les tasques de manteniment tenen més 

importància, ja que la presència més abundant d’animals salvatges (porcs senglars, 

cérvols, isards, etc.) fa que el trencament de la línia en algun o altre punt sigui molt 

habitual. 

 

 

 

 

Figures 8 i 9: Filats zones de pastura d’estiu 
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Pel què fa al manteniment de les línies, cada any es renoven els trams més 

necessitats. Per la gran longitud de filats de l’explotació, aquesta és una tasca que 

representa uns costos econòmics importants. El més rellevant és la mà d’obra, ja que 

a manteniment de línies es destinen 350 hores de feina cada any (reflectits taula 4). 

 

 

 

Material Quantitat Cost (€) 
Filferro 200m 14,0 
Cinta blanca 200m 15,0 
Fil nylon blau 400m 20,0 
Aïlladors 50 9,5 
Estaques fusta 20 32,0 
Estaques ferro 15 18,0 
Manetes 3 5,0 

TOTAL 113,5 
 

Taula 4: Costos anuals del material derivats del manteniment dels filats elèctrics 

 

 

2.4. Ramat 

Femelles 

Actualment,  47  de les 59 femelles del ramat són producte de creuament de races. 

Temps enrere hi havia moltes vaques de raça Bruna dels Pirineus, comprades en 

altres explotacions com a reposició. Com que els toros són de raça Llimusina va 

aparèixer descendència creuada, molta de la qual s’ha quedat com a reposició.  

 

Mascles 

Com ja s’ha dit, a l’explotació hi ha dos toros Llimusins, un a cada ramat. Aquests 

toros tenen 5 i 12 anys respectivament. S’ha triat aquesta raça perquè produeixen uns 

vedells de baix pes al naixement i, per tant, els problemes durant el part són mínims.  

Tant un toro cop l’altre van ser comprats a una altra explotació per dos motius 

principals: 

- Tenir toros de raça pura.  

- Reduir problemes de consanguinitat. 

 

Reposició 

Considerant una vida útil de les vaques de 13 anys, cada any es queden unes 4 

vedelles a l’explotació com a reposició. Per tant, com que aquestes estan separades 

de la resta del ramat fins el primer part (3 anys d’edat), cada any hi ha 
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aproximadament 12 caps de reposició, entre les de primer any, les de segon any i les 

de tercer any, totes en un mateix grup. 

Aquestes vedelles pasturen tot l’any els terrenys més propers a la casa. Com es veu a 

la figura 10, hi ha 3 zones diferenciades, A, B i C, totes delimitades amb fil elèctric.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Tancats destinats a la reposició. Les lletres indiquen les tres zones que 

pasturen rotacionalment. 

 

Les vedelles fan una rotació A-B-C, de manera que, mentre són en un d’aquests 

tancats en els altres dos hi comença a créixer aliment. 

A partir del mes de desembre i fins el 15 de maig, les vedelles estan només a la zona 

A amb l’opció d’entrar a l’estable, on se les alimenta i poden beure en cas que s’hagi 

glaçat l’aigua de l’abeurador exterior. Un cop a dins l’estable, se separen cada dia les 

de primer, segon i tercer any i se’ls dóna la ració corresponent (taula 5). 
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Vedelles Quantitats per animal 

1r any 
0,5kg pinso 

4kg fenc d’herba 

2n any 
1kg pinso 
5kg fenc 

3,3kg palla d’ordi 

3r any 

1,5kg pinso 
6kg fenc 

3,3kg palla d'ordi 
  

Taula 5: Racions diàries per a la reposició 

 

Cal dir que cada 5 o 6 anys, les vedelles de reposició es compren en una altra 

explotació en comptes de quedar-se-les del propi ramat. L’objectiu és reduir possibles 

problemes de consanguinitat, que es poden accentuar si any rere any no es renova el 

ramat amb reposició de fora. Sempre que es compren vedelles com a reposició es 

compren de la raça Bruna, mai creuades. L’últim lot comprat (any 2007) va sortir a 

540€/vedella. L’edat de les vedelles comprades és de 7-8 mesos i se solen comprar el 

mes de setembre. 

L’edat mitjana del primer part és de 40 mesos. Les vedelles que es queden com a 

reposició són les nascudes a principis d’any (gener, febrer i març), ja que com que 

pugen a la zona de pastura de muntanya a principis de juliol poden mamar fins a finals 

de setembre, quan el bestiar torna a baixar. D’aquesta manera, les vedelles han pogut 

mamar més temps i tenen una millor condició corporal. 

 

 

2.5. Reproducció 

 

Distribució dels parts  

Els toros estan tot l’any amb les vaques, de manera que els parts es produeixen al 

llarg de tot l’any, tot i que normalment el màxim nombre de parts es sol produir el mes 

de maig, seguit del mes de març i el mes de desembre. El juliol és el mes en què es 

produeixen menys parts. 

 

Vedells deslletats/any 

Malgrat que una vaca pot produir teòricament un vedell cada any, a la pràctica els 

resultats obtinguts en vaques de cria acostumen a ser inferiors. En el context 

d’aquesta explotació, la combinació del fet que les vaques estiguin tot l’any a l’aire 
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lliure amb els hiverns rigorosos pot explicar, en part, els resultats reals, mostrats a la 

taula 6: 

 

ANY 
NOMBRE DE 

VEDELLS NASCUTS
CENS 

VAQUES 

NOMBRE DE 
VEDELLS 

NASCUTS PER 
VACA 

2004 39 64 0,61 
2005 34 64 0,53 
2006 37 67 0,55 
2007 37 68 0,54 
2008 37 66 0,56 
2009 38 65 0,58 
2010 35 64 0,55 
2011 36 64 0,56 
2012 33 59 0,56 
 

Taula 6: Resultats de productivitat de l’explotació 

 

Pel què fa a la prolificitat, cal dir que ens els darrers 15 anys només s’han donat 2 

casos de parts dobles, de manera que la prolificitat es pot considerar d’1 vedell per 

part. 

 

Mortalitat de vedells 

Com ja s’ha dit abans, l’ús de toros de raça llimusina fa que els problemes durant el 

part siguin mínims. Aquest és un factor molt important per aquesta explotació on, com 

en la majoria que es dediquen a les vaques de cria a Catalunya, els parts es 

produeixen a l’aire lliure, sense la supervisió de cap persona. 

La mortalitat de vedells, normalment causada per infeccions, no arriba al 3%, tal com 

es veu a la taula 7: 

 

ANY 
NOMBRE DE 

VEDELLS MORTS 
NOMBRE DE VEDELLS 

NASCUTS 
MORTALITAT (%) 

2004 1 39 2,56 
2005 2 34 5,88 
2006 1 37 2,70 
2007 1 37 2,70 
2008 1 37 2,70 
2009 0 38 0,00 
2010 2 35 5,71 
2011 1 36 2,78 
2012 0 33 0,00 

MORTALITAT MITJANA 2,76% 
 

Taula 7: Mortalitat de vedells a l’explotació en el període 2004-2012 
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2.6. Alimentació 

Aliment propi 

Per un tema de costos s’intenta, en la mesura del possible, que el bestiar pugui cobrir 

les seves necessitats amb aliment de la pròpia finca, ja sigui pasturant-lo (primavera, 

estiu i principis de tardor) o ja sigui en forma d’aliment recol·lectat, concretament en 

forma de fenc (finals de tardor i hivern). 

Les condicions climàtiques de la zona fan que els prats i pastures on es pot alimentar 

el bestiar siguin d’alta qualitat, compostos, com ja s’ha comentat anteriorment, per les 

espècies de gramínies i lleguminoses de la taula 1. 

Aliment comprat 

L’aliment que ofereix la finca no és suficient per cobrir les necessitats del ramat durant 

tot l’any, de manera que és inevitable comprar aliment a fora. L’any 2012 es van 

comprar 26700kg de palla d’ordi en forma de bales petites (representen unes 1200 

bales) i  9000kg de fenc d’alfals, també amb bala petita. Aquest any en concret es va 

consumir la totalitat de l’aliment comprat. Aquestes quantitats són molt variables, ja 

que depenen de si l’any ha estat plujós o no i, per tant, de si s’ha pogut recol·lectar 

més o menys aliment a la pròpia explotació per a l’hivern. 

A part del farratge, també es compra pinso, que va destinat als vedells i als dos toros. 

En cas que alguna vaca assoleixi una condició corporal massa baixa també se li dóna 

pinso fins  que es torni a recuperar. Això pot passar, sobretot, a finals d’hivern i 

normalment amb vaques alletants. L’any 2012 es van consumir 62 sacs de pinso, que 

representen 2480kg. 

Com a complement, també es compren blocs minerals a lliure disposició per al bestiar. 

Són blocs de 10kg i se’n col·loca un per cada 15 animals, només durant els mesos 

d’hivern.  

Les taules 8 i 9 mostren la composició del pinso i dels blocs minerals, respectivament: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 8: Composició del pinso   Taula 9: Composició dels blocs minerals 

 

PINSO % 
Proteïna bruta 14,51 
Greixos 5,00 
Fibra bruta 5,94 
Matèria mineral 5,03 
Lisina 0,64 
Metionina 0,19 
Calci 0,64 
Fòsfor 0,44 

Sodi 0,34 

BLOCS MINERALS 
Sodi (%) 36,0 
Calci (%) 2,5 
Magnesi (%) 0,5 
Fòsfor (%) 0,2 
Zinc (mg/kg) 1000,0 
Manganès (mg/kg) 460,0 
Iode (mg/kg) 22,0 
Ferro (mg/kg) 20,0 
Seleni (mg/kg) 20,0 

Cobalt(mg/kg) 10,0 
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Alimentació durant l’hivern 

Les condicions climàtiques d’aquesta zona de muntanya fa que la disponibilitat 

farratgera pasturable pel bestiar no duri tants mesos com en d’altres zones. Això fa 

que, a partir d’aproximadament el mes de desembre  calgui complementar 

l’alimentació del bestiar fins al punt que, a partir del mes de gener i fins a mig abril, 

s’alimenten exclusivament del que se’ls proporciona. 

L’alimentació per animal i dia durant aquesta època es pot veure a la taula 10: 

 

Aliment Vaques gestants Vaques lactants Toros 
Palla d’ordi 

(kg/dia) 
10,70 9,50 10,70 

Fenc d’herba 
(kg/dia) 

9,25 10,00 9,25 

Fenc d’alfals 
(kg/dia) 

- 3,50 - 

Pinso (kg/dia) - - 1,70 
 

Taula 10: Racions per animal i dia durant l’hivern. 

 

Com es veu a la taula 10, al grup de les vaques lactants sempre se’ls dóna més 

quantitat d’aliment afegint bales de fenc d’alfals a la ració. 

 

Alimentació durant la resta de l’any 

A partir d’aproximadament principis d’abril, el bestiar es retira dels camps on ha estat 

tot l’hivern i on se l’ha donat aliment durant aquest temps, amb l’objectiu que hi 

comenci a créixer herba que pugui ser recol·lectada en forma de fenc l’estiu següent. 

En aquest moment, doncs, a principis d’abril, el bestiar és traslladat a zones de 

pastures i bosc, on ja pot començar a alimentar-se del que troba. En aquest moment, 

però, l’aliment disponible no és encara suficient i se’ls ha de continuar proporcionant 

aliment durant encara un mes més, tot i que, evidentment, amb molta menys quantitat 

que durant els mesos de ple hivern. La taula 11 mostra les quantitats proporcionades. 

A partir de mitjan maig el bestiar ja s’alimenta exclusivament de pastura fins el mes de 

desembre, moment en què es torna a portar als camps més  propers. 
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Aliment Vaques gestants Vaques lactants Toros 
Palla d’ordi 

(kg/dia) 
8,5 10,0 8,5 

Fenc d’herba 
(kg/dia) 

7,0 7,5 7,0 

Fenc d’alfals 
(kg/dia) 

- - - 

Pinso (kg/dia) - - 1,7 
 

Taula 11: Racions per animal i dia  durant el mes d’abril 

 

Alimentació dels vedells 

L’alimentació bàsica dels vedells els primers mesos de vida és, com és lògic, la llet 

materna. Els vedells estan amb la mare fins aproximadament els 5 mesos d’edat, 

moment en què són deslletats i venuts. 

Durant aquests 5 mesos, doncs, els vedells s’alimenten de llet materna i quantitats 

creixents de pastura, tot i que tenen a la seva disposició una gàbia-menjadora amb 

pinso. Hi poden anar quan volen i menjar-ne “ad libitum”. El consum de pinso per 

vedell surt a 0,85kg/dia. Amb aquest suplement de pinso s’aconsegueix que els vedells 

arribin al moment de deslletament amb una millor condició corporal que permeti el 

màxim preu de venda possible. 

 

Costos d’alimentació 

La taula 12 recull la totalitat dels costos que representa anualment la compra d’aliment: 

 

Aliment Quantitat (kg) Cost (€) 
Pinso 2480 892,8 
Palla 26700 2403,0 
Alfals 9000 2160,0 
Blocs minerals 250 80,0 

TOTAL 5784,8 
 

Taula 12: Cost anual de l’aliment comprat (2012) 

 

 

2.7. Aigua 

Un dels avantatges més importants que té aquesta explotació és la disponibilitat 

d’aigua. Malanyeu gaudeix de la presència de dues rieres de curs permanent i 

nombroses fonts, moltes de les quals s’aprofiten per acumular aigua en abeuradors. 

Això suposa un important estalvi econòmic i de mà d’obra, ja que no cal realitzar 

transport d’aigua en cubes, com és força habitual en d’altres explotacions.  
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A la figura 11 es pot veure que gran part de les dues rieres de Malanyeu passen per la 

finca, de manera que el bestiar pot aprofitar tota aquesta longitud de les rieres per 

abeurar-se. 

A les zones més allunyades de les dues rieres s’han instal·lat abeuradors aprofitant 

algunes de les fonts disponibles. La figura 12 mostra també les ubicacions d’aquests 

abeuradors. 

 

 

Figura 11: Rieres de Malanyeu (línies blaves) i situació dels abeuradors  (punts blaus). 

La línia taronja és el límit de la finca. 

 

 

2.8. Sanitat 

Problemes més habituals 

En els darrers anys no hi ha hagut cap tipus de problema sanitari. De fet, des que el 

ramat està permanentment a l’aire lliure, des del 1997, els problemes sanitaris han 

tendit a reduir-se, sobretot les diarrees que afectaven els vedells. Actualment, aquest 

problema s’ha eliminat completament.  

El problema més greu que ha patit l’explotació va ser un brot de brucel·losi l’any 1993. 

En aquella ocasió es van haver de sacrificar 14 vaques afectades. Sembla ser que la 

causa de la infecció va ser un camió contaminat que va venir a l’explotació a buscar 

vedells.  

A nivell de mortalitat de vaques, cal dir que la principal causa de mort és per accident 

(caigudes o baralles), més que no pas per problemes sanitaris. De mitjana, moren 3 

vaques cada any. Cal tenir en compte que estan tot l’any a l’aire lliure i que la lluita per 

establir jerarquies entre elles  és molt habitual, la qual cosa explica aquesta mitjana de 

baixes anual. 
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Mesures profilàctiques i vacunacions 

L’absència de problemes sanitaris i de malalties en els darrers anys fa que les úniques 

mesures profilàctiques que es prenen actualment són quarantenes en la compra de 

vedelles de reposició i de toro. En el cas de les vedelles, malgrat que han estat 

sanejades, estan separades de la resta des del moment de la compra (setembre) fins 

el mes de desembre, moment en què deixen d’alimentar-se de pastura i s’ajunten amb 

la resta de vedelles de reposició. En el cas del toro, es deixa sol fins arribar a l’edat 

adulta, aproximadament als 3 anys d’edat.  

