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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Treball Fi de Grau que seguidament es desenvolupa fa referència a una granja 

de ramaderia ecològica, més detalladament a una granja de gallines ponedores ecològiques.  

A continuació destacarem les particularitats d'aquest sistema alternatiu de producció 

que afecten a aquesta granja. 

Les característiques climàtiques i les particularitats del sòl i del subsòl que presenta la 

zona on s'ubica aquesta explotació ecològica són importants al hora d'elegir una estratègia per 

poder edificar d'una manera eficient i sustentable ecològicament parlant. Per exemple, en 

aquella zona i a certs moments de l'any, la Tramuntana (vent del nord) agafa ràfegues que 

poden superar els 120 km/h; per aquesta raó la nau només té finestres a la part sud, d'aquesta 

manera s'evita corrents d'aire dins la nau i, conseqüentment, es millora el benestar de les 

gallines que tant es valora en ramaderia ecològica. 

Els elements propis del galliner (trapes, finestres, l'obrador, els patis, slats, 

menjadores, abeuradors, ponedors, perxes,...) compleixen rigorosament les mides exigides al 

Reglament (CE)  889/2008 de producció ecològica que fa referència al benestar dels animals, 

en aquest cas gallines. 

La raça de gallines que s'ha elegit produeix ous d'alta qualitat, així com ho requereix un 

bon producte ecològic. És important dir que la raça de gallines que s'ha elegit prové d'una 

granja de producció de polletes NO ecològiques, per aquesta raó, les gallines varen estar a la 

granja en període de reconversió durant 6 setmanes estipulades pel DARP (Departament 

d'Agricultura, Ramaderia i Pesca) i el CCPAE (Consell Català de la Producció Ecològica).  

L'aliment i l'aigua tenen molt a veure amb la qualitat de l'ou i de l'aliment depèn que 

sigui ecològic o no. Per tant, les particularitats (sobretot que l'alimentació de la gallina sigui 

d'origen d'agricultura ecològica) i els nutrients d'aquests elements, són essencials per a que 

l'ou tingui aquestes singularitats tan especials.  
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Les patologies que pugui tenir la gallina i la desinfecció i desinsectació de la nau es 

combaten sense la utilització de productes obtinguts artificialment per síntesi química, 

particularitat molt important per dur a terme aquest sistema de producció. 

El CCPAE juga un paper molt important alhora de la venta dels ous, ja que és 

l'organisme públic encarregat del control, la certificació i la promoció dels productes agraris i 

alimentaris ecològics a Catalunya. Aquesta certificació és molt valorada per la població 

sensibilitzada en aquest temes, per tant, és molt positiu mantenir-la seguint les pautes 

exigides pel Consell. El codi que presenta l'ou també el distingeix d'altres modes de producció, 

el primer dígit, 0 en aquest cas, fa referència a la producció ecològica.  

Ara mateix l'ús de l'energia d'aquesta explotació ve subministrada per un grup 

electrogen, però més endavant és vol instal·lar plaques solars. D'aquesta manera, en un futur, 

no es dependrà tant del petroli i l'explotació arribarà a ser més ecològica. 

En referència al màrqueting i a la venda d'aquests ous i al observar el nostre entorn 

més proper, ens podem adonar que existeix un canvi de tendència en els estils de vida de la 

població. Un dels indicadors d'aquest canvi és la tendència a l'alça de la pràctica d'esport 

juntament amb un canvi d'hàbit en l'alimentació basada en productes frescs i d'alta qualitat. 

Els productes ecològics cobreixen aquesta necessitat de la humanitat, i presenten 

altres característiques en la producció d'aquests productes que també es valoren socialment, 

tal com són: el respecte al medi ambient ja que utilitza tècniques que no el deterioren, la 

utilització d'energies renovables, la no utilització de l'ús de productes obtinguts artificialment 

per síntesi química (tal com poden ser fertilitzants, plaguicides, herbicides, antibiòtics o 

productes antiparasitaris), el respecte al benestar dels animals assegurant el desenvolupament 

de tots els aspectes del seu comportament innat (aspectes territorials, alimentaris,...), s'evita 

la contaminació que es pugui derivar de l'explotació, el respecte a la biodiversitat mantenint la 

biodiversitat genètica,... 

Tot això fa possible que el món rural doni una passa més en avançar cap a noves 

formes de producció respectuoses amb el medi ambient i els animals, ja que es poden 

aprofitar d'aquesta tendència i satisfer les necessitats oferint aquest tipus de gènere. 
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De totes maneres, segons el "Ministerio de Medio Ambiente Rural i Marino" al seu 

manual de "Marketing i alimentos ecològicos" (MAPAMA, 2009), a Espanya el mercat ecològic 

és un sector molt fort en producció però molt dèbil en comercialització interna i provoca que 

el consum estigui molt per sota de les seves possibilitats en comparació amb altres països 

europeus. Per aquesta raó, el "Ministerio de Medio Ambiente Rural i Marino" va elaborar, al 

2009, aquest manual on intentava millorar aquest mercat a través de consells sobre com 

facilitar la distribució del producte i com transmetre el coneixement d'aquest producte al 

consumidor. 

Aquests punts a favor, el canvi de tendència de la població, les característiques de 

producció que presenten els productes ecològics que són favorables al medi ambient, 

l'augment in crescendo de l'oferta del gènere ecològic i la iniciativa del Ministeri en la 

realització del manual descrit anteriorment, han donat impuls a la construcció d'una granja al 

Terme Municipal de Viladamat, Girona (que és la que es descriu en el següent Treball de Fi de 

Grau). 

Aquesta granja de gallines ponedores ecològiques té com a finalitat oferir ous 

ecològics de qualitat amb una atenció individualitzada i propera al client. A més, aquesta 

explotació intenta que el producte sigui local; és a dir, que es comercialitzi a llocs propers a la 

granja i no molt allunyats; d'aquesta manera es redueixen costos de transport i es potencia la 

venda local ecològica. 

El productor responsable d'aquesta explotació treballa també camps i el seu objectiu 

és arribar a una integració agropecuària que lligui el bestiar, en aquest cas les gallines, amb la 

terra per garantir el reciclatge de les dejeccions ramaderes (gallinassa, en aquest cas) que 

seran una de les fonts principals per a la fertilització orgànica dels cultius. 

A més, aquests cultius seran convertits a ecològics per utilitzar els seus fruits com 

alimentació de les pròpies gallines. D'aquesta manera s'arribarà al concepte de cicle tancat, un 

cicle on tots els recursos que pot proporcionar la granja siguin utilitzats i no rebutjats, donant, 

així, un pas més en l'evolució de l'agricultura i la ramaderia ecològica. 
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2. EXECUCIÓ DEL PROJECTE          

2.1. Dades del titular  

Nom i cognoms: Joan Font Anglada 

NIF: 40593973-P 

Adreça: Mas Font s/n 

Municipi i localitat: Viladamat 

Comarca: Alt Empordà 

Província: Girona 

Comunitat autònoma: Catalunya 

 

2.2. Antecedents 

El promotor és agricultor professional. Treballa diverses finques agrícoles situades en 

el terme municipal de Viladamat. Motivat per la necessitat de diversificació i innovació, ha 

decidit instal·lar una explotació ecològica. Aquest sistema li permet obtenir un producte d’alta 

qualitat, a més es troba sota un sistema d’explotació que garanteix la sostenibilitat de 

l’explotació dins els valors de conservació de l’entorn. 

Aquesta granja és de gallines ponedores ecològiques amb una capacitat de 2.000 

gallines (1.000 gallines per lot i nau). Les gallines entren a la granja amb 17 setmanes de vida 

després de provenir d’una altra granja dedicada a la recria de polletes. El període d'adaptació a 

la nova granja de les gallines és més o menys d'un mes i durant aquest temps les gallines 

necessiten més atenció de la normal (mostrar-les a on esta l'abeurador, on esta el menjar i 

deixar que explorin el ponedor) D'aquesta manera es comença la posta d’ous que durarà 

aproximadament un any.  

El Reglament (CE) 889/2008 determina la superfície per animal que ha de tenir 

l’explotació tant per la zona de pastura com per l’espai útil dins la nau. En el cas concret de les 

gallines ecològiques serà de 4m2 per gallina de pati, i una densitat dins la nau de 6 gallines per 

m2. Així mateix, segons el Reglament (CE) 889/2008 les trapes (obertures que donen als patis i 
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que les gallines utilitzen per sortir a l'exterior de la nau) hauran de tenir una mida de 

4m/100m2 de cobert. La llei exigeix que les gallines pasturin pel camp al menys 2/3 de la seva 

jornada. 

Al camp es sembra conreus de cereals adequats per a l’alimentació de les gallines 

ecològiques. Aquesta activitat està sotmesa al règim de comunicació ambiental d’acord amb 

els annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 

l’activitat i segons la Llei 9/2011 sobre la promoció de l’activitat econòmica. 

 

2.3. Àmbit d'actuació 

2.3.1. Zona general 

 Clima (font: www.altemporda.org): 

 Les característiques constructives d'un galliner de posta no poden ser les 

mateixes en una zona càlida a una zona freda. L'amplada i l'alçada de les 

naus, els tancaments laterals, els aïllaments tèrmics i altres elements 

difereixen notablement en funció de les condicions climàtiques mitjanes. 

Aquestes diferències poden incidir de manera important en les inversions 

que caldrà realitzar. Es per aquesta raó que, tot seguit s'explica 

detalladament el clima de Viladamat comarca de l'alt Empordà.  

 La comarca de l’Alt Empordà (comarca on es troba el poble de Viladamat), 

gaudeix d'un clima mediterrani. Aquest clima ve influït per l'acció 

termoreguladora de la mar Mediterrània i es caracteritza per unes 

temperatures que solen ser moderades (amb una mitjana anual al voltant 

dels 15ºC), amb hiverns relativament freds i estius força calorosos. Es 

caracteritza també per la presència d’un període àrid a l’estiu i per una 

marcada irregularitat en les precipitacions.  

 La franja de la costa (on es troba Viladamat), la plana i les àrees de relleus 

d’escassa altitud, configuren un clima sec subhumit típicament 

mediterrani, caracteritzat per uns períodes estivals molt secs i 
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especialment àrids durant els mesos de juliol i agost, i per uns hiverns 

suaus.  

 Bona part de la comarca enregistra uns valors de temperatura mitjana 

anual al voltant dels 14-15°C, valors força suaus degut a una clara 

influència de l’efecte termoregulador que exerceix el mar.  

 
Imatge 2.3.1.a.: Temperatura mitjana anual a l'alt Empordà. El terme municipal que conté 

el punt negre és Viladamat    
Font: www.altemporda.org 

 
 
 

 
Taula 2.3.1.b.: Temperatura mitjana anual per mesos a l'alt Empordà.  

Font: www.altemporda.org.  
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Gràfic 2.3.1.c.:  Distribució anual de les temperatures mitjanes mensuals, temperatures 

mitjanes mensuals de les màximes diàries i temperatures mitjanes mensuals de les mínimes 
diàries, en ºC, en base a les mitjanes calculades per al període 1998-2008 a les estacions 

meteorològiques de Cabanes, Espolla, Portbou i Sant Pere Pescador, totes elles a l'Alt 
Empordà. 

Font: www.altemporda.org dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya.  
 

