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CAPITOL 15

15. CONCLUSIONS.

Entre els principals objectius d'aquest treball d'investigació hi podem
destacar, en primer lloc, el determinar la rendibilitat positiva o negativa
d'una explotació ramadera a les terres de Lleida i en segon lloc trobar la
mesura adequada que fes rendible l'explotació agrícola.

Fou necessari conèixer la situació de diverses explotacions, estudiar i
analitzar la situació dels diferents sectors agraris, de les superfícies
conreades i de les seves produccions. Calgué, a més. investigar i esbrinar
la situació dels diferents sectors ramaders, els seus censos a nivell de
Catalunya i en especial de les comarques lleidatanes.

Es volia:

-Analitzar els diferents sectors agrícoles i ramaders i com es
distribueixen a nivell de Catalunya i més concretament de Lleida i les
seves comarques.
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CONCLUSIONS GENERIQUES

-Fer radiografies de l'estructura d'ingressos i despeses amb els estudis
econòmics que hi ha a cada sector i poder determinar així un rendiment
(positiu o negatiu) per cada producte estudiat.

-Tenir un coneixement anual de les rendes i despeses de treball de les
explotacions agrícoles.

-Facilitar l'anàlisi del funcionament econòmic de les explotacions
ramaderes

-Dissenyar, un cop calculat el rendiment, a través d'una fórmula, que es
detalla més extensament a la metodologia, la mesura idònia de la
rendibilitat agrària i la rendibilitat de la ramaderia.

-Afavorir la presa de decisions al possible inversor.

Aquest estudi ens ha permès conèixer les rendes i les despeses anuals de
les explotacions agrícoles i ramaderes i també la problemàtica d'ambdós
sectors: amb aquests coneixements podrem examinar el funcionament
econòmic de les explotacions agrícoles i ramaderes per finalment poder
realitzar estudis econòmics sobre diferents tipus de explotacions
agrícoles i ramaderes i analitzar la seva rendibilitat.

Destaquen especialment entre altres les conclusions següents:

-L'agricultura, tot i que no està en el millor moment econòmic, encara
ofereix algunes possibilitats, especialment si la inversió ja ha estat
realitzada.
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CONCLUSIONS GENERIQUES

-La ramaderia està força malament i les perspectives de futur no són
gaire encoratjadores, fora d'aplicar canvis importants en el sector.

-En el sector de l'agricultura no sembla viable que es pugui sobreviure en
monocultiu. llevat de la concentració en explotacions més grans.

15.1 CONCLUSIONS GENERIQUES DE
L'AGRICULTURA.

Corn a conseqüència del marge net calculat per a cada producte
analitzat podem fer la següent agrupació:

cultius ruïnosos, que són els que hi perden diners clarament, i en el
nostre cas seria el cultiu de la veça.

cultius poc rendibles, format pels cultius que tenen un marge net
positiu, però no freguen més que lleugerament la rendibilitat
positiva, hi trobem l'ametlla, l'alfals per compte propi, l'ordi i l'alfals
concertat amb deshidratadora.

cultius rendibles, on el seu marge net és clarament positiu, que
inclou la resta de cultius estudiats: l'olivera, el blat. el blat de moro.
la poma. la pera i el préssec.

Un cop analitzat el marge net i aplicant la equació de l'agricultura
podem trobar la talla mínima per a cada cultiu.
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CONCLUSIONS GENERIQUES DE L'AGRICULTURA

En el grup de cultius ruïnosos, no té sentit aplicar-hi l'equació, si ja
s'hi perden diners clarament.

Dins del grup dels cultius poc rendibles, en aplicar l'equació no surt
talla mínima, ja que el marge net calculat no compensa les inversions
necessàries, exceptuant l'alfals concertat amb deshidratadora en que
l'explotació mínima seria de 649 Ha.

Entre el grup de cultius rendibles, els valors resultants de l'aplicació
de l'equació oscil·len entre les 37 Ha. del blat i les 11 Ha. del
préssec.