L’any 2008, 2009 i 2010, arran d’un cas de llengua blava que hi va haver a Catalunya, 

es va haver de vacunar tot el ramat com a mesura preventiva. Actualment no se’ls 

practica cap tipus de vacunació contra aquesta malaltia. 

 

Sanejament 

Un cop l’any es fa el sanejament, normalment el mes de febrer. Es controla la 

tuberculosi i brucel·losi. Excepte el problema de brucel·losi explicat anteriorment mai hi 

ha hagut cap problema en aquest sentit.  

 

2.9. Mà d’obra 

A l’explotació hi treballen actualment dues persones de manera fixa. Una treballa 5 

hores al matí i l’altra 5 hores a la tarda, de dilluns a dissabte i diumenge al matí. Durant 

els mesos de recol·lecció d’aliment dels prats (juliol i  agost) es contracta una persona 

mes a mitja jornada. 

Pel què fa a la qualificació professional, un dels treballadors està titulat amb el que 

avui dia seria un Cicle formatiu de grau superior. L’altra treballador només disposa de 

l’experiència de més 20 anys treballant a l’explotació. 

 

2.10. Venda actual dels vedells 

Actualment, els vedells deslletats són venuts a una explotació d’engreix de Torrefeta i 

Florejacs (La Segarra). El preu de venda actual és d’uns  480€/vedell, tot i que pot 

oscil·lar en funció  de les condicions corporals dels vedells. No es fa mai cap pesada 

dels vedells, ni al naixement ni al deslletament. Normalment, els vedells nascuts a 

finals de tardor i durant l’hivern arriben a l’edat de deslletament en una condició 

corporal més desfavorable que els nascuts a la primavera i a l’estiu, i això pot 

repercutir en el preu. Tanmateix, gràcies al complement de pinso de què disposen 

s’aconsegueixen minimitzar aquestes diferències corporals.  

El fet que els vedells provinguin d’una vaca de raça Bruna o d’una de creuada  no 

condiciona el preu de venda. 
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Pel què fa a la venda, hi ha dues condicions que se l’imposen al comprador: 

- Mateix preu per mascles i femelles. 

- Ha de venir a buscar els vedells abans d’una setmana d’haver-los tancat a 

l’estable. 

Mentre els vedelles estan tancats esperant que siguin recollits cada vedell consumeix 

0,8kg de pinso i 2,5kg de palla. 
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3. DIMENSIONAMENT DEL RAMAT 

Dimensionar el ramat en funció de la disponibilitat d’aliment de la finca és molt 

important a nivell de poder reduir costos en la compra d’aliment. Per fer-ho s’han de 

quantificar les necessitats dels animals i comparar-les amb el que poden obtenir de 

l’aliment de la finca. 

 

3.1. Obtenció de les necessitats 

Les necessitats de les vaques seran diferents en funció de si aquestes es troben en 

estat de gestació, de lactació o seques. Per tant, primerament cal trobar quin 

percentatge de les vaques del ramat es troba en cada un d’aquests estats. Per fer-ho 

es parteix de les dades de distribució dels parts dels últims anys, que es pot veure a la 

figura 12.  

 

 

Figura 12: Distribució mensual dels parts al llarg de l’any 

 

Coneixent aquesta dada es pot trobar, per a cada mes, quin percentatge de vaques es 

troben en un estat determinat (gestació, lactació i seques). A partir d’aquí, i a partir de 

les dades de INRA (2007), es poden establir les necessitats energètiques de les mares 

per a cada mes. 

Pel què fa a les vedelles de reposició i als toros, el procediment és més senzill, ja que 

les necessitats es mantenen constants durant tot l’any. 

A la taula 13 es pot veure quantes vaques es troben en cada estat per tots els mesos, 

així com també les vedelles de reposició i els toros. El càlcul s’ha fet, com s’ha dit 

abans, a partir de les dades dels parts dels darrers 5 anys. 
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Taula 13: Nombre de vaques en cada estat, nombre de vedelles de reposició i toros 

 

Per poder obtenir les necessitats s’han determinat alguns paràmetres que influeixen 

directament en resultat final de les necessitats. Aquests paràmetres són els de la taula 

14: 

Vaques 500kg 
Toros 650kg 

Vedells (naixement) 35kg 
Vedells (deslletament) 160kg 

Reposició 1r any 300kg 
Reposició 2n any 400kg 

Reposició 3r any 450kg 
 

Taula 14: Paràmetres considerats per al càlcul de les necessitats 

 

 

3.1.1. Manteniment 

Les vaques que en un moment determinat no estan alletant cap vedell o no es troben 

en els darrers quatre mesos de gestació, anomenades seques, són les que tenen 

menys necessitats i, per tant, en aquests casos només s’han d’obtenir les necessitats 

de manteniment. 

Aquestes necessitats depenen bàsicament del pes, tal com es pot veure a la taula 15: 
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PES (kg) 
Necessitats de  manteniment 

(UFL/dia) 

300 3,1 

350 3,4 

400 3,7 

450 4 

500 4,35 

550 4,7 

600 5 

650 5,3 

700 5,6 

750 5,9 

 

Taula 15: Necessitats energètiques de manteniment  en funció del pes de l’animal (INRA 2007) 

 

Considerant, com s’ha dit abans, que les vaques pesen 500kg, les necessitats de 

manteniment diàries per a una vaca seca són de 4,35 UFL/dia, i es poden considerar 

constants al llarg de tot l’any. 

Així doncs, a la figura 13 es poden veure les necessitats diàries del total de les vaques 

en manteniment.  
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Figura 13: Necessitats diàries del total de vaques seques (UFL) 

 

 

3.1.2. Femelles lactants 

En el cas de les vaques que estan alletant vedell, a les necessitats de manteniment 

se’ls ha d’afegir unes necessitats extres, causades per la producció de llet a què estan 

obligades. 
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Per tant, primerament cal trobar quina és la producció de llet esperada per tal que el 

vedell creixi a un ritme habitual.. 

Considerant un pes al naixement dels vedells de 35kg i que són deslletats als 5 mesos 

amb 160kg, s’estableix un creixement mensual dels vedells. 

D’altra banda, es considera que per augmentar un 1kg el pes del vedell la mare 

necessita produir 10kg de llet (INRA, 2007). Coneixent aquesta dada i sabent que per 

a cada kg de llet produït es requereixen 0,45UFL (INRA 2007) es poden saber les 

produccions de llet per a cada mes i les necessitats de les femelles lactants.  

Tot plegat queda reflectit a la taula 16: 

 

Mes Creixement vedells (kg) Producció llet (kg) UFL/mes 

1r 30 300 135,0 

2n 25 250 112,5 

3r 25 250 112,5 

4t 25 250 112,5 

5è 20 200 90,0 

 

Taula 16: UFL mensuals requerides per una mare en funció de la llet que ha de produir 

 

Sabent les necessitats degudes a la producció de llet i el nombre de vaques lactants 

que hi ha cada mes s’obtenen les necessitats diàries de les vaques lactants (figura 

14). 
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Figura 14: Necessitats diàries per mes de totes les vaques lactants (UFL) 

 



Anàlisi i propostes de millora de l’explotació de vaques de cria “El Llomà” a Malanyeu 
(Berguedà) 

25 
 

3.1.3. Femelles gestants 

Per calcular les necessitats de les vaques gestants només es tenen en compte els 

darrers quatre mesos de gestació, ja que fins llavors la mida del fetus no és 

suficientment gran com perquè l’increment de necessitats de la vaca es consideri 

rellevant. 

A la taula 17 es poden veure les necessitats de gestació per vaca i dia en funció del 

mes de gestació. A aquestes necessitats de gestació cal sumar-hi les necessitats de 

manteniment. 

 

Mes de gestació Necessitats de gestació (UFL) 
6è mes 0,56 
7è mes 0,58 
8è mes 1,36 

9è mes 2,43 
 

Taula 17: Necessitats de gestació per vaca i dia en funció del mes de gestació (addicionals a les 

necessitats de manteniment) (INRA, 2007). 

 

 Sabent quantes vaques en cada mes de gestació hi ha cada mes s’obtenen les 

necessitats diàries del total de vaques gestants per cada mes (figura 15): 
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Figura 15: Necessitats diàries per mes de totes les vaques gestants (UFL) 

 

 

3.1.4. Reposició  

Per calcular les necessitats de les vedelles de reposició només s’ha hagut de consultar 

les necessitats de manteniment en funció del pes de la taula 18 (INRA 2007). 
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Reposició Pes (kg) Necessitats diàries (UFL) 
1r any 300 3,1 
2n any 400 3,7 

3r any 450 4,0 
 

Taula 18: Necessitats diàries de les vedelles de reposició (UFL) 

 

Sabent el nombre de vedelles de reposició que hi ha cada any a l’explotació es troben 

les necessitats diàries per a cada mes (taula 19). 

 

 G F M A M J J A S O N D 
Reposició 1r any  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Reposició 2n any  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Reposició 3r any 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

UFL total reposició x dia 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 
 

Taula 19: Necessitats diàries per a cada mes del total de la reposició (UFL) 

 

En les vedelles de primer any només s’ha tingut en compte la meitat de les 

necessitats, ja que fins aproximadament als 6 mesos es crien amb la mare i, per tant, 

no es tenen en compte. 

 

3.1.5. Toros 

Les necessitats dels toros, considerades constants durant tot l’any, es poden obtenir 

consultant la taula 2. Amb un pes de 650kg, cada toro necessita 5,3UFL/dia. 

 

3.1.6. Necessitats totals 

A la taula 20 es poden veure les necessitats per animal i dia per a cada mes. Les 

vaques seques, lactants i gestants s’han unificat, com es pot veure a la taula, tenint en 

compte el percentatge de vaques en cada un dels tres estats que hi ha cada mes, així 

com les necessitats.  

 

Taula 20: Necessitats diàries per a cada mes (UFL) segons si es tracta d’una vaca, d’una vedella 

de reposició o d’un toro. 
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La figura 16 mostra la variació de les necessitats totals del ramat al llarg de l’any. Com 

es pot apreciar, el màxim s’assoleix durant el mes de gener i manté una tendència a la 

baixa fins el mes de juny, moment a partir del qual tornen a augmentar. 
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Figura 16: Distribució mensual de les necessitats totals  del ramat (UFL) 

 

 

Aquest càlcul de les necessitats s’ha realitzat tenint en compte la situació actual del 

ramat, amb el rendiment reproductiu actual. Com es veurà més endavant, s’ha detectat 

un interval entre parts de les vaques excessivament elevat i que cal corregir. Reduir 

aquest interval entre parts comportarà que les necessitats de la vaca tipus variïn. És 

per això que també s’han fet els càlculs de les necessitats en aquesta nova situació, 

així com també analitzar si hi hauria suficient aliment a la finca com per cobrir 

aquestes necessitats extres de les vaques. Aquest anàlisi es pot veure a l’annex I 

(Necessitats del ramat i disponibilitat d’aliment millorant l’interval entre parts). 

 

 

3.2. Disponibilitat d’aliment 

És molt important fer una estimació de la quantitat d’aliment que hi ha a l’explotació i 

que pot estar disponible pel bestiar, ja sigui pasturant-lo o bé recol·lectat. Quan s’hagi 

calculat, i sabent ja com es distribueixen les necessitats nutritives del ramat al llarg de 

l’any, es podrà saber en quines èpoques hi ha suficient aliment i en quines no.  

A l’hora de realitzar aquests càlculs, es començarà per l’aliment que és pasturat pel 

bestiar, és a dir, l’aliment que es troba als prats, a les pastures permanents i al bosc. 
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Després també es quantificarà l’aliment que es recull dels prats durant l’estiu en forma 

de fenc i que és utilitzat per alimentar el ramat durant l’hivern. 

  

3.2.1. Productivitat de l’aliment disponible a l’explotació 

3.2.1.1. Prats 

Els prats tenen doble aprofitament: d’una banda són pasturats directament pel bestiar 

des del desembre fins a principis d’abril i d’altra banda se’n fa un dall per a fenc durant 

l’estiu. 

Per tant, el que pastura el ramat als prats és l’anomenat redall, és a dir, l’herba que 

surt a finals d’estiu i principis de tardor després d’haver embalat l’herba. La quantitat 

de redall depèn bàsicament de la quantitat de precipitació durant els mesos de 

setembre i octubre.  

El càlcul de les UFL que ofereix el redall dels prats quan són pasturats s’ha fet a partir 

de la producció obtinguda en forma de fenc a l’estiu, considerat que la producció 

obtinguda si es fes un segon dall seria un 25% de la producció obtinguda en el primer 

dall. 

Així doncs, sabent que la producció mitjana anual de bales és de 2100 bales, fer un 

segon dall suposarien 525 bales. La massa de les bales i el percentatge de matèria 

seca es pot consultar a la taula 24. 

Considerant que el redall aporta 0,79 UFL/kg MS (FEDNA 2004) ja es pot calcular 

quantes unitats farratgeres hi ha disponibles als prats: 

 

4

179,088,022
2100 

kgMS

UFL

kg

kgMS

bala

kg
bales  = UFL56,8029  

 

Per tant, l’herba que pastura el ramat als prats aporta 8029,56UFL. 

 

3.2.1.2. Pastures permanents 

Per calcular les unitats farratgeres de les 23ha de pastures permanents de l’explotació 

es segueix el mateix procediment que en el cas dels prats, però tenint en compte que 

la superfície és ara 23ha, en comptes de les 12 ha dels prats i suposant una producció 

del 20% respecte el primer dall d’un prat. Per tant: 

 

UFL
kgMS

UFL

kg

kgMS
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bales
ha 12312
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23    

 

L’aliment present a les pastures permanents aporta 12312UFL. 
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3.2.1.3. Bosc 

La important superfície de bosc de la finca fa que aquest sigui una font molt important 

d’aliment per al bestiar durant bona part de l’any, encara que la quantitat d’aliment per 

unitat de superfície que se’n pot obtenir sigui molt menor que la dels prats. 

El primer pas  per quantificar l’aliment disponible al bosc és determinar quanta 

superfície respecte la total és aprofitable (superfície útil). Per fer-ho s’aplica un 

coeficient que varia en funció de la qualitat del bosc i que es descriu a la taula 21: 

 

Descripció  Aprofitament 

Bosc net, amb abundant herba de sotabosc 0,75 
Bosc mig brut, però encara amb herba de sotabosc 0,50 

Bosc espès, amb molt matoll que limita el creixement d'herba 0,25 
 

Taula 21: Coeficients d’aprofitament segons la qualitat del bosc. 

 

Una vegada s’han aplicat aquests coeficients d’aprofitament en funció de la netedat del 

bosc, s’obté la superfície que és realment útil com a pastura. Tot i això, aquesta 

superfície útil no té un rendiment de producció d’aliment tant bo com el d’un prat, de 

manera que cal aplicar encara un altre coeficient de reducció, que serveix per 

transformar aquesta superfície útil en superfície equivalent de prat. Els valors d’aquest 

coeficient es pot veure a la taula 22: 

 

Tipus de bosc Aprofitament respecte prat 
Pi roig 0,4 
Roure 0,3 

 

Taula 22: Coeficient d’aprofitament del bosc respecte un prat. 