 Per altra banda, els valors corresponents a les temperatures extremes 

també mostren una important dependència respecte del període 

d’enregistrament de les dades, tot i que representen una aproximació 

força bona per complementar la informació procedent de les mitjanes 

anuals. Les màximes absolutes van dels 36°C arran de la costa fins als 

40,5°C a Figueres, i les mínimes absolutes oscil·len entre els -7°C del litoral 

fins als -9°C també a Figueres. 

 La manca de dades corresponents a les zones muntanyoses fa difícil saber 

quin és el comportament detallat de les temperatures en aquests sectors. 

Malgrat tot, sembla clar que les zones més elevades de la comarca deuen 

enregistrar unes mínimes extremes inferiors als -15°C, mentre que les 

màximes possiblement estiguin a prop dels 30°C. 
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Imatge 2.3.1.d.:  Precipitació mitjana anual (mm) de la comarca de l'alt Empordà. El terme 

municipal que conté el punt negre és Viladamat    
Font: www.altemporda.org  

 

 Igual que en el cas de les temperatures, la distribució de les precipitacions 

està molt influenciada per l’orografia. Així, i en general, la meitat est (on es 

troba Viladamat) es caracteritza per unes precipitacions inferiors als 700 

mm, mentre que la meitat occidental de la comarca registra precipitacions 

superiors, més importants a mesura que es guanya altitud. 
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Gràfic 2.3.1.e.:  Precipitació mitjana mensual acumulada a l'Alt Empordà. 
Font: www.altemporda.org dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya. 

 
 
 
 
 
 

 
Taula 2.3.1.f.:  Precipitació mitjana mensual acumulada a l'Alt Empordà. 

Font: www.altemporda.org dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya. 
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 El vent es tracta d’una de les variables meteorològiques més remarcables 

de l’Alt Empordà. 

 La rosa dels vents indica una predominança dels vents del nord (la 

tramuntana), especialment durant la tardor i el hivern, i en segon lloc 

trobem els vents del sud i sud-oest, més càlids i humits que els del primer 

quadrant. 

 De fet, la tramuntana és el vent més característic de l’Alt Empordà. Es 

tracta d’un vent sec i més aviat fred, de direcció predominant N-NW, que 

bufa especialment durant els mesos de novembre fins a març amb una 

gran intensitat i uns 70 dies a l’any. S’origina en situacions sinòptiques 

caracteritzades per la presència d’un centre d’altes pressions a l’oest de la 

península Ibèrica i una borrasca a la Mediterrània. La posició relativa dels 

dos centres de pressió dóna lloc a un flux de vent del nord que moltes 

vegades impulsa un front fred associat al centre de baixes pressions. 

 
 Observatoris com el de Figueres, en situacions de tramuntana forta, han 

arribat a enregistrar ventades superiors als 100 km/h. Ara bé, les dades 

més extremes s’han enregistrat als punts més alts de la serra de l’Albera, 

amb valors propers als 200 km/h, i, sobretot, a la zona del Cap de Creus, on 

per exemple a l’Observatori de Portbou es poden arribar amb certa 

freqüència a valors de més de 200km/h. 

 La importància de la tramuntana es manifesta, a més, a través de les 

notables influències que té sobre el caràcter de nombroses localitats, no 

solament sobre el mode de vida de la població, sinó també sobre 

determinats aspectes geològics i biològics de la comarca. 
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Imatge2.3.1.g.:  Vents predominants i velocitat mitjana dels vents de la comarca de l'alt Empordà.  

Font: www.altemporda.org  
 

 Característiques del sol i subsòl que ocupen els edificis i les instal·lacions 

Gardenyes (2015): 

 Descripció de la metodologia emprada pel reconeixement del terreny al 

projecte:  

 En un radi de 1000 m lineals al voltant d’on hi ha la granja: 

Observació de talls dels moviments de terres recent realitzats, 

carreteres, ferrocarril, camins, recuperació de finques a les zones 

ermes etc.;  i comparació visual dels elements més característics, entre 

els mapes topogràfic i geològic i el terreny. Identificació de desnivells, 

barrancs, altres punts característics, etc. 

 De la finca o finques on hi ha la granja: Enquesta al pagès que conrea 

la finca sobre les característiques del sòl (terra argilosa o arenosa, 

existència o no de rodats etc.), del comportament de l’aigua 

(identificació dels nivells de l’aigua, velocitat de percolació de l’ aigua 

superficial etc.); determinació de la textura pel tacte. (argilosa, llimosa, 

arenosa); i ajust posterior al obrir els fonaments de les naus de nova 

construcció. 
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 Caracterització litològica i estructural dels materials: La finca on s'ubica la 

granja es troba a la plana de l’Empordà. Aquesta és una depressió 

tectònica de formació recent, produïda per una sèrie de línies de falla 

esglaonades formades a finals del terciari i situades en el contacte amb els 

relleus muntanyosos que l’envolten. Els dipòsits al·luvials quaternaris són 

els materials principals d’aquest depressió. Intercalats amb aquests 

dipòsits hi ha acumulacions lineals de sorres de mida de gra mitjà i mitjà-

groller que formen part de la plana al·luvial. 

 Condicionants físics: La part de la parcel·la en la que s’ubica l’edificació és 

planera, de manera que no hi ha restriccions físiques importants que 

afectin l’edificació. Els materials que afloren són argiles i graves d’edat 

quaternària procedents dels cons de dejecció del riu Ter i Fluvià. El 

riu/riera més proper es troba a més de 100 m, i per tant no s’està en zona 

de risc d'inundació, i la realització d’obres no requereix autorització 

administrativa prèvia de l’organisme de conca. La zona urbana o 

urbanitzable està propera 1.300 m del nucli urbà de VILADAMAT. 

 Sòl i subsòl: Els conreus i l’extensió de la Plana de l’Empordà constitueixen 

un paisatge característic i important. Els rius i les xarxes de recs i de 

sèquies permeten que l’aigua arribi als camps més propers convertint-los 

així en camps de regadiu, d’aquesta manera els camps de secà estan 

allunyats d’aquests cabals i sovint estan resguardats de la Tramuntana per 

estretes fileres de xiprers. En alguns punts podem trobar algunes mostres 

de petits estanys interiors actualment dessecats i convertits en conreus o 

en prats. 

 Identificació dels nivells de l’aigua:  La parcel·la està situada en un sòl 

compatible amb l’exercici de l’activitat. Més concretament, la construcció 

d'un femer estanc de formigó evita qualsevol tipus de filtració de purins 

dels fems cap al subsòl, i per tant s’evita la contaminació de nitrats a la 

capa freàtica d’aigua. Aquest purí es pot utilitzar com a adob orgànic 

sempre i quan s’apliquin les dosis fixades en el Decret 136/2009, ja que la 
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finca es troba en una zona vulnerable segons el Decret 283/1998 sobre la 

designació de zones vulnerables a la contaminació de nitrats de fonts 

agràries. Aquest purí s’aplicarà abans del cultiu evitant en tot possible el 

rentat (superficials o profunds). 

2.3.2. Zona d'actuació 

 Emplaçament de la granja: 

 L’edificació nova s'ubica a les parcel·les 320 i 321 del polígon 5 del terme municipal de 

Viladamat amb el codi postal 17231 (es pot veure al plànol: EMPLAÇAMENT 

COMARCAL I AMB COORD.). Les coordenades UTM son X: 506857 i Y: 4663186 amb 

una cota respecte al nivell del mar de 4m i una superfície de camp 1’77 ha. 

L’aprofitament anterior d’aquest camp era de terra de regadiu. Els accessos a aquest 

terreny son per un camí general de finques que surt de la carretera d’Albons a 

Viladamat. Els accessos tenen una amplada suficient per a una circulació correcta del 

vehicles. L’emplaçament on s'ubica la granja reuneix tots els requisits que la normativa 

urbanística municipal (Llei 8/2007, de 28 de Maig, del sòl) exigeix per a que pugui ser 

legal. Al plànol 3 d’infraestructures i equipaments recollit del projecte inicial 

(Gardenyes, 2015) i inclòs en aquest Treball Final de Grau podem veure les distàncies 

a: 

 Nuclis urbans i captacions d’aigües de consum humà: la Llei 8/2007 

indica que totes les instal·lacions s’han de situar a més de 1.000m del 

nucli urbà i de la captació d’aigües de Viladamat, per aquesta raó la 

granja s’ha situat a 1300m lineals d’aquest nucli. 

 Distància des de la granja a altres explotacions ramaderes i/o a 

industries  de carn: Segons la Llei 8/2007 no hi ha d’haver cap 

explotació ramadera ni de carn en un radi de 500m i, com podem 

veure al plànol 4, així és. 

 Infraestructures i equipaments: Al plànol 4 podem observar totes les 

infraestructures i equipaments més característics en un radi de 500m 
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lineals (carreteres, camins veïnals, cicles de reg,...), seguint les 

indicacions de la Llei 8/2007. 

 

2.4. Requisits del reglament UE 889/2008 

Les instal·lacions compleixen, segons el Reglament (CE) 889/2008, una sèrie de 

requisits que es descriuen seguidament : 

 

Capítol 2. Producció ramadera. 

Secció 1. Procedència dels animals. 

 Article 8. Procedència dels animals ecològics:  

La procedència A la granja, alhora de seleccionar la raça de les gallines, es te en 

compte la capacitat dels animals per adaptar-se a les condicions de l’entorn i la seva 

vitalitat i resistència a les malalties. A més de tenir-se en compte la necessitat que te la 

raça d’evitar malalties o problemes sanitaris específics associats a determinades races 

utilitzades a la ramaderia intensiva i la mort sobtada. I sempre que es pugui donar 

preferència a races autòctones.  Les gallines no són de procedència ecològica, però 

tanmateix es va seguir aquesta normativa per l’elecció de les gallines. 

 Article 9. Procedència dels animals no ecològics:  

En aquest article no fa menció a la reconversió de les gallines ponedores ecològiques, 

però degut a que és molt complicat aconseguir les polletes ecològiques, les gallines 

s'han reconvertit a la granja durant 6 setmanes per aconseguir ser ecològiques, així 

com fa referència l’article 38. 

 

Secció 2. Allotjament i mètodes de cria del ramat. 

 Article 10. Normes de l’allotjament del ramat:  

L’aïllament, el caldejament i la ventilació garanteixen quec la circulació d’aire, el nivell 

de pols, la temperatura, la humitat relativa i la concentració de gas es mantinguin a 

límits no nocius pels animals. La nau permet una ventilació abundant i entrades de 

llum naturals. 
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La densitat d’animals a la nau es compatible amb la comoditat i el benestar dels 

animals, així com les seves necessitats especifiques de les gallines, la raça i edat dels 

animals. Es te en compte les necessitats inherents al comportament de la raça 

depenent del grandària del grup i del sexe. La densitat garanteix el benestar de les 

gallines, donant-li espai suficient per mantenir-se drets de forma natural, tombar-se 

fàcilment, girar-se, endreçar-se, estar amb qualsevol posició normal i fer tots els 

moviments naturals com estirar-se i agitar les ales. 

 Article 12. Condicions de allotjament i mètodes de cria específics per les aus de corral: 

 Apartat 1: Les aus no es mantenen en gàbies.  

Apartat 3: La nau per tota au de corral compleix les següents condicions: un terç 

del sòl es de construcció sòlida (formigó) i coberta de encenalls de fusta, una part 

suficientment gran del sòl disponible per les gallines s’utilitza per la recollida de les 

dejeccions (els slats), es disposa de perxes les dimensions de les quals a l’annex III, 

els galliners estan proveïts de trapes d’entrada i sortida de 4m per cada 100m2 de 

la superfície del galliner, a cada galliner hi ha 2.000 gallines ponedores (menys de 

3.000 gallines ponedores així com marca la normativa), els galliners estan 

construïts de firma que les aus tinguin fàcil accés a la zona lliure. 