A continuació es poden observar uns quadres que resumeixen alguns
dels trets principals del treball d'investigació:

El primer d'ells és el del càlcul del rendiment en cultius llenyosos (fruita
dolça, ametller i olivera). En segon lloc hi trobem el referit als cultius
herbacis (ferratges i cereals). El tercer i quart quadres ens detallen en
forma resumida l'aplicatiu de l'equació referida als càlculs de rendibilitat
i talla mínima de l'explotació agrària.
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CONCLUSIONS ESPECIFIQUES DE L'AGRICULTURA

15.2 CONCLUSIONS ESPECÍFIQUES DE
L'AGRICULTURA

a) Cultius llenyosos.

a. l ) Fruita dolça.

Amb els supòsits de partida, que es poden veure en detall en
els quadres anteriors els marges nets són de 224.538 ptes. per
la poma, 252.538 ptes. per la pera i 289.431 ptes. pel préssec.

Mentre que la talla mínima de l'explotació és d'li Ha. pel
préssec. 14 Ha. per la pera i 16 Ha. per la poma.

a.2) Fruits secs.

No és rendible produir ametlles, el marge net d'una Ha.
d'ametllers és de 7.715 ptes./any.

No existeix talla mínima d'explotació en aquest cas. després
d'aplicar l'equació de l'agricultura.

a.3) Olivera.
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CONCLUSIONS ESPECIFIQUES DE L'AGRICULTURA

El marge net. en aquest cas. es de 105.657 ptes./Ha. any.

La talla mínima resultant és de 27 Ha en aplicar els supòsits
que anteriorment hem vist.

b) Cultius herbacis.

b.l) Farratges.

En el estudis sobre els farratges ens surt tres resultats
diferents:

Per al cultiu de l'alfals per compte propi amb un marge net de
59.500 ptes. no existeix talla mínima d'explotació.

En l'alfals concertat amb deshidratadora. el marge net és de
92.900 ptes. i necessitaria 649 Ha. d'explotació.

En el cultiu de veça el marge net dóna un resultat de - 12.125
ptes., no tenint sentit efectuar el càlcul corresponent de la talla
mínima de l'explotació.

b.2) Cereals.

D'acord amb les dades dels quadres anteriors els marges nets
són de 194.480 ptes. pel blat de moro, 153.940 ptes. pel blat i
81.940 ptes. per l'ordi.
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CONCLUSIONS ESPECIFIQUES DE L'AGRICULTURA

Les talles mínimes de les explotacions són de 23 Ha. pel blat
de moro, 37 Ha. pel blat i en el cas de l'ordi no existeix talla
mínima d'explotació.

15.3 CONCLUSIONS GENÈRIQUES DE LA
RAMADERIA.

En forma similar a l'agricultura es por fer una agrupació en base al
marge net calculat per a cada tipus d'explotació ramadera, resultant la
següent associació:

explotacions ruïnoses, entre les quals hi trobem l'ovella en
estabulado, el pollastre en integració i les gallines ponedores, en que
les despeses són més elevades que els ingressos, resultant un marge
net negatiu

explotacions poc rendibles, format per les explotacions que tenen un
marge net positiu, encara que aquest no és gaire elevat. Hi trobem
l'engreix de porc en integració, els vedells en estabulació i la cria de
garrins en integració.

explotacions rendibles, on el seu marge net és clarament positiu, que
inclou la resta d'explotacions analitzades: cria de garrins per compte
propi, vedells en integració, pollastre per compte propi, porcs en
cicle tancat integrats, porcs d'engreix per compte propi, vaques i
porcs per compte propi en cicle tancat.
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CONCLUSIONS GENÈRIQUES DE LA RAMADERIA

El resultat obtingut aplicant la fórmula de la ramaderia, un cop analitzat
el marge net ens dóna la rendibilitat positiva o negativa de cada
explotació, resultant els valors següents:

En el grup d'explotacions ruïnoses, no té sentit aplicar-hi l'equació, si
ja s'hi perden diners clarament.