 

Aplicant els coeficients de les taules 21 i 22 es pot transformar la superfície forestal en 

superfície equivalent de prat i, a partir d’aquí, quantificar les unitats farratgeres 

disponibles, amb el procediment aplicat anteriorment en el cas dels prats. La taula 23 

mostra aquesta conversió de la superfície forestal a superfície equivalent de prat, 

aplicant els coeficients anteriors. Cal dir que les superfícies de primavera i tardor són 

les mateixes, amb doble aprofitament: 
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Tipus de 
bosc 

Superfície 
(Ha) 

Aprofitament 
Sup útil 
(Ha) 

Aprofitament 
respecte prat 

Equivalència en 
prat (Ha) 

Prima‐
vera 

Pi roig  161  0,75  121  0,40  48 

Roure  46  0,50  23  0,30  7 

Estiu 
Pi roig  190  0,50  95  0,40  38 

Roure  0  0,50  0  0,30  0 

Tardor 
Pi roig  161  0,75  121  0,40  48 

Roure  46  0,50  23  0,30  7 
 

Taula 23: Conversió de la superfície forestal pasturada a superfície equivalent de prat. 

 

Una vegada s’ha transformat la superfície forestal a superfície equivalent de prat, ja es 

poden calcular les unitats farratgeres que aquesta superfície aporta. Per fer-ho se 

suposarà que tot l’aliment del bosc es vol recollir en forma de fenc, de manera que 

s’utilitzaran les dades de les bales que es produeixen als prats durant l’estiu de les 

taules 25 i 26. En aquest cas, però, es considera que l’herba de bosc conté 0,8 UFL/kg 

MS (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya). 

Per tant, primer es busca quants kg de matèria seca hi ha per hectàrea: 

 

kg

kgMS

bala

kg

ha

bales 88,022

12

2100
 = 3388kgMS/ha 

 

kgMS

UFL

ha

kgMS 8,0
3388  = 

ha

UFL
4,2710  

 

Un cop es tenen les UFL/ha només s’han de multiplicar per la superfícies equivalent de 

prat corresponent i s’obtenen les unitats farratgeres que aporta cada tipus de bosc, tal 

com es pot veure a la taula 24:  

 

Tipus de bosc  Superfície equivalent de prat (Ha)  UFL 

Primavera 
Pi roig  48  65456 

Roure  7  9351 

Estiu 
Pi roig  38  102995 

Roure  0  0 

Tardor 
Pi roig  48  65456 

Roure  7  9351 
 

Taula 24: Unitats farratgeres disponibles pel bestiar a les èpoques de pastura. 
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3.2.1.4. Recol·lecció d’excedents 

Des de finals de juny fins a principis d’agost, es recull en forma de fenc tot l’aliment 

dels prats. Aquest fenc s’utilitzarà durant els mesos d’hivern per alimentar el ramat. 

La producció de bales és molt variable cada any en funció, sobretot, de la precipitació 

que hi ha hagut durant els mesos d’abril, maig i juny. Per tant, a l’hora de calcular les 

UFL que s’obtenen de la recol·lecció dels excedents se suposarà una producció 

mitjana com la que mostra la taula 25: 

 

Producció Nombre de bales
Anys plujosos 2600 

Anys secs 1600 

MITJANA 2100 
 

Taula 25: Producció anual de bales de fenc de pradera en funció de la pluviometria. 

 

Les característiques de les bales produïdes són les de la taula 26 (Centre Tecnològic 

Forestal de Catalunya, 2009): 

 

Característiques de les bales 

Massa total (kg)  22,00

Matèria seca (%)  88,00

PB (% MS)  9,40 

PDI (% MS)  5,30 

FB (% MS)  34,20

FAD (% MS)  40,50

FND (% MS)  62,00

UFL/kg MS  0,67 

 

Taula 26: Composició de les bales de fenc recol·lectat. Significat de les sigles: PB (proteïna 

bruta), PDI (proteïna digestible a l’intestí), FB (fibra bruta), FAD (fibra àcido-detergent), FND (fibra 

neutro-detergent), MS (matèria seca). 

 

Així doncs, considerant les dades de les taules 25 i 26, es troba que el fenc recol·lectat 

cada any en forma de bales petites proporciona de mitjana 27239,52 UFL.  
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3.2.2. Valoració i costos suplement alimentari 

Malgrat haver-hi excedents d’aliment durant la tardor, la primavera i l’estiu, és 

necessari comprar aliment per a l’hivern, ja que la gran majoria d’aquests excedents es 

troben al bosc i no es poden recol·lectar. A més a més, les necessitats totals del ramat 

assoleixen el seu màxim durant l’hivern, sobretot gener, febrer i març. 

 

3.2.2.1. Palla 

La palla és el que representa més costos de l’aliment comprat per alimentar el bestiar 

durant l’hivern. Són bales petites de palla d’ordi, i se’n solen comprar al voltant de 

1000. La composició de la palla es pot veure a la taula 27 (FEDNA, 2004): 

 

Composició de la palla 
MS (%) 91,7 

PB (% MS) 3,7 
PDI (% MS) 1,9 
FB (% MS) 36,0  

FND (% MS) 72,0  

FAD (% MS) 46,4  

UFL/kg MS 0,39 
 

Taula 27: Composició de la palla d’ordi. 

 

Sabent la quantitat de palla  comprada i el seu contingut energètic es pot obtenir amb 

facilitat les unitats farratgeres que proporciona el total de la palla comprada: 

 

kgMS

UFL

kg

kgMS
kg

39,0

100

7,91
26700   = UFL72,9548  

 

Pel què fa al cost, el preu de compra de la palla és de 0,09€/kg, de manera que: 

 

€2403
€09,0

26700 
kg

kg  
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3.2.2.2. Alfals 

Cada any es compren uns 9000kg de bales petites de fenc d’alfals, amb les 

característiques de la taula 28 (FEDNA, 2004): 

 

Composició de l'alfals 
MS 90,3% 

PB (% MS) 18,7 

PDI (% MS) 48 

FB (% MS) 27,7 
FND (% MS) 43,6  
FAD (% MS) 32,7  

UFL/kg MS 0,69 
 

Taula 28: Composició del fenc d’alfals comprat 

 

L’energia aportada al ramat amb aquest alfals és la següent: 

 

kgMS

UFL

kg

kgMS
kg

69,0

100

3,90
9000   = UFL6,5607  

 

El preu de compra de l’alfals és de 0,24€/kg, per tant, això representa un cost de: 

  

€2160
€24,0

9000 
kg

kg  

 

3.2.2.3. Pinso 

El consum de pinso anual a l’explotació és d’uns 2500kg i va destinat als vedells, als 

dos toros i a vaques que en determinats moments necessitin un suplement alimentari.  

El cost que representa aquest pinso és el següent: 

€900
€36,0

2500 
kg

kg  

 

 

3.3. Determinació de l’animal tipus 

L’obtenció de l’equació de l’animal tipus s’ha fet considerant una vida útil de les vaques 

de 13 anys i sabent que a l’explotació hi ha 2 toros per a 59 vaques. Per tant, els 

coeficients de l’equació seran: 

- Taxa de reposició = 1/vida útil = 1/13anys = 0,077 = 7,7% 

- 2 toros/59 vaques = 0,034 = 3,4% 
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L’equació queda, doncs, de la següent manera: 

 

 

 

Substituint els paràmetres de l’equació per les necessitats diàries de cada animal, 

obtingudes a l’apartat 1.1.6, s’obtenen les necessitats diàries per a cada mes de 

l’animal tipus, tal com mostra la taula 29: 

 

G F M A M J J A S O N D 
6,38 6,42 6,55 6,57 6,60 6,47 6,35 6,25 6,18 5,98 6,09 6,27 

 

Taula 29: Necessitats diàries (UFL) per a cada mes de l’animal tipus. 

 

 

3.4. Anàlisi d’alternatives de suplement d’aliment 

 

A partir de les necessitats del ramat i dels continguts energètics dels aliments 

disponibles en cada època de l’any es  pot fer un balanç per veure en quins moments 

hi ha excés d’aliment i en quins moments en falta. Aquest balanç entre les necessitats 

del ramat i les que se satisfan en la ració (UFL disponibles) queda reflectit a la taula 

30: 

 

BALANÇ ENERGÈTIC  Tardor  Hivern  Primavera  Estiu 

Necessitats (UFL)  51496,58  63752,62  37449,41  48774,31 

UFL disponibles  74807,04  42395,87  74807,04  102995,20 

Balanç (UFL)  23310,46  ‐21356,75  37357,63  54220,89 
 

Taula 30: Balanç energètic (UFL) per cada estació de l’any entre necessitats i disponibilitat. 

Com es pot observar, la disponibilitat d’aliment no és cap problema a la tardor, la 

primavera i l’estiu, però, en canvi, durant l’hivern les necessitats del ramat són 

superiors als continguts energètics de l’aliment disponible. 

Si el dèficit no és extremadament gran, com és aquest cas, el bestiar el pot compensar 

en detriment de les seves reserves, amb el consegüent aprimament. Tot i això, cal 

comprovar-ho. Per fer-ho s’utilitzen les dades de la taula 31 (NRC, 2001). Aquesta 

taula mostra, per a diferents pesos vius, l’energia requerida per augmentar una unitat 

d’índex de condició corporal (augment de pes) i l’energia proporcionada pel fet de 

perdre una unitat d’índex de condició corporal (disminució de pes). 

 
Animal tipus = Vaca + 0,077·Rep 1r any + 0,077·Rep 2n any + 0,077·Rep 3r any + 0,034· toro 
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Per entendre millor la taula es posa un exemple: una vaca de 400kg i un índex de 

condició corporal de 3 proporcionarà 245Mcal quan aquest disminueixi una unitat. 

 

PES VIU (kg) 

400  450  500  550  600  650  700 

ICC  Energia proporcionada per la pèrdua d'una unitat d'ICC (Mcal) 

2  230  239  288  317  346  375  404 

3  245  276  307  338  368  399  430 

4  257  289  321  353  385  417  450 

5  266  299  332  365  399  432  463 

ICC  Energia necessitada pel guany d'una unitat d'ICC (Mcal) 

1  287  323  359  395  431  467  502 

2  298  335  372  410  447  484  522 

3  306  344  382  421  459  497  535 

4  312  351  390  429  468  507  546 
 

Taula 31: Energia (Mcal) subministrada o necessitada per perdre o guanyar una unitat d’ índex 

de condició corporal (ICC), en funció del pes viu de l’animal (NRC, 2001) 

 

El dèficit per vaca durant l’hivern és: 

vacaMcal
UFL

Mcal

vaques

UFL
/6,622

72,1

59

75,21356
  

 

A partir d’aquí es poden plantejar diferents índex de condició corporal de les vaques a 

principi d’hivern i veure, amb aquest dèficit per vaca, en quin estat arribarien al final de 

l’hivern. 

 ICC de 4 en començar l’hivern: 

En aquest estat, si les vaques tenen un dèficit de 622Mcal, acabarien l’hivern amb un 

índex de condició corporal 2, ja que perdrien 321Mcal per passar de ICC 4 a ICC 3 i 

307Mcal per passar de ICC 3 a ICC 2. 

 

 ICC de 3 en començar l’hivern 

Si les vaques iniciessin l’hivern amb un ICC 3 acabarien l’hivern amb un ICC per sota a 

1, ja que perdrien 307Mcal per passar de ICC 3 a ICC 2 i 288Mcal per passar de ICC 3 

a ICC 2. 

 

La conclusió que es deriva d’aquesta comprovació és que en cap cas les vaques 

poden iniciar l’hivern amb un índex de condició corporal de 3 o inferior, ja que 

arribarien a una condició corporal tant dolenta que per tal que recuperessin una 
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condició corporal acceptable caldria una alimentació molt abundant i de gran qualitat 

que suposaria unes despeses enormes. Si, a més a més, es volgués millorar el 

rendiment reproductiu d’aquestes vaques caldria alimentar-les més i els costos serien 

encara superiors. 

 

Veient que durant l’hivern l’aliment no satisfà les necessitats del ramat, cal plantejar-se 

possibles alternatives de suplement que puguin permetre un ajustament més precís 

a les necessitats. 

Per decidir aquestes alternatives cal partir de dues dades que són cada any 

teòricament iguals: 

 

Necessitats hivern (UFL)  63752,6 

Valor energètic fenc propi (UFL)  27239,5 

 

Cal, doncs, analitzar si hi ha alguna opció millor per complementar aquest dèficit 

energètic de 21356,75 UFL que la que s’està realitzant actualment (palla i alfals) i si 

val o no la pena satisfer les necessitats al 100%, cosa que actualment no s’està fent. 

De fet, i com es pot extreure de la taula 31, actualment les necessitats del ramat a 

l’hivern queden cobertes en un 67%. 

És un fet que  per satisfer aquestes necessitats, ja sigui completament o parcial, cal 

comprar aliment a fora, de manera que el que es tracta és de fer un anàlisi del preu de 

l’aliment que es compra i el seu contingut energètic. A partir d’això, es poden establir 

les diferents alternatives. 

Un dels principals inconvenients que hi ha en aquesta explotació és que qualsevol 

aliment que es compra s’encareix molt a causa del transport, ja que l’explotació queda 

allunyada de les zones on es produeix aquest aliment. Això fa que es dificulti encara 

més disposar d’un suplement d’aliment per a l’hivern sense que els costos siguin 

elevats. 

Per tant, l’opció de satisfer totalment les necessitats del bestiar a l’hivern amb menjar 

de fora queda descartada de bon començament, ja que suposarien uns costos 

enormes a causa, com s’ha dit, del transport. A més a més, l’experiència ha demostrat 

que el bestiar pot superar l’hivern sense tenir les necessitats satisfetes al 100%. 

 

ALTERNATIVA 1: Satisfer el 80% de les necessitats del ramat 

Una primera alternativa podria ser augmentar les necessitats cobertes del ramat 

durant l’hivern en un percentatge superior i passar del 67% actual a, per exemple, el 

80%. Això voldria dir una aportació addicional de 8606 UFL. Si aquesta aportació es 
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realitzés íntegrament amb fenc d’alfals, un aliment de molta més qualitat que la palla, 

tindria un cost de: 

 

€3315
€24,0

30,90

100

69,0
8606 

kgkgMS

kg

UFL

kgMS
UFL  

 

Per tant, satisfer les necessitats del ramat durant l’hivern en un 80% suposaria un cost 

addicional de 3315€. Dir a priori si aquesta opció és encertada és complicat, ja que 

s’hauria de comprovar si aquesta millor satisfacció de les necessitats durant l’hivern es 

tradueix en un millor rendiment reproductiu de les vaques i, per tant, amb més vedells 

nascuts. 

És interessant analitzar en quin índex de condició corporal arribarien les vaques a final 

d’hivern en aquesta situació, és a dir, amb un 80% de les necessitats cobertes. En 

aquest cas, el dèficit passa a ser de 12750,52UFL (21930,89Mcal). 

El dèficit per animal és de: 

vacaMcal
vaques

Mcal
/71,371

59

89,21930
  

 

Consultant la taula 31, i amb un ICC inicial de 4, les vaques arribarien a final d’hivern 

amb un ICC lleugerament per sota de 3 (l’energia proporcionada per passar de 4 a 3 

és de 321Mcal).  

En aquesta situació, les vaques que han parit durant l’hivern segurament no tardarien 

tant temps en tornar a quedar cobertes que en el cas d’arribar a final d’hivern amb una 

condició corporal inferior, a causa d’aquesta millor satisfacció de les necessitats. 

 

ALTERNATIVA 2: Satisfer el 80% de les necessitats de les vaques lactants 

Veient que el cost de l’alternativa 1 és força elevat, es pot plantejar la possibilitat de 

satisfer el 80% de les necessitats durant l’hivern només de les vaques lactants, en 

comptes de la totalitat de les vaques. Cal tenir en compte que la durada més o menys 

llarga de l’anestre postpart depèn sobretot de l’estat nutricional de la vaca, de manera 

que si les vaques que durant l’hivern estan criant un vedell poden satisfer millor les 

necessitats segurament quedaran cobertes abans.  