 Apartat 4: La llum natural es complementa amb mitjans artificials per obtenir 

un màxim de 16h de llum diàriament, amb un període de descans nocturn 

continu sense llum artificial de 8h. 

 Article 14. Accés als espais al aire lliure:  

 Apartat 2: Les gallines (animals herbívors) tenen accés als patis per pasturar 

sempre que les condicions ho permeten. 

 Apartat 3: Les aus de corral tenen accés a l’espai lliure durant un terç de la 

seva vida. 

 Apartat 6: Els espais a l’aire lliure per les gallines estan cobertes de vegetació 

en la seva major part i estan dotades de instal·lacions de protecció, així com es 

permet a les gallines a accedir fàcilment als abeuradors i menjadores del 

galliner. 
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 Apartat 7: Quan les aus de corral es mantinguin a l’interior per restriccions u 

obligacions per la normativa comunitària, tenen accés en tot moment a 

quantitats suficients de farratges basts i altres materials adequats per satisfer 

les seves necessitats etològiques. 

 Article 15. Càrrega ramadera:  

 Apartat 1: La càrrega ramadera total no depassa el límit de 170kg de nitrogen 

anuals per ha de superfície agrícola. 

 Article 18. Maneig dels animals: 

 Apartat 1: No s’efectua el retall de bec. No obstant això, l’autoritat competent 

podrà autoritzar l’operació per motius de seguretat o si està destinada a 

millorar la salut, el benestar o la higiene del ramat. Si es du a terme, el 

sofriment del animals es reduirà al mínim mitjançant l’aplicació d’una 

anestèsia  o analgèsia adequada i l’execució de l’operació únicament per part 

del personal qualificat a la edat més adequada. 

 Apartat 3: Es prohibeix les mutilacions com retallar les ales de les gallines.  

 

Secció 3. Pinsos. 

 Article 19. Pinsos de la pròpia explotació i d’altres fonts: 

 Apartat 2: En el cas de les aus de corral (tal com són les gallines ponedores) tot 

el pinso bé NUTREX (empresa de pinso), ja que no ha sigut possible, des de el 

moment, que el 20% del pinso procedeixi de la mateixa explotació agrícola.   

 Article 20. Satisfacció dels requisits nutricionals dels animals: 

 Apartat 2: En el cas de les gallines, la ració diària està composada per al menys 

un 60% de la matèria seca està constituït de farratge fresc. 

 Apartat 3: S’afegeixen farratges frescs a les gallines. 

 Apartat 4: Mai es sotmet als animal a unes condicions o a una dieta que pugui 

afavorir l’aparició d’anèmies. 
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  Article 22. Ús de determinats productes i substàncies als pinsos: 

Només s’utilitzen les següents substàncies en la transformació de pinsos ecològics: 

 Matèries primes no ecològiques d’origen vegetal o animal, o altres matèries 

primes contemplades a l’annex V, secció 2, sempre que s’hagin produït o 

preparat sense dissolvents químics i es compleixen amb les restriccions 

establides en els articles 43 o 47. 

 Espècies, herbes i melasses no ecològiques, sempre que no existeixi la seva 

forma ecològica, s’hagin produït o preparat sense dissolvents i la seva 

utilització es limiti al 1% de la ració de pinso d’una espècie determinada, 

calculada anualment com percentatge de la matèria seca dels pinsos d’origen 

agrari. 

 Matèries primes ecològiques d’origen animal. 

 Matèries primes d’origen animal contemplades a l’annex V, secció 1. 

 Productes de pesca sostenible, sempre que s’hagin produïts o preparat sense 

dissolvents químics, el seu ús es limiti als animals herbívors i la utilització de 

hidrolitzat de proteïnes de peix es limiti exclusivament als animals joves. 

 Sal marina, sal gema bruta de mina. 

 Additius per pinsos contemplat a l’annex VI. 

 

Secció 4. Profilaxi i tractament veterinari. 

 Article 23. Profilaxi: 

 Apartat 1: Es prohibeix l’ocupació de medicaments veterinaris al·lopàtics de 

síntesi química o d’antibiòtics als tractaments preventius. 

 Apartat 2: Es prohibeix l’ocupació de substàncies per estimular el creixement o 

la producció (inclosos els antibiòtics, els coccidiostàtics i altres substàncies 

artificials que estimulin el creixement). 

 Apartat 3: En cas de que el ramat procedeixi d’unitats no ecològiques, tal com 

es el cas de la granja, s’aplica mesures especials depenent de les 

circumstàncies locals. 
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 Apartat 4: Els allotjaments, recintes, equips i utensilis es netegen i desinfecten 

convenientment per evitar infeccions múltiples i el desenvolupament 

d’organismes portadors de gèrmens. Els fems, l’orina i els aliments vessats o 

no consumits es retires amb la freqüència necessària per reduir al màxim els 

olors i no atreure insectes i rosegadors. Només s’utilitzen els productes que 

apareixen a l’annex VII per netejar i desinfectar els locals, instal·lacions i 

utensilis ramaders. S’utilitzen rodenticides únicament a trampes i els 

productes recollits a l’annex II per eliminar insectes i altres plagues dels locals i 

demés instal·lacions en les que es mantingui el ramat.  

 Apartat 5: El galliner es buida quan es canvien les gallines per netejar i 

desinfectar el galliner i el material que s’utilitza en ells. També s’evacuen els 

corrals per a que pugui tornar a créixer vegetació. Segons el CCPAE es deixa el 

galliner buit per un període de 40 dies. 

 Article 24. Tractament veterinari:  

 Apartat 1: Si s’han pres totes les mesures preventives per vetllar per la salut de 

les gallines, els animals emmalalteixen o es lesionen, són tractats 

immediatament aïllant-los i allotjant-los degudament. 

 Apartat 2: Sempre es dona preferència als productes fitoterapèutics, 

homeopàtics, als oligoelements i a tots els productes contemplats a l’annex V, 

secció 1, i a l’annex VI, secció 3, front als tractaments al·lopàtics de síntesi 

química o els antibiòtics, sempre que aquells tinguin un efecte terapèutic 

eficaç per la espècie animal de que es tracti i per les dolències per les que es 

prescriu el tractament. 

 Apartat 3: Si l’aplicació de les mesures descrites als apartats 1 i 2 no resulta 

eficaç per curar la malaltia o lesió i es imprescindible administrar un 

tractament que eviti sofriments o trastorns a les gallines, es subministra 

medicaments veterinaris al·lopàtics de síntesi química o antibiòtics baix la 

responsabilitat del veterinari. 

 Apartat 4: A excepció de les vacunacions, els tractaments antiparasitaris i els 

programes d’eradicació obligatòria, quan una gallina o un grup de gallines rep 

més de 3 tractaments amb medicaments veterinaris al·lopàtics de síntesi 
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química o antibiòtics en un període de 12 mesos, els ous no podran vendre’s 

com ecològics i les gallines es sotmetran als períodes de conversió establerts a 

l’article 38, apartat 1. Es duen registres dels documents justificatius de 

l’ocurrència de dites circumstàncies pel organisme o l’autoritat de control. 

 Apartat 5: El temps d’espera entre la darrera administració del medicaments 

veterinari al·lopàtic a una gallina a les condicions normals d’ús i l’obtenció de 

productes alimentosos ecològics que procedeixin de dita gallina es duplicarà 

en relació amb el temps d’espera legal esmentat a l’article 11 de la Directiva 

2001/82/CE per la qual s'estableix un codi comunitari sobre medicaments 

veterinaris. Segons aquesta Directiva , tret que el medicament utilitzat indiqui 

un període d’espera per les espècies de que es tracti el període d’espera 

especificat pels ous no hauria de ser inferior a 7 dies, per tant, seguint l’apartat 

5, l’espera és de 14 dies des de l’administració. 

 

Capítol 4. Recollida, envasat, transport i emmagatzematge dels productes 

 Article 31:Envasat i transport de productes a altres operadors o unitats: 

 Apartat 1: Garantim que els ous es transporten, tan a majoristes com a 

minoristes, en envasos tancats i amb un vehicle adequat i tancat de forma que 

es impossible la substitució del seu contingut sense manipulació o deterioració 

del precinte i van proveït d’una etiqueta en la que es mencionen les dades 

següents: el nom i la direcció del propietari i venedor del producte, el nom del 

producte, el codi numèric del organisme de control de qui depengui, la marca 

de identificació del lot que vincula el lot amb la comptabilitat. 

 Article 35: Emmagatzematge dels productes: 

 Apartat 1: Les zones per emmagatzemar els productes es gestionen de forma 

que es garanteix la identificació dels lots i impedeix qualsevol mescla o 

contaminació amb productes o substàncies que no compleixen les normes de 

producció ecològiques. Els productes ecològics s’identifiquen clarament en tot 

moment. 
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Capítol 5. Normes de conversió. 

 Article 36. Normes de conversió. Plantes i productes vegetals:  

 Apartat 1: Les parcel·les, segons el reglament, han estat en un període de 

conversió de 2 anys abans de la primera collita com producte ecològic. 

 

 Article 38. Ramat i productes ramaders: 

 Al introduir gallines ponedores no ecològiques, s’aplica 6 setmanes de 

conversió abans de vendre els ous com ecològics. 

 

 

Títol III. Etiquetat. 

Capítol 1. Logotip de producció ecològica de la Unió Europea. 

 Article 57. Logotip ecològic de la UE: 

 El logotip de la granja de producció ecològica de la Unió Europea s’ajusta al 

model recollit a l’annex XI, part A, del present reglament. 

 Article 58. Condicions aplicables a la utilització del codi numèric i el lloc d’origen: 

 Apartat 1: La indicació del codi numèric de l’organisme de control comença 

amb l’acrònim que identifica a l’estat membre de conformitat amb la norma 

internacional ISO 3166 pels codis de 2 lletres dels països, inclou un terme que 

estableix un vincle amb el mètode de producció ecològic, un nombre de 

referència que ha decidit la Comissió o les autoritats competents dels Estats 

membres i es col·loca al mateix camp visual que el logotip ecològic de la UE.  

 Apartat 2: La indicació del lloc on es produeixen els ous està situat  a baix del 

codi numèric. 
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Títol IV. Controls.  

Capítol 1.  Requisits mínims de control. 

 Article 63. Disposicions de control i compromís de l'operador:  

 Apartat 1: quan es comencen a aplicar les disposicions de control, l'operador  

elabora i, posteriorment, manté: una descripció completa de la unitat, els 

locals i la seva activitat; totes les mesures concretes a prendre en la unitat, el 

local i l'activitat per assegurar el compliment de normes de producció 

ecològica; les característiques específiques del mètode de producció utilitzat, 

quan l'operador desitgi sol·licitar documents justificatius de conformitat amb 

l'article 68. Si escau, la descripció i les mesures contemplades en el paràgraf 

primer podran formar part d'un sistema de qualitat establert per l'operador. 