Dins del grup de les explotacions poc rendibles, en aplicar l'equació
surt un valor inferior del marge net front l'altre component de
l'equació, format pel sou promig d'un assalariat i el rendiment de la
inversió necessària.

En el grup d'explotacions rendibles hi trobem dues tipologies
diferents, la primera d'elles en que la rendibilitat és positiva hi
trobem: l'engreix de porc per compte propi i la cria de porc en cicle
tancat per compte propi. Els de rendibilitat negativa són la resta de
les analitzades.

Es poden veure tot seguit dos quadres: el primer d'ells és el del càlcul del
marge net de l'explotació ramadera i el segon ens detalla en forma
resumida l'aplicatiu de l'equació referida als càlculs de rendibilitat
positiva o negativa.
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CONCLUSIONS ESPECÍFIQUES DE LA RAMADERIA

15.4 CONCLUSIONS ESPECÍFIQUES DE LA
RAMADERIA.

a) Sector oví.

No són rendibles les explotacions d'ovelles en estabulació. ja que el
marge net és de - 4.761.351 ptes., no tenint sentit aplicar l'equació
corresponent de la ramaderia.

b) Sector porquí.

Totes les variants analitzades donen un marge net positiu. Però a
l'aplicar l'equació corresponent els rendiments són únicament
positius en l'engreix per compte propi que dóna 1.077.067 ptes i en
el de cicle tancat per compte propi amb 5.030.417 ptes.

c) Sector boví.

Els valors del marge net oscil·len entre 1.349.024 ptes., dels vedells
en estabulació i 8.179.074 ptes de les vaques.

El resultat del rendiment en els tres casos ens dóna quantitats
nonotÍT-^c !'1 OQ1 Q"7^ ,M^r. : ~> inr» n-f^ .»^, ,^~ - ,j,ii ,.,negviinís. ^ i . jüs i .5, o p t£j i >-.-rwv/.^ / u ^1^0. joi^i \ i^utuj di
integració i en estabulació respectivament i 3.570.926 ptes. per a les
vaques.

d) Sector de l'aviram.
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CONCLUSIONS ESPECÍFIQUES DE LA RAMADERIA

En el pollastre en integració i en les gallines ponedores el marge net
és negatiu, i per tant ja no té sentit aplicar l'equació corresponent de
la ramaderia.

En pollastre criat per compte propi amb un marge net positiu de
2.746.199 ptes dóna un resultat en aplicar la fórmula, de -
4.703.801 ptes.
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GLOSSARI

Aclarir: És treure fruit a l'arbre, perquè així el que quedi pugui
desenvolupar-se i créixer per tenir el tamany que demana el mercat.
Aquest procés es fa manualment.

Adobar: Millorar la terra amb matèries fertilitzants.

Adobat de cobertura: Adob que es tira als cereals i als farratges quan
la planta creix més i necessita un ajut químic.

Adobat de creixement: Quantitat d'adob que es tira durant el
creixement de l'arbre, amb quantitats molt petites i controlades.

Adobat de fons: Posar a la terra una quantitat d'adob suficientment
important perquè aquesta quedi preparada per a tornar a ser cultivada.

Agricultura: Art de conrear la terra.

Alfals deshidratat: És el farratge, però passat per un procés per treure-li
l'aigua i així ja és apte pel consum animal.

Amortit/a cions F^nressió He la depreciació sistemàtica anual efectiva
soferta per l'immobilitzat per la seva aplicació al procés productiu.

Autònoms: Quota que es paga a la Seguretat Social, per aquest règim.
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Benefici de l'explotació: Diferència entre els ingressos resultants de les
vendes dels productes i les despeses que comporta el procés productiu.

Compra de bestiar: És el cost que tenen els animals el dia que entren a
la granja.

Compte de resultats: Compte diferencial de net que recull els beneficis
comptables que es deriven de l'activitat pròpia d'una unitat econòmica en
un exercici.

Concentrat de corders: És el que mengen des dels 45 dieb fins als 3
mesos.