Recuperant les necessitats de les vaques lactants de l’apartat 3.1.2. es poden obtenir 

les necessitats totals de les vaques gestants durant el període en què se’ls dóna 

aliment (des de mig desembre fins a mig abril). 
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G F M A M J J A S O N D 

Vaques lactants 13,2 13,4 15,6 15,9 18,5 18,22 15,8 12,8 12,6 7,6 8,5 12,1 

UFL total lactants x dia 106,1 109,2 127,2 128,4 153,7 146,3 125,2 102,1 99,2 61,6 70,6 100,0
 

Les necessitats de les vaques lactants en aquest període i que es volen cobrir són, 

doncs: 

 

UFLUFLUFLUFL
UFL

sNecessitat 4,3658.0
2

4,128
2,1272,1091,106

2

100







   

 

Econòmicament, això suposa: 

€75,140
€24.0

3.90

100

69.0
4,365 

kgkgMS

kg

UFL

kgMS
UFL  

 

 

ALTERNATIVA 3: Satisfer el 100% de les necessitats de les vaques lactants 

Havent vist que cobrir el 80% de les necessitat de les vaques lactants té un cost 

assequible (140,75€) es pot plantejar la possibilitat de cobrir la totalitat de les 

necessitats. 

 

UFLUFLUFLUFL
UFL

sNecessitat 7,456
2

4,128
2,1272,1091,106

2

100
  

 

€92,175
€24.0

3.90

100

69.0
7,456 

kgkgMS

kg

UFL

kgMS
UFL  

 

Veient que l’augment del cost respecte l’alternativa anterior no és gaire superior, la 

possibilitat de satisfer el 100% de les necessitats de les vaques lactants a l’hivern pren 

força. 

 

ALTERNATIVA 4: Satisfer el 100% de les necessitats de les vaques gestants 

Recuperant les necessitats de les vaques gestants de l’apartat 3.1.3. s’obtenen les 

necessitats de les pels mesos d’hivern. 

 

 G F M A M J J A S O N D 

Nombre de vaques gestants 16,5 15,2 11,9 9,8 5,9 5,9 7,9 11,1 10,4 11,7 12,9 11,9 

UFL total gestants x dia 368,7 339,7 265,1 219,5 132,4 132,4 178,0 248,5 231,9 261,0 290,0 265,1
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UFLsNecessitat 8,1215
2

5,219
1,2657,3397,368

2

1,265
  

 

€31,468
€24.0

3.90

100

69.0
8,1215 

kgkgMS

kg

UFL

kgMS
UFL  
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4. GESTIÓ DELS PARTS 

4.1. Anàlisi i distribució anual dels parts 

Els dos toros del ramat estan tot l’any amb les vaques, de manera que els parts es 

produeixen al llarg de tot l’any, si ve hi ha alguns mesos en què s’assoleixen pics. La 

figura 17 mostra la distribució anual dels parts: 

 

 

Figura 17: Distribució mensual dels parts al llarg de l’any. 

 

Com es pot observar, el mes en què es produeixen més parts és el maig, amb una 

mitjana de més de 7 parts, que representen més del 20% del total de parts de l’any. 

Això vol dir, doncs, que més del 20% de les muntes es produeixen durant el mes 

d’agost. Aquest fet té lògica, ja que s’ha de pensar que al mes d’agost les vaques fa un 

mes que estan pasturant a les cotes més altes de la finca, on hi ha abundància 

d’aliment i de gran qualitat. Amb les necessitats cobertes sobradament, les 

probabilitats de quedar prenyades augmenten notablement. 

En canvi, sorprèn més observar que més d’un 12% de les cubricions es produeixen al 

mes de març, moment en què teòricament les necessitats del bestiar no queden 

cobertes i, per tant, han de consumir reserves. El motiu podria ser que durant els 

mesos en què el ramat s’ha d’alimentar amb pinso i farratges, aquest està concentrat 

en una superfície més petita que durant la resta de l’any, de manera que els toros 

tenen més facilitats de detectar vaques en zel. 

D’altra banda, l’època amb menys cubricions és just després que el ramat baixi de les 

zones de pastura més de muntanya, és a dir, el setembre. Aquesta època de poques 

muntes s’allarga 3 mesos i és al desembre quan es produeix un augment significatiu 

de les cubricions. 



Anàlisi i propostes de millora de l’explotació de vaques de cria “El Llomà” a Malanyeu 
(Berguedà) 

41 
 

4.2.  Elecció del sistema de parts 

Actualment, a l’explotació es produeixen els parts durant tot l’any, amb una distribució 

com la de la figura 17, però s’ha de tenir en compte la possibilitat de concentrar-los en 

una època determinada de l’any i valorar els possibles avantatges i inconvenients de 

fer aquest canvi. 

Els factors que més influeixen en decidir un sistema o un altre són els següents: 

 

4.2.1. Dades productives del ramat 

S’ha realitzat una anàlisi de les dades productives del ramat, amb l’objectiu de veure 

com es distribueixen les cubricions i els parts al llarg de l’any i detectar anomalies que 

poden afectar el rendiment de l’explotació i veure com es distribueixen certs 

paràmetres al llarg de l’any, com poden ser les cubricions i els parts.  

S’han considerat les cubricions i l’interval entre parts. 

 

Materials i mètodes 

Per fer aquesta anàlisi s’ha partit de la distribució dels parts al llarg de l’any a 

l’explotació.  

La taula 32 mostra el nombre de parts que hi ha hagut cada any, però només de les 

vaques que s’han pres per fer l’anàlisi, no pas del total de vaques de l’explotació.  

 

ANY NOMBRE DE PARTS 
2002 11 
2003 13 
2004 13 
2005 10 
2006 20 
2007 22 
2008 16 
2009 22 
2010 35 
2011 20 

TOTAL 182 

 

Taula 32: Nombre de parts considerats cada any per fer l’anàlisi. 

 

El nombre total de vaques de les quals s’han pres dades de parts és de 49 vaques, de 

manera que, de mitjana, es tenen 3,7 dades per vaca. S’han rebutjat tots els parts de 

vaques produïts l’any 2012 o posteriorment, ja que moltes d’aquestes vaques no han 

tornat a parir, de manera que no se sap encara l’interval entre parts des del darrer part. 
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 Cubricions fecundants 

Per obtenir el moment de les cubricions fecundants s’han pres les mitjanes mensuals 

de naixements de l’apartat 2.1. i s’han desplaçat 9 mesos enrere, que és la duració de 

la gestació en vaques. A la figura 18 es mostra aquesta distribució al llarg de l’any. 

Les cubricions de les vaques es produeixen durant tot l’any, si bé en determinades 

èpoques (setembre, octubre i novembre) són molt baixes, mentre que en d’altres se’n 

produeixen moltes més (març, juny i agost).  

 
Figura 18: Representació gràfica de la distribució de les cubricions 

 
 
 

 Interval entre parts 

L’interval entre parts és un dels factors que té més incidència sobre la viabilitat de les 

explotacions de vaques de cria. En el cas del l’explotació El Llomà S.C.P., l’interval 

mitjà entre parts del ramat, obtingut per mínims quadrats,  és excessivament elevat 

(640 dies), de manera que és crític analitzar-ne el motiu i trobar solucions per tal de 

reduir-lo. 

Així doncs, s’ha fet un anàlisi de variància dels intervals entre parts mitjançant el 

programa estadístic SPSS (versió 20, 2011), intentant buscar si hi ha algun factor que 

influeixi d’una manera significativa en l’interval entre parts. 

Els factors que s’han considerat en el model són els que es mostren a la taula 33: 
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ÈPOCA DEL PART 

Desembre-gener-febrer 
Març-abril-maig 
Juny-juliol-agost 

Setembre-octubre-novembre 

ANY DEL PART 

2002 
2003 
2004 
2005 

2006 

2007 
2008 
2009 
2010 

2011 

EDAT DE LA VACA 
≤ 7 anys 

7-12 anys 

> 12 anys 
 

Taula 33: Factors considerats en el model, amb les seves respectives categories. 

 

- Època del part: com es veu a la taula 33, s’han establert quatre categories 

referents a l’època en què es produeix el part, que corresponen a diferents 

trimestres de l’any i que equivalen aproximadament a les estacions de l’any. 

S’ha fet l’anàlisi en trimestres en comptes d’en mesos perquè no hi ha model 

estadístic previ i el nombre de dades disponibles no és gaire gran, la qual cosa 

podria haver provocat que apareguessin cel·les buides al model, és a dir, que 

no hi haguessin dades en alguna de les combinacions “època del part- any del 

part- edat de la vaca”. 

 
- Any del part: s’han analitzat tots els anys des que es tenen dades dels parts, 

és a dir, des del 2002 fins el 2011. Les dades de l’any 2012 no s’han utilitzat, ja 

que, de moment, encara es tenen poques dades i, per tant, serien poc 

significatives. 

 

- Edat de les vaques: com en el cas de l’època del part i pels mateixos motius, 

les categories establertes per aquest factor han estat agrupacions d’edat, en 

aquest cas, vaques de 7 anys o menys, vaques d’entre 7 i 12 anys i vaques de 

més de 12 anys. 

 
Cal dir que les interaccions no s’han inclòs al model definitiu perquè no van resultar 

significatives en l’anàlisi previ que es va realitzar. 
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Resultats i discussió 
 

La taula 34 mostra la significació dels tres factors del model. Tenint en compte que 

s’ha pres un índex de significació del 95%, els factors “edat de la vaca” i “any del part” 

són significatius per explicar l’interval entre parts. En canvi, el factor “època del part” 

no és significatiu, doncs el seu valor de α és més gran de 0,05.  

 

Origen 
Suma de 
quadrats 
tipus III 

gl 
Mitjana 

quadràtica 
F Sig. 

Model 
corregit 

1061,383 14 75,813 2,634 0,002 

Intersecció 15309,033 1 15309,033 531,921 0 

ÈPOCA 195,623 3 65,208 2,266 0,083 

EDAT 258,988 2 129,494 4,499 0,013 

ANY 586,262 9 65,14 2,263 0,020 

Error 4777,589 166 28,781     
Total 79323 181       
Total 
corregida 

5838,972 180       

 
Taula 34: Factors considerats en el model, amb la seva significació. 

 

 

 
 Època del part 
 

Observant els resultats de la taula 35 es veu que les vaques que han parit durant els 

mesos de juny, juliol i agost són les que triguen menys en tornar a parir i, per tant, són 

les que triguen menys en quedar cobertes després del part. Tot i això, els valors són 

molt superiors als habituals en altres explotacions de vaques de cria. En canvi, les 

vaques que pareixen durant el març, abril i maig són les que més triguen en tornar a 

parir. La diferència de temps per quedar prenyades entre les vaques parides a les 

dues èpoques, 110 dies, és estadísticament significativa. 

 
 

ÈPOCA DEL PART Interval entre parts (dies) 
Desembre-gener-febrer  587    ab 

Març-abril-maig  631    ac 
Juny-juliol-agost                      521      b 

Setembre-octubre-novembre                      557      b 
 
Taula 35: Mitjana de l’interval entre parts en funció de l’època en què s’ha produït el part previ. 
Estimació per mínims quadrats. Lletres diferents entre mitjanes expressen diferències significatives a 
P< 0,05.  
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Veient que les vaques que crien els mesos de març, abril i maig són les que triguen 

més en quedar cobertes, una possible solució a aquest fet seria evitar que pareixin 

durant aquests mesos, la qual cosa implicaria separar els toros de les vaques durant 

els mesos de juny, juliol i agost, moment en què aquestes vaques quedarien cobertes.  

L’inconvenient de fer aquesta pràctica és que és precisament durant els mesos d’estiu 

que es produeixen més cubricions (veure figura 18), de manera que es desaprofitaria 

aquesta major facilitat de les vaques per quedar cobertes. 

Una altra opció, doncs, seria aportar un suplement alimentari a les vaques que han 

parit durant el març, abril i maig, ja sigui amb concentrat o amb farratge. L’objectiu 

d’aquesta mesura seria reduir en la mesura del possible l’anestre postpart, ja que, 

segons la bibliografia consultada (Robson, C., Aller, J.E., Callejas, S., 2007) un dels 

factors considerats de major importància en la duració de l’anestre postpart és l’estat 

nutricional de l’animal. Cal tenir en compte que durant el mes de març les vaques 

vénen de tres mesos de fred, amb poca disponibilitat d’aliment i amb les necessitats no 

cobertes totalment, malgrat l’aportament alimentari que se’ls fa. Per tant, aquesta 

condició corporal inadequada pot provocar l’allargament de l’anstre postpart i, en 

conseqüència, de l’interval entre parts. 

 
 Any del part 

 
La tendència general de l’interval entre parts, veient la taula 36, és que aquest ha 

augmentat any rere any, arribant a 677 dies l’any 2010. S’observa un notable descens 

de l’interval l’any 2011, però el motiu podria ser que algunes de les vaques que van 

parir aquell any no han tornat a parir encara, cosa que provocaria aquesta davallada. 

Caldria, doncs, esperar un temps més fins que totes les vaques que van fer un vedell 

el 2011 haguessin tornat a parir i observar llavors la mitjana de l’interval entre parts del 

2011. 

 
ANY Interval entre parts (dies) 
2002                      474   a 
2003 536   ab 
2004    596   abcd 
2005 542   ab 
2006 548   ab 
2007   613   bcd 
2008   608   bcd 
2009 624   bc 
2010                      677   c 

2011 524   ad 

 
Taula 36: Mitjana de l’interval entre parts per cada any. Estimació per mínims quadrats. Lletres 
diferents entre mitjanes expressen diferències significatives a P< 0,05. 
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Aquesta tendència a l’augment de l’interval entre parts és un aspecte que cal corregir 

de cara al futur i, per tant, primer cal plantejar els possibles motius d’aquest augment. 

Podrien ser els següents: 

- Jerarquia dels toros: la diferència d’edat i mida dels dos toros provoca que 

el jove, arribat a l’explotació el març de 2008, es trobi dominat pel toro gran 

durant els mesos d’estiu, que és l’època de l’any en què els dos toros estan 

en contacte. Per tant, com que la relació vaques/toro és baixa, el toro jove 

no munta el mateix nombre de vaques que el toro vell. Això, si es considera 

el fet que el toro gran ja té 12 anys i que pot haver perdut fertilitat, podria 

provocar que alguna vaca no quedés coberta, la qual cosa explicaria aquest 

interval tan gran entre parts i amb tendència a l’augment. 

La solució a aquest problema podria ser dividir el ramat en dos grups durant 

els mesos d’estiu, aprofitant que durant el mes d’agost és quan es 

produeixen més cubricions, i deixar un toro a cada grup. Això faria que el 

toro jove no es trobés dominat pel toro gran i pogués muntar sense 

problemes. Durant els mesos d’abril i maig de l’any següent (9 mesos 

després de les cubricions) se sabrien quants vedells han nascut a cada 

grup. Si la xifra és semblant es podria arribar a la conclusió que, 

efectivament, el toro gran impedia que el jove muntés les vaques. 

- Consanguinitat: podria ser un altre motiu que expliqués aquest interval 

entre parts tan elevat. Cal tenir en compte que, malgrat que cada 6 o 7 anys 

es compra reposició a fora, moltes de les actuals vaques són filles del toro 

més vell, de manera que la consanguinitat al ramat és molt elevada.  