 Apartat 2: La descripció i les mesures esmentades a l'apartat 1 es recullen en 

una declaració, signada per l'operador responsable. Aquesta declaració 

esmenta, a més, el compromís contret per l'operador de: dur a terme les 

operacions de conformitat amb les normes de la producció ecològica;  

acceptar, en cas d'infracció o irregularitats, l'aplicació forçosa de les mesures 

de les normes de producció ecològiques; comprometre's a informar per escrit 

als compradors del producte amb la finalitat de garantir que les indicacions 

relatives al mètode de producció ecològic es retiren d'aquesta producció;  

acceptar, quan l'operador o els subcontractistes d'aquest siguin inspeccionats 

per diferents autoritats o organismes de control de conformitat amb el règim 

de control establert per l'Estat membre considerat, l'intercanvi d'informació 

entre aquestes autoritats o organismes; acceptar, quan l'operador o els 

subcontractistes d'aquest operador canviïn d'autoritat o d'organisme de 

control, la transmissió dels seus expedients de control a l'autoritat o 

organisme de control subsegüent; acceptar, quan l'operador es retiri del règim 

de control, informar d'això sense demora a l'autoritat competent i a l'autoritat 

o organisme de control pertinents; acceptar, quan l'operador es retiri del 

règim de control, que l'expedient de control es conservi per un període 

d'almenys cinc anys; acceptar informar sense demora a l'autoritat o autoritats 

de control o a l'organisme o organismes de control pertinents de tota 
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irregularitat o infracció que afecti al caràcter ecològic del seu producte o dels 

productes ecològics que rep d'altres operadors o subcontractistes.  

La declaració contemplada en el paràgraf primer serà verificada per 

l'organisme o l'autoritat de control, el qual o la qual expedirà un informe que 

identifiqui les possibles deficiències i incompliments de les normes de 

producció ecològiques. L'operador signarà també aquest informe i adoptarà 

les mesures correctores pertinents.  

 Apartat 3: Per a l'aplicació de l'article 28, apartat 1, del Reglament (CE) 

834/2007, l'operador notifica a l'autoritat competent la següent informació:  el 

nom i l'adreça de l'operador; l'emplaçament dels locals i, si escau, de les 

parcel·les (dades cadastrals) on es realitzen les operacions; la naturalesa de les 

operacions i dels productes; el compromís per part de l'operador de dur a 

terme les operacions de conformitat amb les disposicions establertes en el 

Reglament (CE) 834/2007 i en el present Reglament; en cas que es tracti d'una 

explotació agrícola, la data en la qual el productor va deixar d'aplicar 

productes no autoritzats en la producció ecològica en les parcel·les en qüestió; 

el nom de l'organisme autoritzat al que l'operador hagi confiat el control de la 

seva explotació, quan l'Estat membre que es tracti apliqui el règim de control 

mitjançant l'autorització d'aquests organismes.  

 Article 64 Modificació de les disposicions de control. 

 L'operador responsable notificarà tot canvi de la descripció o de les mesures 

esmentades en l'article 63 i de les disposicions de control inicials establertes 

en els articles 70, 74, 80, 82, 86 i 88 a l'autoritat o organisme de control amb la 

deguda antelació.  

 Article 65 Visites de control. 

 Apartat 1: L'organisme o l'autoritat de control efectua, com a mínim una 

vegada a l'any, un control físic de tots els operadors.  

 Apartat 2: L'autoritat o l'organisme de control pren i analitza mostres per a la 

detecció de productes no autoritzats per a la producció ecològica, per 

comprovar si s'han utilitzat tècniques no conformes amb la producció 
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ecològica o per detectar possibles contaminacions amb productes no 

autoritzats per a la producció ecològica. El nombre de mostres que pren i 

analitza cada any l'autoritat o l'organisme de control correspon almenys al 5 % 

del nombre d'operadors subjectes al seu control. La selecció dels operadors 

respecte dels quals hagin de recollir-se mostres es basarà en una avaluació 

general del risc d'incompliment de les normes de la producció ecològica. 

Aquesta avaluació general tindrà en compte totes les etapes de la producció, 

la preparació i la distribució. L'autoritat o l'organisme de control pren i analitza 

mostres en els casos en què es sospiti que s'estan utilitzant productes o 

tècniques no autoritzats per les normes de la producció ecològica. En tals 

casos, no s'aplicarà cap nombre mínim de mostres que hagin de prendre's i 

analitzar-se.  

Les mostres també podran ser preses i analitzades per l'autoritat de control o 

l'organisme de control en qualsevol altre cas per detectar productes no 

autoritzats en la producció ecològica, per comprovar si s'han utilitzat tècniques 

de producció no conformes amb les normes de la producció ecològica o 

detectar la possible contaminació amb productes no autoritzats en la 

producció ecològica.  

 Apartat 3: Després de cada visita es redacta un informe de control que també 

serà signat per l'operador de la unitat o pel seu representant.  

 Apartat 4: A més, l'organisme o autoritat de control realitza visites aleatòries 

de control, prioritàriament sense previ avís, sobre la base d'una avaluació 

general del risc d'incompliment de les normes de producció ecològiques, 

tenint en compte almenys els resultats de controls anteriors, la quantitat de 

productes afectats i el risc de substitució de productes.  

 Article 66 Comptabilitat documentada: 

 Apartat 1:  En la unitat o locals es porta un registre d'existències i un registre 

financer a fi que l'operador i l'organisme o autoritat de control puguin, 

respectivament, identificar i comprovar: al venedor la naturalesa i les 

quantitats de productes ecològics que hagin estat subministrats a la unitat i, si 

escau, de totes les matèries adquirides, així com la utilització que s'hagi fet de 
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les mateixes, i, si escau, la formulació dels pinsos composts;  

c) la naturalesa i les quantitats de productes ecològics emmagatzemats en els 

locals; la naturalesa, les quantitats i els destinataris, així com, si fossin 

diferents, els compradors, exceptuats els consumidors finals, de tots els 

productes que hagin abandonat la unitat o els locals o instal·lacions 

d'emmagatzematge del primer destinatari; en el cas dels operadors que no 

emmagatzemin ni manipulin físicament tals productes ecològics, la naturalesa i 

les quantitats de productes ecològics que hagin estat comprats i venuts, i els 

proveïdors, així com, si fossin diferents, els venedors o els exportadors i els 

compradors, i, si fossin diferents, els destinataris.  

 Apartat 2: La comptabilitat documentada inclou, els resultats de la verificació 

al moment de la recepció dels productes ecològics i qualsevol altra informació 

sol·licitada per l'organisme o l'autoritat de control a l'efecte d'una verificació 

adequada. Les dades de la comptabilitat estan documentats mitjançant els 

justificants pertinents. Els comptes hauran de demostrar l'equilibri entre les 

entrades i les sortides.  

 Article 67. Accés a les instal·lacions: 

 Apartat 1: L'operador: permet a l'organisme o autoritat de control, per a la 

inspecció, l'accés a totes les parts de la unitat i a tots els locals, així com als 

comptes i als justificants pertinents; facilita a l'organisme o autoritat de 

control tota la informació que es consideri raonablement necessària per al 

control; presenta, a petició de l'organisme o autoritat de control, els resultats 

dels seus propis programes de garantia de qualitat.  

 Apartat 2: A més dels requisits recollits a l'apartat 1, els importadors i primers 

destinataris presentaran la informació sobre enviaments importats esmentada 

en l'article 84.  

 Article 68. Documents justificatius: 

 Apartat 1: A les finalitats de l'aplicació de l'article 29, apartat 1, del Reglament 

(CE) 834/2007, les autoritats i organismes de control utilitzaran el model de 

document justificatiu que es recull en l'annex XII del present Reglament.  
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En cas de certificació electrònica conformement a l'article 29, apartat 3, del 

Reglament (CE) 834/2007, no s'exigirà la signatura en la casella 8 dels 

documents justificatius si l'autenticitat de tals documents s'acredita per un 

mètode electrònic segur.  

 Article 69. Declaració del venedor: 

 A les finalitats de l'aplicació de l'article 9, apartat 3, del Reglament (CE) 

834/2007, la declaració del venedor que els productes subministrats no s'han 

produït a partir d'organismes modificats genèticament o mitjançant ells es 

realitza mitjançant el model recollit en l'annex XIII del present Reglament. 

 

Capítol 2. Requisits de control específics per als vegetals i productes vegetals procedents 

de la producció o recol·lecció agrícoles. 

 Article 70. Disposicions de control: 

 Apartat 1: La descripció completa de la unitat esmentada en l'article 63, 

apartat 1, lletra a), indica les parcel·les i les zones de recol·lecció i especifica la 

data en què per última vegada s'hagin aplicat en les parcel·les o a les zones de 

recol·lecció que es tracti productes la utilització dels quals sigui incompatible 

amb les normes de producció ecològiques. 

 Article 71. Comunicacions: 

 Amb anterioritat a la data fixada per l'organisme o l'autoritat de control, 

l'operador notifica anualment a aquest organisme o autoritat el seu programa 

de producció vegetal, detallant-ho per parcel·les.  

 Article 72. Registres de producció vegetal:  

 Les dades de la producció vegetal es compilen en un registre i estan sempre a 

la disposició dels organismes o autoritats de control en els locals de 

l'explotació. A més del que es disposa en l'article 71, en aquest registre figura 

la següent informació: pel que fa a l'ús de fertilitzants: la data d'aplicació, el 

tipus i quantitat de fertilitzant i les parcel·les afectades; pel que fa a la 
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utilització de productes fitosanitaris: la data i el motiu del tractament, el tipus 

de producte i el mètode de tractament; pel que fa a la compra de insumos 

agrícoles: la data, el tipus i la quantitat de producte adquirit; pel que fa a la 

collita: la data, el tipus i la quantitat de la producció del cultiu ecològic o de 

conversió. 

 

Capítol 3. Requisits de control aplicables al bestiar i als productes animals produïts 

mitjançant pràctiques ramaderes 

 Article 74. Mesures de control: 

 Apartat 1: En iniciar-se l'aplicació del règim de control aplicable 

específicament a la cria d'animals, la descripció completa inclou: una 

descripció completa de les instal·lacions ramaderes, pastures, zones a l'aire 

lliure, etc., i, si escau, dels locals d'emmagatzematge, transformació i 

empaquetat dels ous; una descripció completa de les instal·lacions 

d'emmagatzematge del fem. 

 Apartat 2: Les mesures concretes esmentades en l'article 63, apartat 1, 

inclouen: un pla d'esplai del fem, aprovat per un organisme o autoritat de 

control, així com una descripció completa de les superfícies dedicades a la 

producció vegetal; si escau, en relació amb l'esplai del fem, les disposicions 

contractuals establertes per escrit amb les altres explotacions al fet que es 

refereix l'article 3, apartat 3, que compleixin les disposicions relatives a la 

producció ecològica; un pla de gestió de la unitat ramadera de producció 

ecològica. 

 Article 75. Identificació dels animals: 

 Els animals s’identifiquen de manera permanent, mitjançant les tècniques 

adequades a cada espècie, i individualment o per lots, en el cas de les aus de 

corral. 
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 Article 76. Registre d'animals:  

 Les dades dels animals es compilen en un registre i estan sempre a la 

disposició dels organismes i autoritats de control a la seu de l'explotació. En 

aquests registres, destinats a proporcionar una descripció completa de la 

manera de gestió del ramat, consta de la següent informació: les arribades 

d'animals: origen i data d'arribada, període de conversió, marca d'identificació 

i historial veterinari; les sortides d'animals: edat, nombre de caps, pes en cas 

de sacrifici, marca d'identificació i destinació; les possibles pèrdues d'animals i 

la seva justificació; alimentació: tipus d'aliments, inclosos els complements 

alimentosos, la proporció dels diferents ingredients de la ració, els períodes 

d'accés als corrals i de transhumància, en cas que existeixin restriccions en la 

matèria; profilaxi, intervencions terapèutiques i cures veterinàries: data del 

tractament, informació sobre el diagnòstic i posologia; naturalesa del producte 

utilitzat en el tractament, indicació de les substàncies farmacològiques actives 

que conté, mètode d'administració i receptes del facultatiu per a les cures 

veterinàries, amb justificació i temps d'espera imposats abans de la 

comercialització dels productes animals etiquetats com a ecològics. 