Concentrat d'ovella: El que mengen a partir dels 3 mesos.

Costos: És la suma de totes les despeses que es tenen durant un any en
una explotació agrícola o ramadera.

Cultiu en empresa: L'explotació és en empresa, quan el titular no la
dirigeix directament sinó que totes les feines les contracte a terceres
persones.

Cultiu pel titular: Es designa com a titular de l'explotació la persona
física que, actuant amb llibertat i autonomia, assumeix el risc d'una
explotació agrària i la dirigeix directament pel seu compte. Es considera
empresari individual, per laiil no es compiabiiiiza ia seva ma d'obra com
a despesa.
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Cultius: Són les despeses de conrear la terra, o sigui el conjunt de
treballs destinats a prendre cura de la terra i de les plantes per tal de fer-
ies fèrtils i obtenir-ne un profit més gran que en el cas d'un
desenvolupament espontani de la natura.

Despeses de l'any mig productiu: Són totes les despeses que es tenen
durant el cicle d'un any quan l'arbre ja està en plena producció.

Despeses d'implantació i formació: Són les despeses que es tenen que
soportar durant els primers anys, van des de la preparació del terreny,
fins que dóna una producció considerada normal ( tres anys en poma,
pera i préssec, sis anys en ametlla i nou anys en olivera)

Esquilar: Tallar la llana a les ovelles.

Explotació: Conjunt d'instal.lacions i activitats aplicades al
funcionament d'una empresa agrícola o ramadera al llarg de tot el procés
de producció i comercialització.

Guies: Document identificatiu que acompanya als animals a Fentrar o
sortir de la granja.

Hectàrea: Unitat mètrica de superfície equivalent a un hectòmetre
quadrat.

Implantació de reg per goteig: Conducció de l'aigua per terra
mitjançant emissors localitzats, controlant la quantitat d'aigua per cada
planta.
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Implantado de reg per goteig (despesa): Cost ocasionat per a la
col·locació d'aquest tipus de reg. Es condueix l'aigua a terra mitjançant
emissors localitzats, controlant la quantitat d'aigua per cada planta.

Inversió: Tota despesa que no es consumeix en el període objecte de
càlcul.

f

Llet maternitzada: Es el complement al pinso i es dóna en la fase de
deslletament.

Marge Net: És la diferència entre el valor brut de la producció i els
costos.

Medicaments: Són les vacunes que es donen als animals i el tractament
contra les malalties.

Neteja i desinfecció: Neteja, consisteix en deixar la granja neta dels
excrements que han anat deixant els animals durant el seu pas per la
granja. Desinfecció, accions dirigides a eliminar els microbis i gèrmens
nocius (sobretot als animals de ploma).

NiveUació per làser: És deixar el terreny completament a nivell perquè
l'aigua no s'entolli.

Palla consum: Aliment complementari del farratge i el concentrat.

Palla-viruta: És el que posa als animals perquè puguin dormir a una
temperatura adequada i que quedin aïllats de la humitat del terra.



Pinso: Es l'aliment concentrat que es dóna als animals.

Preparació del terreny: És l'acondicionament d'aquest per poder
cultivar o plantar.

Plantació (despesa): Suma de les despeses de la compra dels plançons
(arbre nou destinat a ser trasplantat) i el cost que ocasiona plantar-los.

Plantació en eix central: Conreu linial d'arbres sense cap tipus d'unió
entre ells.

Plantació en espatllera: Conreu linial d'arbres units entre ells per
filferros col·locats de forma paral·lela .

Plantació en vas: Conreu linial d'arbres sense cap tipus d'unió entre ells.

Plantes: Ens referim al blat de moro que és sembra la planta, en lloc de
sembrar la llavor com passa als altres farratges i cereals estudiats.

Poda: Consisteix en tallar i treure les branques supèrflues d'un arbre, per
deixar-lo en millors condicions per produir fruit i també per donar-li una
forma determinada.

Producció: És la suma dels productes agrícols i/o ramaders que es
produeixen en un any.