Aquest fet podria provocar dues coses: o bé el toro gran munta les vaques 

però no queden prenyades o bé sí queden prenyades però es produeixen 

avortaments. Tenint en compte que les vaques es troben tot l’any a l’aire 

lliure i que durant mesos no estan supervisades podria ser perfectament 

que alguna vaca avortés i que ningú de l’explotació se n’adonés. 

Hi ha diferents possibles solucions a aquest problema. Una podria ser 

comprar cada any reposició a altres explotacions en comptes de quedar-

se’n de pròpia, tot i que és una opció bastant cara. 

Una altra possible solució és intercanviar un o tots dos toros amb els toros 

d’alguna explotació veïna durant uns quants mesos. D’aquesta manera, les 

vedelles filles del toro de l’altra explotació es podrien quedar com a 

reposició i ser muntades pels toros propis sense problemes de 

consanguinitat. Aquesta opció seria bastant factible i fàcil de dur a terme, ja 
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que durant el mes d’octubre els ramats de les dues explotacions es troben 

en finques veïnes, només separades per un vailet. 

- Alimentació: aquest factor també podria explicar, en part, el motiu d’aquest 

interval entre parts tan gran. En un principi es pot pensar que aquest pot 

ser-ne el motiu principal, sobretot si es té en compte que durant l’hivern les 

necessitats de les vaques no queden satisfetes al 100%. Però en canvi, si 

s’observa la figura 18 amb la distribució de les cubricions al llarg de l’any, 

s’observa que els mesos en què s’ha de donar aliment a les vaques (gener, 

febrer, març, sobretot) no coincideixen amb els mesos de menys cubricions, 

fet a priori sorprenent.  

Per tant, caldria fer un seguiment acurat de la condició corporal de les 

vaques al llarg de l’any per estimar com evoluciona l’aprofitament de les 

pastures per les vaques, ja que no sembla descartable que hi hagi períodes 

en què les vaques no arribin a cobrir les seves necessitats. 

 

 Edat de la vaca en el moment del part 
 

Les vaques de 7 anys o menys anys són, curiosament, les que més triguen en tornar a 

parir, amb una diferència significativa respecte les vaques d’entre 7 i 12 anys. Les 

vaques de més de 12 anys tenen un interval entre parts, com és d’esperar, superior a 

les vaques d’entre 7 i 12 anys (veure taula 37).  

 

EDAT AL PART Interval entre parts (dies) 
≤ 7 anys 618   a 

7-12 anys  534   b 

> 12 anys   570   ab 
 

Taula 37: Mitjana de l’interval entre parts per cada grup d’edat. Estimació per mínims quadrats. 
Lletres diferents entre mitjanes expressen diferències significatives a P< 0,05. 

 
 
Com s’ha dit, sorprèn el fet que les vaques més joves siguin les que triguin més temps 

en tornar a quedar cobertes i, a més, amb una diferència significativa respecte les 

vaques de mitjana edat. Per trobar una explicació a aquest fet caldria fer un estudi més 

exhaustiu i amb una mostra de dades més gran i de més anys, per tal de veure si 

aquesta anomalia s’ha produït només durant els anys en què s’han extret les dades o 

si, per contra, s’ha anat produint des de fa molts més anys. 
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4.2.2. Condició corporal dels vedells en funció de l’època de naixement 

L’època de l’any en què naixen els vedells juga un paper molt important en el   

desenvolupament del vedell fins al deslletament. Això fa que els vedells nascuts a 

principi de primavera arribin a final de lactació amb una condició corporal òptima, ja 

que s’han desenvolupat durant l’època en què les condicions climàtiques són menys 

exigents, tant per a ells com per a les vaques, de manera que en cap moment tenen 

limitacions de disponibilitat de llet. 

En canvi, els vedells nascuts a finals de tardor o a principis d’hivern (desembre-gener, 

sobretot) tenen un creixement més lent a causa, sobretot, de les racions inferiors de 

les mares, que es tradueixen en menys producció de llet. Aquestes dificultats en el 

creixement fan que arribin a l’edat de deslletament amb un pes lleugerament inferior al 

normal, de manera que, o bé es venen amb menys pes i, per tant, més barats, o bé 

s’allarga l’edat de deslletament. Aquest aspecte serà tractat a l’apartat 4.2.3. 

Per tant, des d’aquest punt de vista semblaria interessant concentrar tots els parts als 

mesos d’abril i maig, ja que d’aquesta manera s’aconseguiria que els vedells arribessin 

a l’edat de deslletament amb una òptima condició corporal. 

 

4.2.3. Costos de producció dels vedells segons l’època de l’any 

El factor que més condiciona el cost de producció dels vedells fins al moment del 

deslletament és l’alimentació. En moltes èpoques de l’any els vedells poden cobrir les 

seves necessitats només amb la llet materna, però a partir de novembre i durant tot 

l’hivern cal subministrar-los pinso per afavorir un millor desenvolupament corporal i, 

per tant, això representa uns costos addicionals.  

Per tant, l’ideal és aconseguir que quan els vedells siguin deslletats hagin hagut de 

consumir el mínim d’aliment que no sigui la llet materna, ja que això repercuteix 

directament en els costos. Com en l’apartat anterior, això es podria aconseguir 

concentrant els parts a la primavera (abril i maig), ja que coincidiria el moment en què 

els vedells necessiten més llet amb el de més abundància d’aliment per a les vaques i, 

per tant, les vaques tindrien més capacitat de producció de llet. 

 

4.2.4. Variació del preu de venda dels vedells durant l’any 

El preu de venda dels vedells és constant al llarg de l’any. Si hi ha alguna variació és 

només per les característiques dels vedells, no per cap motiu de mercat. Per tant, 

aquest factor no és rellevant de cara a decidir si concentrar o no els parts. 
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Tenint en compte tots aquests punts, concentrar els parts durant els mesos d’abril i 

maig semblaria una bona opció, des del punt de vista estrictament econòmic, però això 

també comporta uns inconvenients que cal tenir en compte: 

a) Com s’ha vist a l’anàlisi de l’interval entre parts, les vaques que pareixen durant 

els mesos de març, abril i maig són les que triguen més temps en tornar a 

quedar cobertes (631 dies de mitjana). Si totes les vaques parissin durant els 

mesos d’abril i maig l’interval entre parts s’allargaria per a la totalitat de les 

vaques, per tant, si es volgués reduir l’interval entre parts en aquesta situació 

de parts concentrats en aquests dos mesos caldrien un suplements alimentaris 

molt més grans. 

 

b) Gran part de les necessitats de gestació s’acumularien durant els mesos de 

febrer i març, moment en què no hi ha pastures a la finca i cal alimentar el 

bestiar. Comportaria, doncs, encara més cost en la compra d’aliment. 

 

Una altra opció, pensant en facilitar el maneig, podria ser concentrar els parts durant 

els mesos de gener, febrer i març, ja que en aquest moment el ramat es troba als 

camps més propers a la casa i en una superfície molt més petita. El problema 

d’aquesta opció és que hi hauria una acumulació encara més gran de les necessitats 

precisament en aquests mesos de menys disponibilitat d’aliment. A més a més, els 

vedells nascuts a aquesta època de l’any tenen un creixement més lent, tal com s’ha 

comentat a l’apartat 4.2.2. 

 

És per aquests motius que se seguirà treballant amb els parts repartits durant tot l’any, 

a més a més dels següents: 

 

a) Maneig dels toros 

Concentrar els parts suposaria tenir els toros separats de les vaques durant 

nou o deu mesos i això voldria dir destinar un temps addicional i uns costos 

extres al manteniment dels tancats on hi ha els toros i que en cas de parts tot 

l’any no hi haurien de ser. 

 

b) Major facilitat per identificar mare i cria 

Un naixement més escalonat dels vedells fa que sigui més fàcil portar un 

control de quines vaques pareixen i quins són els seus vedells, ja que no hi ha 

tants naixements simultàniament. Cal tenir en compte que en determinades 

èpoques de l’any, sobretot a l’estiu, que és quan les vaques es troben a les 
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zones més allunyades de la finca, la dificultat de trobar quines vaques han parit 

i quin és el seu vedell és molt alta, ja que en molts moments del dia els vedells 

formen grups i van completament separats de les mares. 

 

c) Més seguretat de quedar cobertes 

Si es concentren els parts vol dir que les vaques estaran en contacte amb els 

toros durant un breu període de temps a l’any. Si per qualsevol motiu una vaca 

no queda coberta en aquest període de temps en què hi ha els toros ja no 

podrà tornar a quedar coberta fins l’any següent. 

 

d) Vendes i ingressos més escalonats 

Poder vendre vedells en menys quantitat però amb més vegades durant l’any 

es garanteix un ingrés de diners més escalonats i, per tant, és menys arriscat. 

A més a més, com ja s’ha dit a l’apartat 4.2.4, el preu de venda dels vedells no 

varia en funció de l’època de l’any, de manera que, en aquest sentit, concentrar 

parts tampoc oferiria cap avantatge. 
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5. DISSENY D’UNA NAU D’ENGREIX DE VEDELLS 

5.1. Ubicació de la nau 

A l’hora d’escollir la ubicació de la nau s’han valorat bàsicament tres factors: 

 Que sigui un lloc en què el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de 

l’ajuntament de La Nou de Berguedà en permeti la construcció.  

 Que sigui proper a la casa, per reduir desplaçaments i augmentar la comoditat 

del maneig. 

 Que el pendent sigui com més baix millor, per poder reduir al màxim possible el 

moviment de terres. 

Considerant, doncs, aquest factors, la ubicació escollida per a la construcció de la nau 

és la que es pot veure a les figures 19a, 19b i 19c: 

 

 
 

Figura 19a: Ubicació de la nau d’engreix. 
 

 
Figures 19b i 19c: Camp on es construirà la nau, orientació sud (figura 19b) i orientació nord (figura 19c) 
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5.2. Característiques de la nau 

5.2.1. Dimensions de la nau 

Les dimensions de la nau s’han establert en funció del nombre de vedells que hi han 

de cabre però, a més a més, també s’han tingut en compte dos factors més: 

 Que es compleixi la superfície mínima per animal que, segons el Real Decreto 

229/1998 del 16 de febrer sobre normes mínimes par a la protecció de vedells, 

és la que es mostra a la taula 38: 

Pes viu vedell  Superfície mínima 

<150kg  1,5m2 

150kg ‐ 220kg  1,7m2 

>220kg  1,8m2 

 

Taula 38: Superfície mínima per vedell en funció del seu pes viu 

 

Aquesta superfície mínima, malgrat ser legal, és molt reduïda des d’un punt de 

vista de benestar animal i a l’hora de decidir les dimensions de la nau aquesta 

superfície mínima per vedell se superarà intencionadament amb escreix. 

 S’ha suposat que se solucionaran els problemes actuals d’interval entre parts 

de les vaques explicat anteriorment, de manera que el nombre de vedells 

produïts cada any seria superior. 

 Que les dimensions de la nau permetin una hipotètica ampliació del ramat en 

un futur, de manera que no fos necessari haver de realitzar cap ampliació de la 

nau en cas que es fes aquesta ampliació de ramat. 

 

El primer que s’ha fet és esbrinar quants vedells hi hauria a l’interior de la nau cada 

mes en la situació actual. Per fer-ho s’han utilitzat les dades de la distribució mensual 

de parts utilitzades també en el càlcul de les necessitats. Sabent quin percentatge de 

vedells naixen cada mes es pot saber quin percentatge de vedells es deslleten cada 

mes. L’únic que s’ha de fer és desplaçar aquests percentatges durant els 5 mesos 

següents, edat en què els vedells són deslletats, i tenint en compte que s’estaran 9 

mesos a la nau d’engreix, fins als 14 mesos d’edat. 

Per tant, amb el nombre actual de vaques a l’explotació i amb la capacitat reproductiva 

actual, es té que cada mes hi hauria a la nau: 
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MES  NOMBRE DE VEDELLS 

Gener  27 

Febrer  26 

Març  26 

Abril  25 

Maig  26 

Juny  25 

Juliol  21 

Agost  23 

Setembre  26 

Octubre  32 

Novembre  30 

Desembre  29 

 

 

Si s’aconseguís millorar la capacitat reproductiva de les vaques fins al punt 

d’aconseguir 0,8 vedells/vaca i any (quantitat òptima i difícilment superable en 

explotacions de vaques de cria), a la nau passaria a haver-hi cada mes: 

 

MES  NOMBRE DE VEDELLS 

Gener  37 

Febrer  35 

Març  35 

Abril  34 

Maig  34 

Juny  33 

Juliol  28 

Agost  31 

Setembre  34 

Octubre  42 

Novembre  41 

Desembre  39 

 

 

Finalment, si es realitzés una ampliació de ramat i s’arribés a 100 vaques, el nombre 

de vedells que hi hauria mensualment a la nau d’engreix seria de: 
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MES  NOMBRE DE VEDELLS 

Gener  63 

Febrer  60 

Març  59 

Abril  58 

Maig  58 

Juny  56 

Juliol  47 

Agost  52 

Setembre  58 

Octubre  72 

Novembre  70 

Desembre  67 

 

Així doncs, el dimensionat de la nau s’ha fet considerant aquesta darrera situació, en 

la que hi hauria un nombre màxim de 72 vedells. 

Es vol que la superfície mínima per vedell en aquesta situació de màxim nombre de 

vedells sigui de 4m2, per tant, la nau tindrà una superfície de 288m2 (72vedells x 4m2). 

La nau tindrà unes dimensions de 24 metres de llargada per 12 metres d’amplada, 

de manera que es compleixi la superfície desitjada. 

 

5.2.2. Orientació de la nau i protecció contra els vents dominants 

L’orientació de la nau ve condicionada, sobretot, per l’orientació del camp on es 

construirà. No és l’orientació més adequada, però s’ha escollit aquesta perquè no hi ha 

espais propers a la casa i suficientment grans que permetin construir la nau orientada 

al sud, orientació ideal des d’un punt de vista de radiació solar. A la figura 19a es pot 

veure que el camp on es construirà la nau segueix una direcció aproximadament nord-

sud. 

Un problema important que s’ha detectat i que ha condicionat el disseny de la nau, 

sobretot pensant en l’hivern, és que el vent dominant prové de la mateixa zona per on 

el sol arriba a la nau durant més estona. Per tant, si es deixés aquesta banda oberta 

per tal que els vedells es beneficiessin de la radiació solar es veurien afectats pels 

vent dominant. Per contra, si es tapés aquesta banda per protegir els vedells del vent 

pràcticament no els tocaria el sol en tot el dia. 

La solució que s’ha adoptat és tapar aquesta banda de la nau fins a una alçada de 3 

metres i fer un disseny de la teulada amb una obertura que permetrà l’entrada del sol a 

l’interior de la nau (veure plànols 5 i 6) 
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La cara nord de la nau, sempre la més freda, quedarà protegida del vent del nord 

gràcies a la construcció adossada del femer (veure detalls a l’Annex II “Disseny del 

femer). 

 

5.2.3. Distribució interior de la nau 

Els vedells que s’engreixin estaran separats en lots, tant per sexe com per edat: 

 Mascles de 5 a 8 mesos. 

 Mascles de 8 a 11 mesos. 

 Mascles de 11 a 14 mesos. 

 Femelles de 5 a 8 mesos. 

 Femelles de 8 a 11 mesos. 

 Femelles de 11 a 14 mesos. 

 

Mitjançant la instal·lació de baranes mòbils es faran els sis compartiments de la nau, 

un per a cada lot. Cada compartiment tindrà unes dimensions de 12x4 metres. 