 Article 77. Mesures de control aplicables als medicaments veterinaris per als animals: 

 En cas que s'utilitzin medicaments veterinaris, la informació esmentada en 

l'article 76, es declara a l'organisme o autoritat de control abans que el bestiar 

o els productes animals es comercialitzin com a ecològics. Els animals 

sotmesos a tractament s'identifiquen clarament, les aus de corral, per lots. 

 

Capítol 8. Infraccions i intercanvi d'informació. 

 Article 91. Mesures en cas de sospita d'infracció o irregularitats: 

 Apartat 1: En cas que un operador consideri o sospiti que un producte que ell 

ha produït, preparat, importat o rebut d'un altre operador no compleix les 

normes relatives a la producció ecològica, iniciarà procediments bé per retirar 

d'aquest producte qualsevol referència al mètode de producció ecològic, bé 
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per separar i identificar el producte. Solament ho podrà enviar per a la seva 

transformació o envasament o comercialitzar-ho després d'haver dissipat 

aquest dubte, tret que la seva comercialització es realitzi sense indicació 

alguna de referència al mètode de producció ecològic. En cas de plantejar-se 

un dubte d'aquest tipus, l'operador informarà immediatament a l'organisme o 

autoritat de control. L'organisme o autoritat de control podrà exigir que el 

producte no sigui comercialitzat amb indicacions que es refereixin al mètode 

de producció ecològic fins que la informació obtinguda de l'operador o d'altres 

fonts li hagi convençut que el dubte ha estat dissipada.  

 

 Apartat 2: Quan un organisme o autoritat de control tingui la sospita fundada 

que un operador té intenció de comercialitzar un producte que no compleix les 

normes relatives a la producció ecològica però que porta una referència al 

mètode de producció ecològica, aquest organisme o autoritat de control podrà 

exigir que l'operador no pugui provisionalment comercialitzar aquest producte 

amb aquesta referència durant un determinat termini que haurà de fixar 

aquest organisme o autoritat. Abans d'adoptar una decisió d'aquest tipus, 

l'organisme o l'autoritat de control permetrà a l'operador presentar les seves 

observacions. Aquesta decisió anirà complementada amb l'obligació de retirar 

del producte qualsevol referència al mètode de producció ecològica si 

l'organisme o autoritat de control té la certesa que el producte no compleix els 

requisits relatius a la producció ecològica.  

No obstant això, en cas que la sospita no es confirmi en el termini abans citat, 

la decisió al fet que es refereix el paràgraf primer haurà d'anul·lar-se abans de 

transcorregut aquest termini. L'operador haurà de cooperar plenament amb 

l'organisme o autoritat de control per aixecar la sospita.  

 Apartat 3: Els Estats membres adoptaran les mesures i sancions necessàries 

per prevenir la utilització fraudulenta de les indicacions contemplades en el 

títol IV del Reglament (CE) 834/2007 i en el títol III i/o l'annex XI del present 

Reglament. 
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Annex III. 

 Secció 2. Aus de corral. Gallines ponedores:  

 La zona coberta consta d’una superfície neta disponible per animal de 6 

gallines per m2, 18cm de perxa per gallina, 120cm2 de niu per gallina; i 4m2 de 

zona d’aire lliure per gallina. 

 

Annex IV. 

 El nombre màxim de gallines ponedores per ha equivalent a 170kg de N/ha/any és de 

230 caps. Per tant, si la superfície total agrícola que es té és de 56.76ha es pot arribar a 

9.649,2Kg de N anuals. Si 230 caps produeixen 170kg de N/ha/any, 2.000 gallines 

produiran 1.478,26Kg de N anuals, en conclusió, en aquest cas no es supera el límit de 

N al que es pot arribar anualment 

 

Annex V.  

 Secció 1. Matèries primes per l’alimentació animal d’origen mineral: 

 De totes les matèries primes d’aquesta secció, al pinso s’introdueixen: 

Carbonat càlcic, fosfat mono-càlcic i clorur de sodi. 

 

Annex VI. 

 Secció 3.  

 Vitamines i provitamines: Estan obtingudes de productes agrícoles. Si 

s'obtenen de forma sintètica, únicament s’utilitzen per als animals mono-

gàstrics les que siguin idèntiques a les obtingudes de productes agrícoles.  

 Composts d’oligoelements: al pinso s’utilitzen: E1 Ferro (Sulfat ferrós, heptà 

hidratat), 3b201 Iode (Iodur de calci), E4 Coure (Sulfat cúpric pentà hidratat), 

ES Manganès (Òxid manganós), E6 Zinc (Òxid de Zinc), E8 Seleni (Selenit de 

sodi). 
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Annex VII. Productes de neteja i desinfecció. 

 El que s’utilitza com productes de neteja i desinfecció ha sigut la calç viva i hipoclorit 

de sodi (lleixiu liquida) per desinfectar els galliners i l’obrador, i peròxid de hidrogen 

per desinfectar l’aigua.   

 

Annex XI. Logotip ecològic de la UE i els codis numèrics. 

 Aquest annex es compleix en la seva totalitat a l’hora de vendre el producte. 

 

2.5. Institucions públiques: CCPAE i el DARP 

El DARP (Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca) és un dels organismes del 

Govern de Catalunya que s'encarrega de tots àmbits referits al mon del camp, de l'alimentació 

i de la mar a la comunitat autònoma de Catalunya. I per tant, a autoritzat l'obertura i el 

funcionament d'aquesta granja tal i com s'ha descrit anteriorment. A més, per obtenir i 

conservar la certificació ecològica, la granja s'ha hagut de regir i es regeix per la normativa del 

CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) que influeix sobre la granja de gallines 

ponedores ecològiques. 

Com bé diu Jordi William Carnes Ayats; exconseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de 

Catalunya", al llibre blanc de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya, "La producció 

agroalimentària ecològica és un sistema de producció encaminat a l’obtenció d’aliments 

d’elevada qualitat nutritiva i organolèptica mitjançant l’aplicació de mètodes productius 

sostenibles i respectuosos amb el medi ambient i l’entorn rural, sotmesos a un estricte sistema 

de control i certificació.(...) La creació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 

(CCPAE), és l'organisme públic encarregat del control, la certificació i la promoció dels 

productes agraris i alimentaris ecològics a Catalunya".  

Les possibilitats de frau han desencadenat que la obtenció de la certificació ecològica 

d'aquest organisme públic sigui indispensable, ja que, aquesta certificació es basa en complir 

una sèrie de normatives que aconsegueixen que els consumidors confiïn plenament en 

aquesta etiqueta. A més, cada any es passa una sèrie de controls sobre tot el procés productiu, 
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a cada una de les explotacions ecològiques, que intenten ser fiables. Per tant aquests controls 

per la certificació d'aquests productes es converteixen en fonamentals pel consumidor i també 

pel productor. Tant és així, que aquests controls són molt rigorosos, amb exigències elevades 

per donar una transparència i fiabilitat al producte ecològic (DARP, 2006). 

 

2.6. El galliner 

2.6.1. Breu descripció  

 La nau ramadera es subdivideix en dos galliners de 1.000 gallines ecològiques 

cadascun, amb un obrador entre els dos galliners. Cada lot de 1.000 gallines està 

equipat amb menjadores, slats (DARP, 2015) (instal·lació ramadera amb la finalitat 

d'emmagatzemar el fems al davall seu mantenint la zona d'alimentació i 

abeurament neta d'excrements, i així poder minimitzar els riscos de malalties), 

abeuradors, ponedors i perxes seguint les indicacions de la normativa 

corresponent (Reglament (CE) 889/2008); també hi ha instal·lada una cinta 

transportadora d’ous que finalitza a l’obrador central on es recullen, es 

classifiquen i es col·loquen els ous en capses de cartró a punt per ser distribuïts als 

diferents clients. 

 Per delimitar la granja de la resta de finques hi ha instal·lada una tanca 

metàl·lica, i també per evitar que surtin les gallines quan pasturen i per evitar que 

l’entrada de fauna salvatge. 

 Ara l’activitat del terreny a passat a ser granja de gallines ponedores 

ecològiques combinada amb l’activitat agrícola dels cereals. 

 A l’obrador central trobem una classificadora d’ous i una taula per poder 

envasar-los. Sobre aquest obrador hi ha instal·lada un dipòsit elevat de 1.000 l 

d’aigua. 

 L’edifici es funcional i de construcció senzilla, per reduir al mínim els costos 

d’execució i no comprometre la rendibilitat de la seva inversió. L’estructura està 

construïda sobre el terreny amb fonaments i parets prefabricades de formigó amb 
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aïllant enmig de porexpan; l’estructura de les naus és de jàsseres porticades, 

biguetes pretesades i pilars de formigó armat de 35cm x 35cm. 

 

2.6.2. Elements propis del galliner 

 Dimensió de l’estructura 

 Disposa d’una nau de 42.35m x 11.6m = 491.26  amb 2 galliners 

interiors, cadascun de 18m x 11.20m = 201.6  i un obrador enmig dels 

dos galliners de 6m x 11m = 67.20  (segons el Reglament (CE) 889/2008 

són 6 gallines per m2 ) 

 Tanca perimetral 

 La tanca metàl·lica perimetral que instal·lada compleix la funció de 

delimitar les gallines amb la seva pastura. Aquesta tanca està enterrada 

entre 25 i 30 cm per evitar que els animals salvatges entrin a les 

instal·lacions i causin problemes als animals. 

 Finestres 

 L’obertura i el tancament de les finestres adquireix una ventilació natural a 

la granja. La dimensió que es requereix segons el Reglament (CE) 889/2008 

per adquirir una bona ventilació natural a les naus és de 9m2  d'obertura. A 

cada nau existeixen 3 finestres de 3m2 cadascuna.  

 Les finestres es tanquen i obren mitjançant un corriola manual (d'alt a 

baix), tal i com es pot veure a la imatge 2.5.2.a. D'aquesta manera i 

controlant la temperatura de cada nau amb un sensor a cada lot es pot 

baixar o pujar la finestra cada vegada que es requereixi per així poder tenir 

sempre una temperatura ideal. 

 Les finestres, en aquest cas, només es troben a la part sud de la nau, ja que 

a la part nord, els dies de vent de Tramuntana, podrien entrar corrents 

d'aire molt forts que podrien alterar a les gallines. 
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Imatge 2.6.2.a.: Detall de les finestres instal·lades a la granja.  

 

 Trapes 

 Són obertures que donen als patis i que les gallines utilitzen per sortir a 

l'exterior de la nau i segons el Reglament (CE) 889/2008, les trapes han de 

complir una mida de 4m lineals per 100m2 de cobert, i així ho compleix la 

granja. 

 Aquestes obertures s'obren i es tanquen (d'a baix a dalt) amb una corriola 

automàtica per poder deixar sortir a les gallines o tancar-les dins cada una 

de les naus. 

 
Imatge 2.6.2.b.:  Imatge de les trapes.  

 

 Patis 

 Els patis són els llocs on surten a pasturar les gallines i estan separats per 

una reixa de 2m d'alt (per a que la gallina no pugui saltar d'un lot a l'altre). 