Projecte d'inversió: Pla proposat per realitzar una inversió.

Purin: És el líquid que es va acumulant dels excrements dels animals.
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Raigrás: Planta herbàcia de la família de les gramúnies molt apreciada
com aliment animal.

Ramaderia: Conjunt d'activitats humanes relacionades amb la cria i el
comerç de bestiar.

Recol·lecció: Cost de la mà d'obra necessària per arreplegar els
productes. En arbres el cost de recol·lecció del fruit és majoritàriament
mà d'obra (sou i seguretat social) i en cereals i farratges és tot mecanitzat
i va des de segar, vastillar, empacar i emmagatzemar.

Recollida: Cost que s'ha de pagar a les persones que ajuden a carregar
els pollastres als camions per transportar-los a l'escorxador. Les gallines
a part de la recollida, tenen les despeses de descarregar-les a l'arribar a
la granja.

Reg: Cost de l'aigua per regar, quant el reg no és de goteig, generalment
és reg a manta, és un regatge per gravetat on l'aigua s'aplica a la parcel.la
fent que s'escorri o circuli per sobre d'ella.

Rendibilitat: Relació entre el rendiment net i el capital invertit.

Rendiment: És la renda que produeix un bé.

Reparacions: Despeses per tornar a posar en bon estat allò de
l'immobilitzat que ha sofert un dany.

Reposició: Tornar a plantar en el mateix lloc plançons que no van agafar
al trasplantar-los.



Seguretat Social: Són les quotes de l'empresa a favor dels Organismes
de la Seguretat Social per les diverses prestacions que aquestos realitzen.

r

Sembra: Es escampar o plantar la llavor dïma planta en la terra
preparada per a rebre-la, perquè hi neixi aquella planta.

Semen: Són les dosis que s'han de comprar perquè les vaques quedin
prenyades.

Sous: Són les retribucions al personal (fixe o eventual) que treballa en
l'explotació ramadera. En aquest concepte no comptabilitza el treball del
titular l'explotació com despesa, ja que el rendiment de l'explotació a
final de l'exercici és la seva compensació al treball realitzat.

Subministraments: Ens referim a calefacció, llum, aigua, carburant de
l'explotació agrícola.

Subvencions: Són les quantitats rebudes de les administracions
públiques.

Subvenció farratgera/subvenció no farratgera: quantitats rebudes per
l'explotació de vedells de les Administracions Públiques, depenent si es
té una explotació agrària o no amb l'explotació de vedells.

Taxa Interna de Rendibilitat: És el màxim cost de capital que pot
suportar un projecte d'inversió.

Termini de recuperació: Nombre de períodes que es necessiten perquè
els fluxos del propi projecte cobreixin la inversió inicial.



Tractament fitosanitari: Pot ser dues maneres: per als arbres el
tractament és contra les plaques i per als conreus herbacis contra les
plagues i males herbes.

Valor Actual Net: És una mesura del rendiment de les inversions que es
fonamenta en el principi d'equivalència temporal del diner.

Valor Brut de la Producció: És l'import que val el producte final d'una
explotació agrícola/ramadera. Es calcula multiplicant la producció pel
seu preu (sense IVA); inclou les subvencions rebudes.

Valor Final Net: És la riquesa addicional aconseguida després de
recuperar la inversió i d'haver-la retribuït amb una remuneració bàsica
satisfactòria.

Vaques AP/MP/BP: Les vaques tenen un procès que es divideix en:

AP (Alta Producció), és quan produeixen més llet, una mitja de 27
l./dia, aquest perípde dura els 3 primers mesos.

MP (Mitja Producció), amb una mitja de 22 l./dia durant el quart,
cinquè i sisè mes.

BP (Baixa Producció), amb un rendiment mig de 15,5 l./dia durant el
setè, vuitè, novè i desè mes.

La resta del temps les vaques estan seques, per tant no produeixen llet.

Veterinari: Import que es paga al veterinari pels serveis prestats en
l'explotació ramadera.
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