Aquesta divisió de la nau es pot veure a la figura 20. Els vedells es podran desplaçar 

per les zones A i B del seu compartiment, excepte quan es netegi la nau. En aquest 

cas, els vedells es tancaran tots a la zona A, si es vol netejar la zona B, o a l’inrevés, 

gràcies al sistema de baranes mòbils. Quan una de les dues zones sigui neta es 

traslladaran els vedells de banda i es podrà netejar l’altra zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Divisió interior de la nau, mitjançant l’ús de baranes mòbils. La línia discontínua indica l’opció 

de subdivisió de cada compartiment, per a tasques de neteja. 

 

A 

B 
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Els mascles i les femelles de més edat (10-12 mesos) es col·locaran als dos extrems 

de la nau, el més allunyats possible, mentre que els mascles i les femelles més joves 

(5-7 mesos) estaran de costat als dos compartiments centrals de la nau. Amb això 

s’intenta evitar alteracions en els mascles de més edat per la presència de les 

femelles, tot i que, a priori, amb un any d’edat no hi hauria d’haver problemes 

rellevants. 

 

 

5.2.4. Sitges 

Les sitges estaran instal·lades a la mateixa banda on hi haurà les menjadores, és a dir, 

a la banda est de la nau, tal com es pot veure a la figura 21. El pinso de l’interior de les 

sitges baixarà per gravetat cap a les menjadores, a través d’un sistema de descàrrega 

lateral. 

La decisió sobre el nombre de sitges necessàries i la seva capacitat es pot consultar a 

l’Annex IV: Dimensionament de les sitges. 

 
  

  

Figura 21: Representació esquemàtica de la situació dels abeuradors (A), les menjadores de 

palla, les menjadores de pinso (P) i les sitges.  Els números representen cada un dels sis 

compartiments de la nau. 

  

 

5.2.5. Femer 

Aquest femer allotjarà tots els fems produïts pels vedells de la nau i es buidarà un cop 

l’any, coincidint en l’època d’adobat dels prats de dall. Per tant, el dimensionat del 

femer s’ha fet tenint en compte aquesta autonomia d’emmagatzematge que ha de 

complir. El femer, adossat a la nau per la banda nord, tindrà una forma rectangular, 

format per 3 parets a les bandes nord, est i sud i obert per la banda oest, per on es 

buidarà. 

1 2 3 4 5 6 
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Els detalls dels càlculs del dimensionat es poden veure a l’Annex III: Disseny del 

femer. 

 

 
5.2.6. Mànega de maneig 

A l’exterior de la nau s’hi instal·larà una mànega de maneig, que tindrà les següents 

funcions: 

 Per col·locar els crotals als vedells desmamats que són traslladats a la nau 

d’engreix. 

 Per fer vacunacions. 

 Desparasitacions.  

 Per medicar-los, en cas necessari. 

 

5.2.7. Menjadores 

Les menjadores seran de formigó i s’instal·laran a la banda oberta de la nau, és a dir, 

la banda est. 

Hi haurà dues menjadores a cada compartiment: una per la palla, de 2,4 metres de 

longitud, i una pel pinso, d’1 metre de longitud.  Tant una com l’altra tindran una 

profunditat de 60cm i una amplada de 74cm.  

La capacitat útil serà de 0,67m3 per la menjadora de la palla i de 0.26m3 per la 

menjadora del pinso. 

La distribució de les menjadores es pot veure a la figura 14. 

 

5.2.8. Abeuradors 

La congelació de l’aigua per als vedells durant l’hivern és un aspecte important que es 

podria produir, amb els problemes que això comportaria. És per aquest motiu que 

s’instal·laran abeuradors anticongelants,  que són capaços de suportar temperatures 

de fins a -25ºC, sempre que la canonada de subministrament d’aigua estigui soterrada 

una profunditat suficient, d’entre 0.8 i 2 metres (figura 22). Els abeuradors estan fets 

de polietilè de doble paret amb aïllant al mig. Les cavitats d’accés a l’aigua estan 

protegides amb boles de plàstic que tanquen el forat després que l’animal acaba de 

beure. 

Aquests abeuradors tenen dos avantatges importants més: 

 No necessiten electricitat, ja que no utilitzen cap calefactor. 

 Els aïllants que incorporen entre doble paret no només eviten congelacions a 

l’hivern, sinó que proporciona aigua fresca a l’estiu. 
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Figura 22: Instal·lació dels abeuradors. 

 

Aquests abeuradors tenen una capacitat de 40 litres cadascun, i s’aniran omplint a 

mesura que es buidin, mitjançant una boia. Se n’instal·larà un a cada un dels sis 

compartiments de la nau, al costat de les menjadores, com es pot veure a la figura 21. 

 

5.3. Moviment de terres 

A causa del poc pendent del terreny on es vol construir la nau, el moviment de terres 

serà escàs. S’excavarà únicament pels fonaments, a la profunditat que sigui 

necessària. 

Es traurà la capa vegetal de tota la superfície a construir. 

 

5.4. Tipologia estructural 

El tipus d’estructura que s’ha escollit per al disseny i construcció de la nau consta de 5 

pòrtics amb dos vessants, separats 6 metres entre ells. 

Aquests pòrtics aniran units per biguetes a una distància d’1,6 metres entre elles. A 

sobre d’aquestes biguetes hi anirà collat un sostre de xapa d’acer galvanitzat que farà 

de coberta. 

 

5.5. Característiques del material i productes utilitzats 

 Pòrtics i biguetes 

L’acer utilitzat pels pòrtics i les biguetes serà de denominació S-275-JR, amb una 

resistència característica (Fy) de 275N/mm2, amb un mòdul d’elasticitat (E) de 

210000N/mm2 i un mòdul de rigidesa (G) de 81000N/mm2. 

Energia geotèrmica ascendent 

Tub subministrament aigua 

Evacuació frontal 

Base de formigó 

Tub de plàstic 

Tub

0.8 - 2m 
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A la figura 23 es poden veure els diferents perfils que s’utilitzaran per a construir la 

nau, en funció de si es tracta d’un pòrtic central o un dels extrems de la nau: 

 
 

Barra  Pòrtics centrals  Pòrtics extrems 

1  180x140x8  180x140x4 

2  180x140x8  180x140x4 

3  180x140x8  180x140x4 

4  180x140x8  180x140x4 

5  180x140x8  180x140x4 

6  180x140x8  180x140x4 

7  180x140x8  180x140x4 

8  180x140x8  180x140x4 

9  180x140x8  180x140x4 

10  180x140x8  180x140x4 

11  180x140x8  180x140x4 

12  180x140x8  180x140x4 

13  120x100x4  120x100x4 

14  120x100x4  120x100x4 

15  120x100x4  120x100x4 

16  120x100x4  120x100x4 

17  120x100x4  120x100x4 

18  120x100x4  120x100x4 

19  120x100x4  120x100x4 

20  HEB 340  HEB 340 

21  HEB 340  HEB 340 

22  180x140x8  180x140x4 

23  180x140x8  180x140x4 

24  180x140x8  180x140x4 

25  180x140x8  180x140x4 

26  180x140x8  180x140x4 
Figura 23: Perfils utilitzats segons el pòrtic. 
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Com es pot veure, s’han utilitzat tres tipus de perfil diferents: 

 Perfil HEB: pels pilars dels pòrtics 

 Perfil tubular rectangular: per les bigues dels pòrtics 

 Perfil IPE: per les biguetes que uneixen els pòrtics 

 
A continuació es descriuen les característiques de cada un dels perfils utilitzats. La 

nomenclatura es pot consultar a la figura 24: 

 
 

        
 

Figura 24: Nomenclatura del perfil tubular rectangular (esquerra) i dels perfils IPE i HEB (dreta).     
 
 

Les taules 39 i 40 fan referència a la massa, les dimensions i l’àrea dels perfils 

utilitzats, mentre que les taules 41 i 42 fan referència a les seves propietats. 

 

Perfil 
Massa lineal  Dimensions  Àrea 

kg/m  H (mm)  B (mm)  T (mm)  cm2 

180x140x4  19,3  180,0  140,0  4,0  24,5 

180x140x8  36,5  180,0  140,0  8,0  46,4 

120x100x4  13,0  120,0  100,0  4,0  16,5 
 

Taula 39: Massa, dimensions i àrea dels perfils tubulars rectangulars. 
 
 

Perfil 
Massa lineal  Dimensions  Àrea 

kg/m  h (mm)  b (mm)  tw (mm)  tf (mm)  r (mm)  cm2 

IPE 220  26,2  220,0  110,0  5,9  9,2  12,0  33,4 

HEB 340  134,0  340,0  300,0  12,0  21,5  27,0  170,9 
 

Taula 40: Massa, dimensions i àrea dels perfils IPE i HEB. 
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PROPIETATS DELS PERFILS 

Perfil 
Eix dèbil z‐z  Eix fort y‐y 

Izz (cm
4)  Welzz (cm

3)  Wplzz (cm
3)  izz (cm) Avz (cm

2) Iyy (cm
4)  Welyy (cm

3)  Wplyy (cm
3)  iyy (cm) 

180x140x4  800,0  114,0  130,0  5,71  9,02  1174  130,0  154,0  6,92 

180x140x8  1406,0  201,0  263,0  5,50  13,70  2072  230,0  281,0  6,68 

120x100x4  2630  52,6  61,0  3,99  5,82  348  58,1  69,0  4,59 
 

Taula 41: Propietats dels perfils tubulars rectangulars. 
 
 

PROPIETATS DELS PERFILS 

Perfil 
Eix fort y‐y  Eix dèbil z‐z 

Iyy (cm
4)  Welyy (cm

3)  Wplyy (cm
3)  iyy (cm) Avz (cm

2) Izz (cm
4) Welzz (cm

3) Wplzz (cm
3)  izz (cm) 

IPE 220  2772  252  285  9,11  15,90  205  37,30  58,10  2,48 

HEB 340  36660  2156  2408  14,65  56,09  9690  646,00  985,70  7,53 

 
Taula 42: Propietats dels perfils IPE i HEB. 

 
 
 

 Tipus de coberta 

S’utilitzarà xapa d’acer laminat galvanitzat i lacat, model Hacierco 4.218.68C. 

 

 
 

Aquesta xapa està especialment indicada per a cobertes simples i sandwitch i té les 

següents característiques: 

- Plecs i nervis iguals. 

- Nombre de greques: 4 

- Longitud de pas: 218mm 

- Amplada útil: 870mm 

- Alçada de la greca: 68mm 

 

Aquesta coberta compleix la normativa EN 10143 referent a l’espessor de l’acer i les 

normatives EN 10346 i EN 10169-1 referents al tipus de protecció. 
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La taula 43 mostra els valors de sobrecàrrega que pot aguantar aquest tipus de 

coberta en funció de l’espessor de la xapa i la distància entre biguetes. Com que en 

aquest cas la sobrecàrrega màxima que haurà de suportar és més gran que els valors 

de la taula (510kg/m2) s’han extrapolat els valors d’aquesta taula fins a arribar a una 

sobrecàrrega de 510kg/m2. Amb una espessor de 0.8mm s’ha obtingut una longitud 

entre biguetes de 1,47 metres. 

 

 
Taula 43: Sobrecàrregues (kg/m2) que pot aguantar la xapa en funció de la llum(m) i l’espessor 
(mm). Càlculs realitzats per F=L/200. 
 
 
 
 
5.6. Normativa 

Les normatives utilitzades en el càlcul estructural d’aquesta nau, d’acord amb l’àmbit 

d’aplicació i els materials que conformen els diferents elements estructurals són els 

següents CTE (Codi tècnic de l’edificació): 

 Document bàsic “Seguretat estructural, accions de l’edificació” (abril 2009). 

 Document bàsic “Seguretat estructural, bases de càlcul” (abril 2009). 

 Document bàsic “Seguretat estructural, acer” (text modificat pel RD 1371/2007, 

del 19 d’octubre (BOE 23/10/2007) i correcció d’errors (BOE 25/01/2008)). 
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5.7. Estat de càrregues 

 
La taula 44 recull el resum de totes les sobrecàrregues: 
 

TIPUS D'ACCIÓ kN/m2 

ACCIÓ CONSTANT 1,00 

ÚS 0,40 

NEU 1,50 
VENT   

Paraments verticals 0,82 
Marquesina gran (pressió) 1,82 
Marquesina gran (succió) -2,11 

Marquesina petita (pressió) 1,82 

Marquesina petita (succió) -2,11 
 

Taula 44: Resum dels valors de totes les sobrecàrregues existents. 
 

El procediment d’obtenció dels valors de les sobrecàrregues es pot consultar a l’annex 

II: Càlcul constructiu. 

 

 

5.7.1. Hipòtesis de càlcul 

La normativa obliga a considerar diverses hipòtesis combinades, per tal de tenir en 

compte totes les possibilitats de combinacions de sobrecàrregues que es poden donar 

a la pràctica. Aquestes hipòtesis consten de: 

G: sobrecàrrega del pes propi (acció constant) 

Q: sobrecàrrega d’ús, neu i vent 

γ: coeficients de seguretat 

Ψ: coeficients de simultaneïtat 

 

El valor de càlcul dels afectes de les accions corresponents a una situació persistent o 

transitòria es determina mitjançant combinacions d’accions a partir de l’expressió: 

 

és a dir, considerant l’actuació simultània de: 

a) Totes les accions permanents, en valor de càlcul (γG·Gk) 

b) Una acció variable qualsevol, en valor de càlcul (γQ·Qk), adoptant com a tal una 

darrere l’altra en diferents anàlisis successius. 

c) La resta de les accions variables, en valor de càlcul de combinació(γQ·Ψ0·Qk) 

 

 



Anàlisi i propostes de millora de l’explotació de vaques de cria “El Llomà” a Malanyeu 
(Berguedà) 

64 
 

Els valors dels coeficients de seguretat i de simultaneïtat s’estableixen a les taules 45 i 

46, respectivament. 

 
Coeficients de seguretat (γ) 

Accions permanents 1,35 

Accions variables 1,50 
 

Taula 45: Coeficients se seguretat segons el tipus d’acció. 
 
 
 

Coeficients de simultaneïtat (Ψ) 
Sobrecàrrega d'ús (categoria G) 0 
Sobrecàrrega de neu (altitud>1000m) 0,70 

Sobrecàrrega de vent 0,60 
 

Taula 46: Coeficients de simultaneïtat segons el tipus de sobrecàrrega. 
 
 
 

L’expressió de combinació d’accions vista anteriorment és una fórmula simbòlica, que 

es tradueix en les taules de coeficients d’hipòtesis de càlcul 47 i 48: 

 

 

 Acció constant Ús Neu  Vent 
ELS Ús 1,00 1,00 0 0 

ELS Neu 1,00 0 1,00 0,60 
ELS Vent 1,00 0 0,70 1,00 
ELU Ús 1,35 1,50 0 0 

ELU Neu 1,35 0 1,50 0,90 

ELU Vent 1,35 0 1,05 1,50 
 

Taula 47: Coeficients d’hipòtesis quan el vent ve per l’esquerra. 
 

 
  

 Acció constant Ús Neu  Vent 
ELS Ús 1,00 1,00 0 0 

ELS Neu 1,00 0 1,00 0 
ELS Vent 0,80 0 0 1,00 
ELU Ús 1,35 1,50 0 0 

ELU Neu 1,35 0 1,50 0 

ELU Vent 1,08 0 0 1,50 
 

Taula 48: Coeficients d’hipòtesis quan el vent ve per la dreta. 
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5.7.2. Comprovacions 

 ESTAT LÍMIT DE SERVEI (ELS) 

Els estats límits de servei són els que, en cas de ser superats, afecten el confort i el 

benestar, el correcte funcionament de l’edifici o l’aparença de la construcció. En 

formen part les deformacions, les vibracions i el desplaçament dels elements d’unió. 