Segons diu el Reglament (CE) 889/2008 el pati ha de disposar de 4m2 per 

gallina. Per tant, si cada pati conté 1.000 gallines, cada pati serà fixe i 
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hauria de tenir 4000m2 , de fet en aquesta granja els patis són més grans i, 

per tant, compleix la normativa. 

 
Imatge 2.6.2.c.: Imatge d'un pati de la granja.  

 
 
 

 Sortides de les naus 

 A cadascuna del es nau existeixen 2 portes la funció de les quals és la de 

deixar passar el tractor cada vegada que es faci el buit sanitari.  

 

 Obrador 

 L'obrador és la zona on es duu a terme els treballs de classificació, 

marcatge i d'embalatge dels ous per a que puguin ser comercialitzats. 

Segons el Reglament (CE) 889/2008, és un lloc aïllat i amb un manteniment 

de neteja  imprescindible per assegurar la normativa de la seguretat 

alimentària.  

 A l'obrador hi ha una màquina classificadora d'ous. Aquest tipus de 

màquina classifica els ous per pes (S, M, L, XL). Aquesta màquina és de 

segona mà. 

  
Imatge 2.6.2.d.: Detall de la màquina classificadora d'ous per pes dins l'obrador.  
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 Ombreig 

 Al mes de maig d'aquest mateix any 2017, i no previs en el projecte inicial, 

s'instal·la als patis una zona d'ombreig, ja que les gallines a altes 

temperatures no surten al exterior. A més, d'aquesta manera es pot 

arribar a baixar a l'estiu 1 o 2 graus la temperatura de les naus ja que, al 

estar la zona d'ombreig instal·lada a la paret de les naus dona ombra 

també a aquesta. Aquest equipament no és obligatori a la normativa. 

 
Imatges 2.6.2.e.: Detall del ombreig a la granja.  

 
 

 Xarxa antiocells  

 Al febrer d'aquest any 2017 es va trobar casos de grip aviar: una cigonya 

morta als aiguamolls de l'Empordà, molt a prop de la granja, que va donar 

la veu d'alarma; i tot seguit a una granja d'ànecs de Vilopriu, a 9.7km de 

Viladamat, es va detectar 177 aus afectades. Això va fer que el DARP 

aixeques una sèrie de mesures de bio seguretat per tal de no propagar el 

virus. Una de les mesures més difícils per les gallines va ser que quedessin 

confinades dins la nau un més i mig sense poder sortir als patis (això va 

provocar sobretot atacs de canibalisme). Per aquesta raó hi ha instal·lada 

una xarxa antiocells, així evitar que els rapinyaires i altres ocells puguin 

contagiar de malalties a les gallines o, inclús d'atacar-les. Aquest 

equipament no és obligatori a la normativa.   
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Imatges 2.6.2.f.: Detall de la xarxa antiocells encara no acabada a la granja.  

 
 

 Pastor elèctric  

 Al principi de l'exercici de la granja, es va observar que les gallines posaven 

molts ous a terra, sobretot a llocs foscos, cantons i racons; per aquesta raó 

una solució, que a altres granges s'utilitza, per aquest problema hi ha 

instal·lada un pastor elèctric (fil per qual circula electricitat intermitent per 

aconseguir que els animals no s'acostin a un determinat lloc, en aquest cas 

concret als racons i cantonades per tal de que no posin els ous a terra) al 

costat de la paret i a 15cm del sòl. Això va suposar una gran millora, ja que 

va augmentar el nombre d'ous a la cinta i va minvar els ous a terra. Aquest 

equipament no és obligatori a la normativa. 

 Sitges de polièster 

 El menjar prové de dues sitges de polièster; aquest material és adequat 

per a que el pinso no agafi escalfor i no es faci malbé; una per cada nau de 

3.4Tn cadascuna. Aquestes sitges estan connectades mitjançant uns 

bisenfins, protegits per un tub de PVC, que mitjançant un motor el fa girar, 

portant el pinso des de la sitja fins a dues tremuges dins la nau de 80 kg 

cadascuna, una per cada línia de menjadores. 

 Menjadores  

 Mitjançant una cèl·lula fotoelèctrica situada a cada línia de menjadores, 

quan falta menjar es posa en marxa un altre bisenfí que omple les 

menjadores. Les menjadores son circulars en forma de plats, el menjar es 

distribueix uniformement per tot el plat per una perfecta alimentació. 

Aquest tipus de menjadora evita que la gallina trií del pinso allò que li 
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agrada més i impedeix que l'aliment caigui fora del plat. Segons el 

Reglament (CE) 889/2008, es compleix amb 4cm lineals de menjadores per 

cada au. El proveïdor de subministrament de les menjadores va ser New 

Farms. 

 

    
Imatges 2.6.2.g.: Detall de les menjadores.  

 
 

 Abeuradors  

 Sobre l'obrador, com s'ha descrit abans, hi ha instal·lat un dipòsit elevat de 

1.000 l d’aigua per abastir les dues naus, de tal manera que els abeuradors 

de tetina amb recuperador d'aigua s'omplen per gravetat. Aquesta tetina 

proveeix d'aigua potable fresca i neta que és important per al rendiment 

dels animals a més, inclou un recuperador d'aigua per evitar el 

desaprofitament. La seva disposició és de fàcil accés. En aquest tipus 

d'abeuradors el Reglament (CE) 889/2008 no diu res al respecte, només fa 

referència als abeuradors continus (2.5cm per gallina) o circulars (1cm per 

gallina). El proveïdor de subministrament dels abeuradors va ser New 

Farms. 
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Imatge 2.6.2.h.: Detall dels abeuradors tipus tetina. Imatge de l'esquerra: font: pàgina web: 

http://www.new-farms.com/ 
 

 
 Slats  

 Aquesta instal·lació ramadera es troba dins el galliner i te la finalitat 

d'emmagatzemar el fems al davall seu mantenint la zona d'alimentació i 

abeurament neta d'excrements, i així poder minimitzar els riscos de 

malalties. Es buida d'excrements cada vegada que es fa el buit sanitari, és a 

dir, cada vegada que es canvien els animals. A la part de la nau on no hi ha 

Slats, que és una part relativament petita, es neteja cada mes. Aquest 

equipament no és obligatori a la normativa. El proveïdor de 

subministrament dels slats va ser New Farms. 

 

               
Imatges 2.6.2.i.: Detall dels slats. Font: pàgina web: http://www.new-farms.com/ 

 
 

 Ponedors i cinta transportadora  

 El més important es que els ponedors es puguin netejar amb facilitat i 

estiguin inclinats per a que els ous puguin rodolar cap a la cinta 

transportadora, immediatament desprès de ser posts, d'aquesta manera 

s'evita que l'ou s'embruti d'excrements o altres, a més de que les gallines 

no poden ni picar-lo ni trencar-lo). En aquest cas, a més de complir amb els 

requisits anteriorment citats, és un ponedor mecanitzat i col·lectiu que es 
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tanca i s'obre automàticament, normalment s'obri a primera hora del matí, 

que és quan la majoria de gallines ponen, i es tanca a primera hora de la 

tarda per impedir que les gallines puguin dormir en el seu interior. 

 El ponedor és un lloc on la gallina es sent recollida i protegida, és un 

ambient tranquil i fosc, per aquestes raó els ponedors estan proveïdes de 

cortines a la part seva part frontal. A més estan dissenyats per evitar 

corrents d'aire al seu interior i tenen una alfombreta confortable i de fàcil 

neteja. 

 La cinta transportadora duu els ous des de la part interior del ponedor fins 

l'obrador, on es classifiquen, es marquen i s'envasen per a que puguin ser 

comercialitzats. 

 El Reglament (CE) 889/2008 estableix, si és un ponedor comú com aquest, 

que tingui unes dimensions de 120cm2 per gallina ponedora i, d'aquesta 

manera ho compleixen les dues naus. El proveïdor de subministrament 

dels ponedors i la cinta transportadora va ser New Farms. 

 

                    
 

 
Imatges 2.6.2.j.: Detall dels ponedors i de la cinta transportadora; imatge de baix, font: 

pàgina web: http://www.new-farms.com/ 
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  Perxes  

 Les perxes son barres d'alumini on es poden ajocar les gallines, damunt 

d'aquestes perxes es senten més segures i poden descansar més 

tranquil·lament. Segons el Reglament (CE) 889/2008 tenen que tenir 18cm 

per animal, i la granja així ho compleix. El proveïdor de subministrament 

de les perxes va ser New Farms. 

 

 
Imatges 2.6.2.k.: Detall de les perxes.  
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3. GALLINES 

 

3.1. Elecció de la raça  

L'elecció de la raça de les gallines és un dels detalls més importants per l'explotació 

agrària, ja que,  tant la producció com el color de l'ou podem variar d'unes races a altres, i això 

influir en la comercialització del ous. 

Uns dels dubtes que es presenta alhora d'elegir raça és si s'elegeix una raça autòctona 

o híbrida. Les gallines híbrides comercials (tal com són la Isa Brown, la Tetra Brown o la 

Loghman brown classic) tenen com inconvenients que el seu caràcter és agressiu i jeràrquic, i 

això crea problemes de picatge de plomes i/o canibalisme entre elles, a més, sovint són menys 

resistents a malalties que no pas les races autòctones. L'avantatge més important per la 

comercialització dels ous que tenen les gallines híbrides, en contra de les autòctones, 

consisteix en que estan creades per produir una quantitat més gran d'ous a l'any.  

Per aquesta darrera raó s'ha elegit, per la producció d'ous de la granja, la gallina 

híbrida comercial Tetra Brown (híbrid que prové de la Isa Brown), a més, la seva rusticitat, tot i 

no ser com certes races autòctones (com la Penedesenca, la del Prat o l'Empordanesa) és 

suficient, ja que s'adapta molt bé a entorns oberts. 

Aquestes gallines s'han comprat amb 17 setmanes de vida i varen començar a pondre 

a l'edat de 20 setmanes. S'ha optat per un cicle incomplet, el qual parteix de la base de 

comprar les aus recriades, ja que, d'aquesta manera, es redueixen les inversions, es 

simplifiquen les instal·lacions, s'eliminen riscs sanitaris, s'estalvia mà d'obra, es centra l'atenció 

en una única activitat i es millora els rendiments; que si optem per un cicle complet (comprant 

un lot de reproductors). 
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RAÇA EMPORDANESA DEL PRAT PENEDESENCA 
LOGHMAN 
BROWN-
CLASSIC 

ISA 
BRONW 

TETRA BROWN 

Origen Autòctona Autòctona Autòctona Híbrida Híbrida Híbrida 

Pes unitari (kg) 1.5 - 2.2 1.5 - 2.2 1.7 - 2.2 1.6 - 2.1 1.5 - 1.6 1.5 - 1.7 

Posta anual 180 - 200 150 - 180 150 - 180 300 - 360 300 300 

Pes mitjà de 
l'ou (g) 

60 - 65 60 - 65 60 - 65 63 - 65 60 - 62 65 - 67 

Color de l'ou 

Marró rogenc 
intens amb 
tonalitats 
blavoses. 

Closca 
rosada. 

Marró vermellós 
intens. 

Marró 
atractiu. 

Marró Marró 

Consum de 
pinso (kg/any) 

50 - 52 53 50 40 - 43 44 - 47 40 - 45 

Taula 3.1.a.: Característiques més importants de les races més comunes. Font: Tetra Americana, LLC, 2009; 
Departament d'Agricultura i Acció Rural, 2010; Sélection Animale B.V., 2009-2010; LOHMANN TIERZUCH, G., 2013)  

 

L'especies híbrida TETRA BROWN és un au de ploma marró, ponedora d'ous també 

marrons, que té l'habilitat de complir les expectatives dels productors d'ous. És un au 

mitjanament dòcil, amb una alta producció d'ou, que es essencial per a que el negoci sigui 

econòmicament rentable (Tetra Americana, LLC, 2009). 

Aquesta raça produeix una gran quantitat i una alta qualitat d'ous amb una bona 

conversió alimentària, és a dir, una part important del pinso es convertida en un ou marró i de 

bona qualitat. Per afavorir les bones característiques genètiques d'aquesta au se li han de 

subministrar tots els seus requeriments; des de la fórmula de l'aliment, que ha de ser de bona 

qualitat, passant per un bon allotjament còmode, fins a un maneig adequat. Per aquesta raó la 

guia de maneig de la Tetra Brown és molt important  (Tetra Americana, LLC, 2009). 
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Imatge 3.1.b.: Raça Tetra Brown. Font: Tetra Americana, LLC (2009). 

 

De tota manera, molts productors han desenvolupat el seu propi programa de maneig 

que es basa en les condicions especifiques de cadascuna de les granges (tipus d'allotjament, 

clima, aliment,...), que també pot donar bons resultats amb la Tetra Brown si s'utilitza amb la 

guia de maneig i amb la consulta del representant d'aquesta raça (Tetra Americana, LLC, 2009). 

 

3.2. Origen dels animals  

L'origen de les aus que es troben instal·lades a la granja provenen d'una granja de 

producció de polletes per ou NO ecològica (RECRIES GIRONINES S.L.), però, degut a que és 

molt complicat aconseguir les polletes ecològiques, les gallines s'han reconvertit a la granja 

durant 6 setmanes per aconseguir ser ecològiques. A aquesta decisió s'ha arribat per mitjà 

d'un  conveni entre el DARP (Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de Catalunya) i el 

CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica). 

Cada cop que s'entren animals a l'explotació cal demanar autorització al CCPAE 

(Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) segons el Reglament (CE) 889/2008. 

 

3.3. Alimentació i aigua  

Si no es diu el contrari, tot el contingut d'aquest punt, 3.3, està basat en la guia de la 

"Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural" de García Trujillo et 

al. (2009). 

El Reglament de la Comunitat Europea 834/2007 estableix que l'alimentació dels 

animals s'ha d'assegurar a base de productes de cultiu ecològic certificat, bé siguin matèries 
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primeres o, com es el cas, pinso.  La transformació dels aliments per la producció de pinso, 

segons aquest reglament, es te que realitzar amb cura, utilitzant mètodes biològics, mecànics i 

físics. A més queda prohibit l'ús de OGM (organismes genèticament modificats) ni productes 

obtingut a partir o mitjançant OGM, factors de creixement i aminoàcids sintètics. Quan no es 

disposi de minerals, oligoelements, vitamines o pro-vitamines d'origen natural el Reglament 

permet autoritzar als Organismes i Autoritats competents, substàncies anàlogues químicament 

definides.  

El Reglament defineix que la funció de l'alimentació amb pinsos ecològics és la de 

cobrir les necessitats nutricionals dels animals en les diferents etapes del seu 

desenvolupament, tenint accés a pastures quedant prohibida l'alimentació forçada.   

 Els principals nutrients que s'han de tenir en compte per formular una bona 

alimentació dels animals són: 

 L'energia: que es pot obtenir a través dels midons, sucres, greixos, proteïnes i 

en menor mida la fibra (aquesta juga un paper molt important a les aus). 

L'energia Metabolitzable es una forma d'avaluar el requeriment d'energia de 

les aus i el seu contingut als aliments, be expressada en Kcal/kg d'aliment i 

s'obté de descomptar a la Energia Bruta dels aliments, la energia que es perd 

als excrements i els gasos. 

 La proteïna: Aquesta aporta aminoàcids essencials a les aus i el N, per a que 

elles puguin sintetitzar els aminoàcids no essencials i altres composts 

nitrogenats del organisme. Es un component essencial dels músculs, la pell, 

l'ou i d'altres substàncies de l'organisme. Els aminoàcids essencials més 

limitants per la producció son la Lisina, Metionina, Cistina y Treonina. 

 El greix: L'àcid linoleic procedent de greixos vegetals insaturats es molt 

important a les aus, ja que es relaciona amb un major grandària de l'ou. El 

nivell als pinsos ecològics per aus és entre un 6% i un 7%. L'adició de greix als 

pinsos millora la seva palatabilitat i disminueix la pols de les farines però si 

s'emmagatzemen prolongadament poden oxidar-se. 

 La fibra: Es poc utilitzat per les aus, no obstant la fibra a quantitats moderades 

afavoreix el desenvolupament de la molleja en pollets i estimula l'activitat 
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intestinal. A més, afavoreix la ingesta, la producció d'enzims, àcids i la 

proliferació de la flora intestinal beneficiosa, amb la qual cosa es beneficien els 

processos de calcificació, la utilització de la proteïna d'origen vegetal i el 

control d'organismes patògens com la Salmonel·la.  

 Els minerals i les vitamines: Els minerals que més es controlen en l'alimentació 

de les aus són: el Ca (intervé en la calcificació dels ous i en la formació de la 

closca de l'ou, per tant la seva demanda serà alta en aus de posta), el P 

(reconstrueix els ossos i es essencial pel metabolisme energètic de les aus), el 

Na, el K i el Cl (essencials per mantenir un equilibri iònic que afavoreix la 

solidesa de la cloca). Els oligoelements (com el Mn, Zn i Se) i les vitamines (tal 

com son les A, C, E, la biotina i l'àcid fòlic) són essencials pel metabolisme del 

animals i per tant per la seva producció, salut i benestar. Una de les avantatges  

en la producció d'aus ecològiques és que quan estan lliures al pati obtenen 

gran quantitat oligoelements i vitamines essencials per la salut. Les fonts de 

minerals que es poden emprar en l'avicultura ecològica es llisten en l'Annex V i 

VI del Reglamento (CE) 834/2007; on es troba el carbonat de calci, les petxines 

marines, els fosfats, etc. En el cas de les fonts de Ca, es recomana que almenys 

part del subministrament estigui en partícules grolleres, perquè siguin 

retingudes en la molleja i d'aquesta forma existeixi un subministrament 

continu de Ca a la formació de la closca durant la nit. 

A la taula 3.3.a. es poden veure les necessitats nutritives que necessiten segons l'edat 

que tinguin les gallines ponedores que produeixen a terra. 

SETMANES  
D'EDAT 

PROTEÏNES 
BRUTA 
 (PB) % 

ENERGIA 
METABOLITZABLE 

(EM) KCAL/KG 
PINSO 

EM/PB %  
LISINA 

%  
METIONINA 

G 
CA/KG 
PINSO 

G 
P/KG 

PINSO 

0-8 19,5-21 2750-2970 139-146 1,07 0,4 9 6 
9-14 15-17 2640-2970 170-190 0,86 0,32 9 5 

15-20 12-14 2640-2970 190 0,65 0,25 9 5 
21-40 16,5-18,5 2750-3080 165-169 0,62-0,68 0,31-0,34 27 7 
40-72 14-15,5 2640-2970 187-191 0,60-0,66 0,30-0,33 27 7 

Taula 3.3.a.: Necessitats nutritives de les gallines ponedores que produeixen a terra. Font: DARP (2015) 
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Les gallines de corral ecològiques s'alimenten a base de cereals, gra de lleguminoses 

amb formats de tortes i farines, constituint aquests aliments més del 80% de la seva ració 

diària. 

 Qualcunes característiques dels aliments més emprats són: 

 Blat de moro: Alt valor energètic, presenta molta vitamina A, el seu contingut 

de greix és major que d'altres cereals i és ric en àcid linoleic. El seu nivell de 

proteïna és baix (7.7%) especialment en lisina i triptòfan, és deficitari el Ca, Na, 

microminerals i vitamines hidrosolubles. El blat de moro ha de tenir menys del 

14% d'humitat per evitar el desenvolupament de fongs alhora 

d'emmagatzemar-lo. Té excel·lents qualitats per pinsos d'aus de posta. 

 Blat: Valor nutritiu lleugerament inferior que el blat de moro per el seu elevat 

contingut en fibra i baix contingut en greixos (2%). No obstant, alts 

percentatges de blat al pinso dona lloc a una major qualitat a les aus. La 

proteïna que conté el blat es d'un 12%. Y es recomana no incloure més del 

30% amb els pinsos per aus de posta per no originar problemes a les aus a 

l'hora de menjar.  

 Ordi: Hi ha diferents tipus d'ordi que difereixen amb proteïna i midó. Però a 

nivell general, podem dir que tenen menor contingut energètic que el blat de 

moro i el blat, té un alt contingut en fibra i en beta-glucà que redueix la 

digestibilitat de la proteïna i el greix. Es font de vitamines del grup B. Es 

recomana un 15% als pinsos per gallines de posta. 

 Sorgo: Té un valor energètic similar al blat de moro. La quantitat de tanins pot 

reduir la digestibilitat de les proteïnes i es recomana nivells als pinsos inferiors 

al 20%.  

 Soja: Es pot presentar de forma integral i en torta o farina. Es caracteritza pel 

seu alt contingut en greixos (17%-20%) molt insaturada i rica en àcid linoleic 

(50%) per tant, és molt interessant per l'avicultura de posta. A més el nivell de 

proteïna també és alt (36%-38%), però inhibeix la tripsina que deuen ser 

suprimits mitjançant un tractament tèrmic (micronització, torrat o extrusió son 

els més utilitzats). Les tortes i farines de soja tenen un contingut baix en 

greixos (menys del 3%) i major en proteïna (44%-48%). Els millors greixos per 
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les aus són les insaturades com es la soja, degut al seu alt nivell d'àcid linoleic i 

la seva digestibilitat. El FEDNA (Fundació Espanyola pel Desenvolupament de la 

Nutrició Animal) recomana que el nivell de soja integral als pinsos sigui del 

16% per gallines ponedores, però no estableix límits a la torta de soja. 

 Pèsol: El seu contingut de proteïna (20%-23%) és menor que el la soja al igual 

que el contingut de la metionina i la cistina. El nivell recomanat als pinsos per 

aus és inferior al 12%. 

Cada vegada que NUTREX (proveïdor del nostre pinso ecològic) ens transporta el pinso 

fins a la granja s'ha de conservar les etiquetes del pinso (imatge: 3.3.d) que descriuen els 

components dels quals esta format el pinso, la manera d'ús, el consum preferent,...  

 

 

Imatge 3.3.b.: Exemple d'una etiqueta de pinso. Font: Etiqueta de Nutrex 
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Les aus de posta ecològica requereixen més energia ja que augmenta l'activitat a causa 

del desplaçament que utilitzen pel pasturatge, es considera un 10% del requeriment energètic 

total.  A més, quan les gallines estan fora del seu confort tèrmic (19ºC-27ºC), l'au requereix un 

augment de la ingesta per mantenir la calor corporal quan la temperatura baixa més que 

mínima del interval del confort tèrmic i al contrari quan puja de la màxima d'aquest interval. 

Per tant, a temperatures superiors als 27ºC el consum d'aliment es redueix i pot afectar la 

producció. 

Es requereix un alt percentatge de proteïnes que aporten aminoàcids essencials tal 

com son la lisina, metionina i cistina  per a la producció d'ous de les gallines híbrides d'alt 

potencial (com es la Tetra Brown), ja que aquests aminoàcids freqüentment limiten la 

producció. 