En aquest projecte s’han estudiat les deformacions de la nau, que són un factor molt 

important de cara a la seva consistència. 

Deformació: Quan es consideri la integritat dels elements constructius, s’admet que 

l’estructura horitzontal d’un pis o una coberta és suficientment rígida si, per a qualsevol 

de les seves peces i amb qualsevol combinació d’accions característiques, considerant 

només les deformacions que es produeixen després de la construcció de l’element, la 

fletxa relativa és menor que: 

- 1/500 en el cas de pilars 

- 1/300 en el cas de bigues 

En aquest cas, aquests límits corresponen a: 

 Pilars   mmm
m

9109
500

5,4 3    

 Bigues  mmm
m

4004,0
300

12
  

Les taules de comprovacions en estat límit de servei es troben a l’annex II: Càlcul 

constructiu. 

 

 

 ESTAT LÍMIT ÚLTIM (ELU) 

Els estats límits últims són els que, si es superen, constitueixen un risc, ja que poden 

provocar un col·lapse total o parcial de l’edifici. Els ELU analitzen i verifiquen la 

resistència de les seccions, barres i unions. 

La capacitat de resistència de les seccions depèn de la seva classe. Per seccions de 

classe 1 i 2 la distribució de tensions serà escollida segons els criteris plàstics (en 

flexió s’arriba al límit elàstic en totes les fibres de la secció). Per seccions de classe 3 i 

4la distribució seguirà un criteri elàstic (en flexió s’arriba al límit elàstic només en les 

fibres extremes de la secció). 

Les taules de comprovacions en estat límit últim es troben a l’annex II: Càlcul 

constructiu. 
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6. CONCLUSIONS 
 
Després de la realització d’aquest treball s’ha arribat a les següents conclusions: 

 Malgrat que teòricament el bosc oferiria prou aliment per cobrir les necessitats 

nutritives del ramat durant tot l’any, a la pràctica això no succeeix, ja que 

l’aliment del bosc no es pot recol·lectar i, per tant, no està disponible per bestiar 

durant els mesos d’hivern, època en que el ramat està als prats més propers a 

la casa. Això fa que les necessitats nutritives durant l’hivern no quedin 

cobertes, malgrat l’aportació addicional d’aliment comprat fora de l’explotació. 

Cal recordar que és durant l’hivern que les necessitats totals del ramat són 

màximes. 

 Satisfer el 100% de les necessitats del ramat durant l’hivern a base de comprar 

més aliment suposa un cost addicional que difícilment es veuria compensat per 

l’augment de producció de vedells. 

 S’ha vist que l’interval entre parts mitjà de les femelles del ramat és 

excessivament elevat i influencia negativament i directament en la rendibilitat 

de l’explotació, ja que representa una notable reducció en la producció de 

vedells. Amb el nombre de vaques actual, reduir l’interval entre parts al valor 

òptim que es pot aconseguir en aquest tipus d’explotacions (de l’ordre de 420 

dies), suposaria la producció de 18 vedells més cada any.  

 Hi ha una relació directa entre la condició corporal de les vaques i l’interval 

entre parts. El factor que més influencia en la duració de l’anestre postpart (i, 

per tant, de l’interval entre parts) és l’estat nutricional de la vaca. 

 Plantejar-se la construcció d’una nau d’engreix de vedells sense millorar abans 

els aspectes comentats anteriorment semblaria que no és rentable. Després de 

millorar aquests aspectes, ja es pot plantejar més seriosament la possibilitat de 

realitzar l’engreix a la pròpia explotació i, per tant, la construcció de la nau 

d’engreix. 
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1. ANNEX I:  NECESSITATS DEL RAMAT I DISPONIBILITAT D’ALIMENT 

MILLORANT L’INTERVAL ENTRE PARTS 

Com ja s’ha dit, un dels problemes que s’ha detectat realitzant aquest treball és que 

l’interval entre parts de les vaques és excessivament llarg, de l’ordre de 640 dies. 

Coneixent aquesta dada i sabent que s’intentarà millorar fins a valors més habituals en 

explotacions de vaques de cria (420 dies) s’analitzarà com variaran les necessitats del 

ramat en aquesta nova situació. 

 

1.1. Variació de les necessitats 

Amb aquest interval entre parts objectiu de 420 dies, el nombre de vaques segues 

improductives, és a dir, el nombre de vaques que no pareixen en un any concret passa 

a ser del 44% al 13%. Això vol dir que moltes de les vaques que durant un any només 

tenien necessitats de manteniment passaran a tenir necessitats de gestació o lactació. 

A nivell global, les necessitats del ramat seran superior, com es pot veure a la taula 1: 

MES Necessitats actuals
Necessitats amb interval 

millorat 
Gener 20150,9 25949,2 
Febrer 17608,7 22393,8 
Març  17892,5 22078,0 
Abril 16201,1 19903,6 
Maig 15004,1 17720,7 
Juny 14344,7 16748,2 
Juliol 15633,4 18704,3 
Agost 17077,5 20436,8 

Setembre 16063,4 19739,3 
Octubre 16831,8 20918,7 

Novembre 17139,0 21522,0 
Desembre 17525,7 21845,9 

TOTAL 201472,9 247960,5 
 

Taula 1: Variació de les necessitats del ramat (UFL) en el cas de reduir l’interval entre parts fins als 420 

dies. 

 

Com es pot veure a la taula, les necessitats augmenten en tots els mesos, ja que el 

nombre de vaques seques al ramat s’ha reduït.  
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1.2. Disponibilitat d’aliment a l’explotació 

Veient que les necessitats del ramat augmenten si s’aconsegueix aquesta reducció de 

l’interval entre parts, cal comprovar si la finca ofereix suficient aliment per cobrir 

aquestes necessitats. 

BALANÇ 
ENERGÈTIC Tardor Hivern Primavera Estiu 

Necessitats (UFL) 64286,69 80372,79 44420,72 58880,33 

UFL disponibles 149614,08 42395,87 112164,67 203834,97 

Balanç (UFL) 85327,39 -37976,92 67743,95 144954,64 
 

Taula 2: Balanç energètic (UFL) per cada estació de l’any entre necessitats i disponibilitat. 

 

Observant la taula 2, es veu que durant la tardor, la primavera i l’estiu hi continua 

havent suficient aliment per poder cobrir les necessitats extres derivades de la 

reducció de l’interval entre parts. En canvi, i com era d’esperar, el dèficit energètic 

durant l’hivern s’accentua i passa de 21356,75UFL (veure taula 28 de la memòria) a 

37976,92 UFL, tal com mostra la taula 2. 

Amb un dèficit energètic durant l’hivern d’aquesta magnitud és impossible aconseguir 

l’objectiu d’un interval entre parts de 420 dies. Caldria, doncs, modificar notablement la 

ració de les vaques durant l’hivern, reduint la quantitat de palla per no limitar la 

capacitat d’ingesta de les vaques i augmentant o afegint aliments de molta més 

qualitat i contingut energètic a la ració. 

A continuació es valora el cost que això suposaria: 

Per assolir un interval entre parts de 420 dies les necessitats de les vaques haurien de 

quedar cobertes, almenys, en un 80%. Això representen 64298,23UFL. Amb les 

racions actuals es proporcionen 42395,87UFL, de manera que s’hauria de comprar 

una quantitat d’aliment tal que proporcionés 21902,36UFL. Si es volen satisfer la 

meitat d’aquestes necessitats extres amb alfals i l’altra meitat en palla: 

 

€28,4218
€24,0

30,90

100

69,0
18,10951 

kgkgMS

kg

UFL

kgMS
UFL  

€94,2755
€09,0

70,91

100

39,0
18,10951 

kgkgMS

kg

UFL

kgMS
 

 

Aquest cost addicional de 6974,22€ representa el preu de venda de 14 vedells, per 

tant, si l’augment de nombre de naixements és superior a 14, hi hauria compensació. 
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Un interval de 420 dies representen 0,87 vedells/(vaca x any), que amb el ramat de 59 

vaques representen 51 vedells cada any. Actualment es produeixen de mitjana 35 

vedells, per tant, hi hauria un augment de 16 vedells (>14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anàlisi i propostes de millora de l’explotació de vaques de cria “El Llomà” a Malanyeu 
(Berguedà) 

72 
 

2. ANNEX II: CÀLCUL CONSTRUCTIU 

 

2.1. Estat de càrregues 

Els estats de càrregues que actuen sobre els elements de la nau s’han establert a parir 

del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

Les càrregues resultants de l’estat de càrregues es col·locaran a cada pòrtic en funció 

de quina sigui la hipòtesi elemental. 

 

Es consideren les següents hipòtesis elementals: 

 

 Accions permanents (G): actuen en tot moment sobre l’edifici amb posició 

constant. La seva magnitud pot ser constant (pes propi dels elements 

constructius o les accions i l’empenta del terreny) o no (com les accions 

reològiques o el pretensat), però amb variacions negligibles o amb tendència 

monòtona fins a un valor límit. 

 Accions variables (Q): són aquelles que poden actuar o no sobre l’edifici, com 

les causades per l’ús o per les accions climàtiques (neu i vent). 

 Accions accidentals (A): són aquelles amb una probabilitat de succeir petita 

però de gran importància, com terratrèmols, incendis, impactes o explosions. 

 

A continuació s’obtenen els diferents tipus de sobrecàrregues que actuen sobre la nau, 

segons les dades extretes del CTE: 

 

 Sobrecàrrega del pes propi 

Consultant la taula C.5 del CTE s’obté que la sobrecàrrega del pes propi és: 

 

Element Sobrecàrrega (kN/m2) 
Faldó de xapa, tauler o panell lleuger 1,0 

  

 Sobrecàrrega d´ús 

La categoria d’ús és la G (coberta accessible únicament per a conservació) i 

concretament l’apartat G1 (cobertes lleugeres sobre corretges). Això està extret de la 

taula 3.1 del CTE, i el valor de la sobrecàrrega és: 

 

Subcategoria d'ús Sobrecàrrega (kN/m2) 
Cobertes lleugeres sobre corretges 0,4 
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 Sobrecàrrega de neu 

El valor de la sobrecàrrega de neu depèn de la zona de clima hivernal i de l’altitud. En 

aquest cas i segons la taula E.2 del CTE: 

 

Zona de clima hivernal Altitud (m) Sobrecàrrega (kN/m2) 

2 1050 1,5 
 

 Sobrecàrrega de vent 

La sobrecàrrega de vent s’obté a partir de la següent fórmula: 

qe = qb · ce · cp 

On:  

qe Acció del vent, en kN/m2 

qb Pressió dinàmica del vent. En aquesta zona pren un valor de 0,52 kN/m2 

ce Coeficient d’exposició. Segons la taula 3.4. del CTE, tractant-se d’una zona amb 

un grau d’aspresa de tipus III i una altura de 7 metres, aquest coeficient és de 2,1. 

cp Coeficient eòlic o de pressió. Se n’obtindran cinc de diferents: un servirà pel càlcul 

de la sobrecàrrega de vent als paraments verticals i les dues marquesines tindran dos 

coeficients de pressió cada una (de pressió i de succió). 

 
 

Obtenció del coeficient de pressió (cp) per als paraments verticals 

El valor del cp s’obtindrà a partir de la taula D.3 del CTE i el seu valor dependrà de la 

zona de la figura X, de l’àrea del parament i de la relació h/d (h=altura; d=amplada 

nau). 

 

 

 

h=3m 

b=24m 

d=12m 

h/d=3/12=0,25 

Àrea=3·24=72m2 
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Zona D 

Àrea 72m2 
h/d 0,25 

cp 0,75 
 

 

Obtenció del coeficient de pressió (cp) per a les dues marquesines 

En el cas de les marquesines de la nau, el càlcul del coeficient de pressió és una mica 

més complex, i el seu valor s’obtindrà a partir de la taula D.10 del CTE. 

Com s’ha dit abans, cada una de les dues marquesines tindrà dos cp, un de pressió i 

un se succió. Aquests coeficients dependran del pendent de la marquesina (en aquest 

cas 13º), del factor d’obstrucció (φ) i de la zona (segons la figura Y). 

 
 

 

 
 

La taula D.10 del CTE dóna els valors del cp  per a uns pendents de coberta de 10º i 

15º. El pendent  de la nau és de 13º, així que per trobar el cp es farà una interpolació, 

la com es veu a les taules 1 i 2.  

 
Pendent coberta (º) cp A cp B cp C 

10 -1,5 -2 -2,1 

15 -1,8 -2,4 -2,5 

13 (23,1%) -1,7 -2,3 -2,4 
 

Taula 1: Valors del cp (succió) per les zones A, B i C, en funció del pendent de la coberta. 
 



Anàlisi i propostes de millora de l’explotació de vaques de cria “El Llomà” a Malanyeu 
(Berguedà) 

75 
 

Pendent coberta (º) cp A cp B cp C 
10 1,20 2,40 1,60 
15 1,40 2,70 1,80 

13 (23,1%) 1,35 2,60 1,750 
 

Taula 2: Valors del cp per les zones A, B i C, en funció del pendent de la coberta. 
 
Per facilitar els càlculs, dels tres coeficients trobats, un per a cada zona, se n’obtindrà 

un de global, fent la mitjana ponderada, tal com mostra la taula 3:  

  

 Marquesina gran Marquesina petita 

Zona Àrea (m2) Àrea (m2) 

A 176,0 60,8 

B 55,0 19,0 
C 44,0 15,2 

Σ ABC 275,0 95,0 

cp global -1,93 1,66 -1,93 1,66 
 

Taula 3: Obtenció del cp global. Valor negatiu indica succió. 
 
 
 
 
Amb l’obtenció del coeficient de pressió, cp, ara ja es pot calcular la sobrecàrrega de 

vent, tant per als paraments verticals com per les dues marquesines, aplicant la 

fórmula dita anteriorment:  

qe = qb · ce · cp 

 
Els resultats es poden veure a la taula 4: 
 
 

Paraments verticals 

Marquesina gran Marquesina petita 

 Pressió Succió Pressió Succió 
qb 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
ce 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

cp 0,75 1,66 -1,93 1,66 -1,93 

qe (kN/m2) 0,82 1,82 -2,11 1,82 -2,11 
 

Taula 4: Valors de la sobrecàrrega de vent  que actuen sobre els paraments verticals i les marquesines. 
 

 

A les taules 5 i 6 es poden veure els valors de les transmissions de les accions a cada 

pòrtic de la nau i a les biguetes. Els pòrtics 1 i 5, en ser els dels extrems, suporten la 

meitat de càrrega que els pòrtics centrals.  
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PÒRTIC 
1 2 3 4 5 

AC 3,0 6,0 6,0 6,0 30 
ÚS 1,2 2,4 2,4 2,4 1,2 

VENT 
-6,3 -12,7 -12,7 -12,7 -6,3 

5,5 10,9 10,9 10,9 5,5 

NEU 4,5 9,0 9,0 9,0 4,5 
 

Taula 5: Valors de les transmissions de càrregues, expressades en kN/m. 

 

Biguetes 

AC 1,60 
ÚS 0,64 

VENT 
-3,40 
2,90 

NEU 2,40 
 

Taula 6: Valors de les transmissions de les càrregues, expressades en kN/m. 

 

 

Gràficament, aquesta transmissió de càrregues queda representada com mostren les 

següents figures: 

 Acció constant 

- Pòrtics extrems: 3kN/m 

- Pòrtics centrals: 6kN/m 
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 Sobrecàrrega d’ús 

- Pòrtics extrems: 1,2kN/m 

- Pòrtics centrals: 2,4kN/m 

 

 

 Sobrecàrrega de neu 

- Pòrtics extrems: 9kN/m 

- Pòrtics centrals: 4,5kN/m 

 

 

 Sobrecàrrega de vent per la dreta 

- Pòrtics extrems: -6,3kN/m 

- Pòrtics centrals: -12,7kN/m 
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 Sobrecàrrega de vent per l’esquerra 

- Pòrtics extrems: 5,5kN/m 

- Pòrtics centrals: 10,9kN/m 

 

 

 

 

La numeració de les barres de l’estructura és la que es mostra a continuació: 
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2.2. Anàlisi estructural 

L’anàlisi estructural és l’etapa que defineix el comportament de l’estructura i s’inicia 

amb la discretització. 

 

2.2.1. Discretització 

La discretització consisteix en la transformació de l’estructura real en un model 

simplificat que, sota unes hipòtesis de càlcul determinades, es comporta de manera 

prou aproximada a l’original. L’estructura es discretitza en elements tipus barra, nusos i 

suports. Els elements discretitzats han estat pòrtics, formats per bigues, bigues de 

recolzament i units per biguetes. 

 

2.2.2. Resultats de l’anàlisi 

A continuació s’adjunten els resultats de l’anàlisi dels esforços, tant de les biguetes 

com dels pòrtics. 

 

Biguetes 

 DEFORMACIÓ de la hipòtesi més desfavorable: ELS Vent avall 

 

 

 

 

 TALLANT i MOMENT de la hipòtesi més desfavorable: ELU Vent avall 
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Pòrtic 

 DEFORMACIÓ de la hipòtesi més desfavorable: ELS Vent avall 

 

 

 

 

 

 TALLANT i MOMENT i AXIL de la hipòtesi ELU més desfavorable:  
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ELU Vent avall per l’esquerra (desfavorable per les bigues) 

 

ELU Vent amunt per la dreta (desfavorable pels pilars) 
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2.2.3. Resultats de les comprovacions 

 
 ESTAT LÍMIT DE SERVEI (ELS) 

Com s’ha dit anteriorment, considerant només les deformacions que es produeixen 

després de la construcció de l’element, la fletxa relativa ha de ser menor que: 

- 1/500 en el cas dels pilars 

- 1/300 en el cas de les bigues 

A la taula 7 es poden veure aquestes comprovacions: 

 

ELEMENT  HIPÒTESI  LONGITUD (m) LÍMIT DEFORMACIÓ REAL (mm) DEFORMACIÓ LÍMIT (mm) 

Biguetes  ELS Vent avall  6,0  1/300 18,8  ±20,0 

Pilar (barra 21)  ELS Vent amunt  4,5  1/500 ‐7,7  ±9,0 

Biga (barra 23)  ELS Vent avall  12,0  1/300 21,9  ±40,0 

 

Taula 7: Comprovacions en estat límit de servei (ELS) 

 

 ESTAT LÍMIT ÚLTIM (ELU) 

Un cop recopilades totes les dades necessàries, anteriorment esmentades, s’han 

introduït al programa WinEva per tal de realitzar el càlcul d’hipòtesis en estat límit 

últim. 

Després d’analitzar els resultats de cada hipòtesi s’han pres els valors més 

desfavorables, en aquest cas obtinguts en ELU vent, i s’han realitzat les 

comprovacions. 

Les taules següents mostren els resultats. Cal dir que la casella taronja indica que el 

pilar treballa més com a biga i, per tant, passa de ser de classe 4 a classe 1. 
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RESULTAT DE LA COMPROVACIÓ DEL PÒRTIC 

 

 Pòrtics centrals 

 

ESFORÇOS DE LES BARRES EN ESTAT LÍMIT ÚLTIM 

Barra  Longitud (m) Ned (KN)  Ved (KN) Med (KN∙m) Perfil  Classe  Tipus de barra

7  2,06  672,82  53,87  20,78  180x140x8 1  Biga 

11  2,06  628,66  0  28,20  180x140x8 1  Biga 

12  2,06  717,89  53,71  20,95  180x140x8 1  Biga 

21  4,50  3,26  49,73  149,73  HEB 340  1  Pilar 

 

 

RESISTÈNCIA DE LA SECCIÓ 

Perfil  Npl (KN)  Mpl (KN∙m)  Vpl (KN)  Nb (KN) 

180x140x8  1215,2  73,6  207,1  1078,5 

HEB 340  4476,0  630,7  848,1  1602,2 

 

 

COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA DE LA SECCIÓ 

Barra  Ved/Vpl,rd (KN)  Med/Mpl,rd (KN∙m)  Ned/Npl,rd (KN)  TOTAL 

7  0,260  0,282  0,554  0,836 

11  0,000  0,383  0,517  0,900 

12  0,259  0,285  0,591  0,875 

21  0,059  0,237  0,001  0,238 

 

 

COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA DE LA BARRA 

Barra  Ned/Nb,rd (KN)  Med/Mb,pl,rd (KN∙m)  TOTAL

7  0,624  0,282  0,906 

11  0,583  0,383  0,966 

12  0,666  0,285  0,950 
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 Pòrtics dels extrems 

 

ESFORÇOS DE LES BARRES EN ESTAT LÍMIT ÚLTIM 

Barra  Longitud (m) Ned (KN)  Ved (KN) Med (KN∙m) Perfil  Classe  Tipus de barra

7  2,06  340,41  27,12  10,40  180x140x4 1  Biga 

11  2,06  318,92  0  13,88  180x140x4 1  Biga 

12  2,06  363,42  26,97  10,56  180x140x4 1  Biga 

 

 

RESISTÈNCIA DE LA SECCIÓ 

Barra  Npl (KN)  Mpl (KN∙m)  Vpl (KN)  Nb (KN) 

180x140x4  641,7  40,3  136,5  574,7 

 

 

COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA DE LA SECCIÓ 

Barra  Vped/Vpl,rd (KN)  Med/Mpl,rd (KN∙m)  Ned/Npl,rd (KN)  TOTAL 

7  0,199  0,258  0,531  0,788 

11  0,000  0,344  0,497  0,841 

12  0,198  0,262  0,566  0,828 

 

 

COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA DE LA BARRA 

Barra  Ned/Nb,rd (KN)  Med/Mb,pl,rd (KN∙m)  TOTAL 

7  0,592  0,258  0,850 

11  0,555  0,344  0,899 

12  0,632  0,262  0,894 
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RESULTAT DE LA COMPROVACIÓ DE LES BIGUETES 

 

ESFORÇOS EN ESTAT LÍMIT ÚLTIM 

Longitud (m)  Ned (KN)  Ved (KN)  Med (KN∙m)  Perfil  Classe 

6  0  28,15  42,23  IPE 220  1 

 

RESISTÈNCIA DE LA SECCIÓ 

Npl (KN)  Mpl (KN∙m)  Vpl (KN)  Nb (KN) 

874,8  74,7  240,1  99,7 

 
 

COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA DE LA SECCIÓ 

Ned/Npl,rd (KN)  Med/Mpl,rd (KN∙m)  Ved/Vpl,rd (KN)  TOTAL

0  0,560  0,117  0,677 

 
 

COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA DE LA BARRA 

Ned/Nb,rd (KN)  Med/Mb,pl,rd (KN∙m)  TOTAL 

0  0,560  0,560 
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3. ANNEX III: DISSENY DEL FEMER 

 

3.1. Característiques del femer 

El femer està adossat a la nau d’engreix per la banda nord. D’aquesta manera 

s’aconsegueix que el femer faci també de paret que protegirà el bestiar del vent del 

nord, que és el més fred. 

El femer ha de complir les següents característiques, d’acord amb la vigent normativa: 

 Marge de seguretat de 20cm en les parets laterals i també a les vores de la 

solera que no té paret. 

 L’angle d’apilament màxim, en el cas de fems secs, és de 40º. 

 L’alçada d’apilament màxima és de 3,5m. 

 El terra ha de tenir pendent cap a l’interior per tal que els lixiviats es mantinguin 

dins el femer i evitar, així, problemes de contaminació del sòl i del freàtic. 

  

3.2. Producció de fems 

El primer que cal saber per poder dimensionar el femer és la quantitat de fems que es 

produiran i que hauran de ser emmagatzemats. Per fer-ho s’utilitzaran les dades de la 

taula 1, extreta del Departament d’Agricultura. 

 

Categoria  kg N/plaça i any  t fems/plaça i any

Reproductors  53,15  12,00 

Cria  7,70  0,70 

Reposició  40,00  7,00 

Engreix  28,97  4,00 
 

Taula 1: Producció de nitrogen i de fems segons categoria de boví. 
 
 
A partir dels percentatges de naixements de cada mes utilitzats en l’obtenció de les 

necessitats dels ramat s’obté el nombre de vedells que hi haurà a la nau d’engreix 

cada mes, tenint en compte que l’engreix té una durada de 9 mesos. 

La taula 2 mostra la producció estimada de fems cada mes a la nau d’engreix: 

 

G  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

Fems (kg)  9978,3  9883,3  8753,3  856,5,0  7246,7 7435,0 8660,0 10166,7 10261,7  12805,0  12333,3 10543,3

Fems (m3)  12,5  12,4  10,9  10,7  9,1  9,3  10,8  12,7  12,8  16  15,4  13,2 

 

Taula 2: Producció de fems cada mes a la nau d’engreix (en kg i m3) 
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Així doncs, sumant el volum de fems produïts  cada mes s’obté que cada any es 

produeixen 145,8 m3 de fems que cal emmagatzemar. 

 

3.3. Dimensions del femer 

En aquesta explotació només es realitza una aplicació d’adob cada any als prats que 

es dallen a l’estiu. Per tant, l’aplicació dels fems produïts a la nau d’engreix només es 

farà un cop cada any, de manera que a l’hora de dimensionar el femer s’ha de tenir en 

compte que aquest ha de ser prou gran com per poder-hi emmagatzemar la totalitat 

dels fems produïts cada any, és a dir, 145,8 m3.  

Un cop conegut el volum que ha de tenir el femer (145,8m3) ja es pot decidir l’amplada, 

la fondària i l’alçada. 

La fondària serà de 12m, que és l’amplada de la nau, mentre que l’alçada serà de 2m. 

L’amplada serà tal que es compleixi el volum que ha de tenir el femer: 

 

Volum del femer = fondària x alçada x amplada 

145,8 = 12 x 2 x amplada 

Amplada = 6,08 m  6,10 m 

 

AMPLADA (m)  6,10 

FONDÀRIA (m)  12,00 

ALÇADA (m)  2,00 

 
 

Amb aquestes dimensions, el femer tindria la capacitat justa per a emmagatzemar-hi 

els fems produïts en tot un any, però s’ha de tenir en compte que la dada de 4000kg 

de fems produïts per animal que s’ha utilitzat per dimensionar el femer són durant un 

any, mentre que els vedells de l’explotació només s’estaran a la nau durant 9 mesos, 

de manera que les dimensions del femer són més que suficients. 
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4. ANNEX IV: DIMENSIONAMENT DE LES SITGES 
 
Bona part de l’alimentació dels vedells serà a base de pinso, per tant, és necessària la 

instal·lació de sitges per emmagatzemar-hi aquest pinso. 

A l’hora de decidir el nombre de sitges i la capacitat de cadascuna, s’han de tenir en 

compte dos aspectes: 

- Freqüència de proveïment de les sitges. 

- Consum de pinso dels vedells. 

 

 4.1. Consum de pinso 

Segons la bibliografia consultada, durant l’etapa d’engreix un vedell pot consumir des 

de 5,5kg de pinso al dia durant l’inici de l’engreix fins a 8,5kg de pinso al dia al final de 

l’engreix, amb 14 mesos d’edat. Suposant que a la nau hi ha inicialment 50 vedells i 

que de mitjana cada vedell gasta 7kg de pinso cada dia, això suposaria un consum 

diari de pinso de: 

diakg
diavedell

kg
vedells /350

7
50 


  

 

 4.2. Elecció de les sitges 

Per garantir una bona qualitat i conservació del pinso es preveu proveir les sitges 

aproximadament un cop al mes. Així doncs, la capacitat del total de les sitges 

instal·lades hauria de ser, com a mínim, de: 

kgdies
dia

kg
1085031

350
  

 
Hi haurà 3 sitges, cada una de les quals omplirà les menjadores de dos dels sis 

compartiments de la nau, mitjançant un sistema de descàrrega lateral amb dues 

sortides, una per a cada menjadora. Per tant, sabent la capacitat total que es necessita 

i que es volen instal·lar 3 sitges es pot saber la capacitat necessària que ha de tenir 

cada sitja: 

kg
sitges

kg
3617

3

10850
  

 
Consultant la gamma de sitges del fabricant Tolmet s’ha trobat un model de 3700kg de 

capacitat. Amb tres d’aquestes sitges es pot emmagatzemar tot el pinso necessari per 

a tot un mes. 

Cal tenir en compte que els càlculs s’han fet considerant que hi haurà 50 vedells a la 

nau i a la pràctica, en la situació actual, mai n’hi haurà més de 40, de manera que la 
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capacitat total de l’elecció de les sitges és més que suficient i, en cas que a causa de 

la neu el camió del pinso no pogués arribar a l’explotació, hi hauria prou autonomia de 

pinso per a uns dies més. 

En cas que algun dia es realitzés una ampliació i hi hagués més vedells a la nau, 

aquestes sitges són fàcilment substituïbles per unes de més gran. 
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5. ANNEX V: GESTIÓ DE LES DEJECCIONS 
 
Com s’ha vist en l’apartat del dimensionament del femer, a la nau d’engreix es 

produiran cada any 145,8 m3 de fems que podran ser aplicats als prats de dall durant 

els mesos de febrer i març. 

Cal veure, doncs, si hi ha prou superfície disponible per aplicar aquests fems sense 

superar el límit d’aplicació de nitrogen al sòl que estableix la normativa, que en les 

zones no vulnerables, com és Malanyeu, és de 210 kg de nitrogen per hectàrea (veure 

figura 1). 

 

anyha

kgN

anyha

kgN

haanyvedell

kgN
vedells








 21071,120

12

197,28
50  

 

Aplicant aquests fems a les 12 ha de prats de la finca s’obté que només s’apliquen 

120,71 kg de nitrogen per hectàrea, molt per sota del màxim permès (210 kgN/ha). Per 

tant, no hi ha cap perill que en algun moment se superi el límit permès d’aplicació de 

nitrogen al sòl. 

 
 
 

 
 
Figura 1: En verd fosc, zones vulnerables de nitrogen en l’àmbit d’actuació del Solsonès, el Berguedà i el 

Bages, amb una dosi màxima d’aplicació de 170kg N/ha. Malanyeu queda fora d’aquesta zona, de 
manera que l’aplicació màxima permesa augmenta a 210 kg N/ha. 



 

 

 

 

 

 

 

PLÀNOLS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDEX DE PLÀNOLS: 

 

PLÀNOL 1: Situació de l’explotació 

PLÀNOL 2: Emplaçament de la nau 

PLÀNOL 3: Cotes de la planta de la nau 

PLÀNOL 4: Planta de la nau amb coberta  

PLÀNOL 5: Alçats de la nau (façanes est i oest) 

PLÀNOL 6: Alçats de la nau (façanes sud i nord) 

 














	tapa i abstracte bo.pdf
	ÍNDEX BO
	Total treball
	Tapa plànols
	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	P6