L'exemple de l'etiqueta prové de la compra que es va fer al desembre de 2016, per la 

qual cosa, els valors dels components analítics estan una mica més alts que els recomanats ja 

que com s'ha dit anteriorment es necessita més energia i també més proteïna per la producció 

ideal dels ous. 

Quan s'hagin de realitzar canvis en l'alimentació del pinso, no ha de ser de manera 

brusca si no més bé de manera progressiva, barrejant el pinso nou amb el vell; d'aquesta 

manera la gallina ho assimilarà millor. 

En aquesta granja les gallines disposen de menjar a voluntat i el pinso es un pinso 

complet, equilibrat i molt nutritiu. Normalment, pel que fa a la proteïna s'hi inclouen tortó de 

la soja per obtenir la composició de pinso desitjada. 

El consum mitja de pinso està estimat al voltant de 120g per gallina i dia (pot baixar als 

mesos de molta calor), per la qual cosa, amb 2.000 gallines i 2 sitges de polièster de 3.4tn 

cadascuna, cada mes, més o menys, s'encarrega pinso a Nutrex per abastir de pinso a les 

gallines.  

Si es divideix per 12 mesos els 365 dies que te l'any ens dona una mitjana de 30,42 dies 

al més, que multiplicat per 240 Kg al dia que mengen les 2.000 gallines, ja que cada gallina 

menja al voltant de 120g de pinso ecològic, fan una quantitat de 7.300 kg de pinso que es 
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demana a NUTREX cada mes. Si cada kg de pinso costa 0.50€, al mes es gasta aproximadament 

3.650€.  

De manera natural, la gallina prefereix que les partícules del pinso siguin més o menys 

grans, per tant s'ha elegit el pinso engrunat (aixafat) però no triturat, ja que ho mengen millor i 

més homogeni. 

En qualsevol cas les gallines han de disposar sempre d'aigua de qualitat, ja que la no 

disposició de l'aigua en un sol dia pot provocar una aturada de la posta que costa de remuntar. 

L'aigua d'aquesta granja prové d'un pou que esta legalitzat i que es completament potable per 

ús animal. De totes maneres, els veterinaris ens aconsellaren mesclar una dosi d'aigua 

oxigenada apropiada per aquestes pràctiques (sempre en la dosi indicada), per així desinfectar 

de possibles gèrmens que es pugin trobar a l'aigua. 

A continuació, es presenta una taula amb els valors nutritius de la composició del pinso 

que s’empra específicament al setembre del 2016, fent referència a l’etiqueta de NUTREX 

exposada en aquest apartat. De l’oli de “soia” no s’ha trobat informació. 
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"Blat de moro" "Blat" "Tortó de soia"
Humitat (%) 113,5 10 12,1
Mcal/Kg MS 3,26 3,05 2,18

PB 7,7 13,8 44
PB digestible 85 81 89

Midó 63,4 56 0,5
FB 2,5 2,9 5,6

Cendres 1,3 1,6 6,2
Greix total 3,6 2 2

Àcid Linoleic 1,81 0,71 0,6
Ca 0,02 0,04 0,29
P 0,27 0,36 0,61

Cu 3 7 19
Fe 35 60 180

Vitamina E 21 20 3,5
Biotina 0,07 0,11 0,34
Colina 500 830 2800

Lisina 0,16 0,3 2,37
Metionina 0,15 0,18 0,57

Metionina + cistina 2,28 0,47 1,15
Treonina 0,22 0,28 1,46
Triptòfan 0,05 0,13 0,49

Valina 0,31 0,49 1,89

Valors en % base seca

Valors en mg/Kg base seca

Aminoàcids (% digestible/Kg MS)

 
Taula 3.3.c.: Valor nutritiu de les matèries primes emprades al setembre del 2016, fent referència a l’etiqueta de 
NUTREX (imatge 3.3.b.). Els valors en fons groc reflecteixen un alt contingut de nutrients i el fons verd intermedi.  

Font: García Trujillo et al. (2009).  
 

 

3.4. Pràctiques zootècniques  

Segons el Reglament (CE) 889/2008, el retall del bec no es pot realitzar si no és 

estrictament necessari (sobretot per causes de canibalisme), i sempre s'haurà de tenir 

autorització del CCPAE.  

La muda es un procés pel que passa la gallina en el qual les aus canvien les plomes, el 

qual es produeix després d'un any de posta per fer viable un segon any de posta. La inducció 

permet acurçar aquest procés i per induir la muda es convenient que segueixin una sèrie de 

pautes descrites en la taula següent (taula 3.4.a). 
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PERÍODE

Dia 0

Dia 1 - 10

Dia 11 - 20

A partir del dia 21

MANEIG

Retirar la totalitat del pinso existent. Treure la il·luminació artificial (ha de coincidir
amb un període en el qual el fotoperíode natural sigui menor de 12h diàries, i 

millor si és creixent).

Subministrar pinso pobre en proteïna (10-12% de PB), racionat a 40g/au el primer dia,
incrementant-lo an 10g/dia. La posta, al final d'aquesta fase, s'ha reduït a menys del 5%.

Aportar ad libitum un pinso pobre en proteïna (12-14% de PB) i ric en Ca (2,7-3,0%)

Programa d'arrencada de posta: aportar pinso ric en proteïna (17% de PB), incrementar el 
fotoperiode en 30-60 minutd i augmentar-lo, posteriorment, 15 minuts setmanals fins 

arribar a les 15-16h.

Taula 3.4.a.: Programa per induir la muda. Font: Pont Andrés (2009) 
 
 

En aquesta granja aquesta tècnica no es desenvoluparà ja que el buidat sanitari 

s'efectua cada any. 

 

3.5. Patologies 

3.5.1. Anomalies dels ous  

L'especies híbrida TETRA BROWN és un au de ploma marró, ponedora d'ous també 

marrons (color que indica que la gallina està en perfecte estat) (Tetra Americana, LLC, 2009), 

però quan presenten anomalies a la closca poden ser un indicador de malalties o falta de 

nutrients que presenta l'animal. Aquest apartat explica quines són les anomalies dels ous que 

ha patit aquesta granja i quines podrien ser les causes segons la opinió de diversos veterinaris, 

aquí l'experiència d'aquests ha sigut la clau per donar solució a aquests problemes. A més ens 

ha servit com a guia una font de Internet d'Alltech (20 common egg shell quality problems) 

extreta del llibre "Egg Shell Quality Problems: Causes and Solutions" publicat per Juliet R 

Roberts et al., 1998,  que és una companyia americana especialista en proporcionar solucions 

científiques naturals al sector de l'agricultura i de l'alimentació animal.  

Seguidament podem trobar un recull d'aquestes anomalies: 
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 Ous blanquinosos: Quan els ous tenen un color rosat tirant blanquinós pot ser que la 

gallina estigui infectada de micoplasmes (bactèries), paràsits intestinals, bronquitis 

infecciosa (virus) o pot haver un alt estrès al galliner. 

        

Imatge 3.5.1.a.: Detall d'ou blanquinós.  

 Ous deformats: Quan apareixen ous tal i com es veuen a la fotografia es símptoma 

d'una bronquitis infecciosa o malaltia de Newcastle. També poden ser factors 

hereditaris o símptoma d'un consum excessiu de calci o un dèficit de coure a la dieta. 

 

Imatge 3.5.1.b.: Detall d'ou blanc i deformat.  

 Ous amb bandes circulars: Es un símptoma de gallines que poden presentar 

micoplasmes (bacteris), molt estrès o canvis en la il·luminació. 

 

Imatge 3.5.1.c.: Detall d'ou amb bandes circulars.  
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 Ous tacats de sang: Es deu a un trencament als vasos sanguinis  durant l'esforç de la 

posta (aquest ous solen ser de mida extra grans), a més, també es degut a que existeixi 

canibalisme entre les gallines. 

 

Imatge 3.5.1.d.: Detall d'ou tacat de sang.  

 

 Blancs i closca prima: Aquesta anomalia pot ser degut per excés de fòsfor a la dieta, 

però com que la dieta és, segons el proveïdor (Nutrex), sempre la mateixa, es poc 

probable; es pot produir també per calor excessiu a les naus, per l'abeurament 

d'aigües salines o infeccions causades per fongs.   

 

Imatge 3.5.1.e.: Detall d'ou blanc i closca prima.  

 

 Ous sense closca: En aquest cas pot ser que l'aparell reproductor es immadur  i es sol 

donar sobretot en gallines molt joves, també es degut a falta de nutrients com el calci, 

fòsfor i manganès, o falta de vitamines E, B12 i D. Entre les malalties que poden donar 

lloc a aquesta anomalia de la closca poden ser, la malaltia de Newcastle (virus), la 

bronquitis infecciosa o la grip aviar (molt poc probable per que fa poc el DARP va fer 

les proves d'aquest virus). 
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Imatge 3.5.1.f.: Detall d'ou sense closca.  

 Ous tacats d'excrements: Això pot ser degut a que els excrements són humits a causa 

d'una alimentació incorrecta, també poden presentar problemes intestinals o que 

l'aigua sigui massa salina. 

 

Imatge 3.5.1.g.: Detall d'ou tacat d'excrements.  

 Ous amb esquerdes: És degut a calor excessiu, aigües salines, gallines d'avançada edat 

avançada, infeccions micòtiques o alimentació pobres amb calci i vitamina D.  

 

 

Imatge 3.5.1.h.: Detall d'ou amb esquerdes.  

 Ous blanquinosos amb taques blanques: Això pot ser causa d'un problema en les 

glàndules que intervenen a la formació de la closca, una interrupció durant el procés 

de calcificació o un excés de calci a l'alimentació. 
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Imatge 3.5.1.i.: Detall d'ou blanquinós amb taques blanques.  

 Ous asimètrics o amb bonys: Això succeeix quan l'ou es romp durant la seva formació i 

es repara abans de la posta. Això es deu a una il·luminació incorrecta de la nau, extres 

de les gallines o que les gallines siguin d'avançada edat (aquesta darrera hipòtesi es 

impossible ja que les gallines no tenen mes que un any).   

 
Imatge 3.5.1.j.: Detall d'ou asimètric o en bonys.  

 
 

 Color i forma normal: L'ou esta sà i és de qualitat. 

 
Imatge 3.5.1.k.: Detall d'ou amb color i forma normals.  

 

3.5.2. Problemes de maneig  

Els principals problemes de maneig que s'han trobat a la granja en aquests mesos són (basat 

en la font: DARP, (2015)): 
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 Canibalisme: Al inici de la posta, el canibalisme era molt més freqüent que no 

pas ara. Les causes que poden afavorir la seva aparició són:  

 El seu temperament: Aquest aspecte ve determinat pels seus gens, que en 

aquesta raça és molt nerviosa i inquieta. 

 L'excessiva densitat entre la setmana 10 i 20 de vida: A partir de la 

setmana 17 de vida, que és quan les gallines varen entrar a la nau, el 

galliner complia amb les mides exigides per la normativa. Abans d'aquesta 

setmana les aus s'instal·laven  a l'empresa RECRIES GIRONINES, S.L. que, en 

teoria, també compleix la norma vigent. 

 Excessiva intensitat de llum: Al obrir les finestres de les naus, es va 

comprovar que el comportament de les gallines variava cap un 

temperament més agressiu. La solució a aquest problema va passar per 

tancar les finestres a les hores que feia més sol (sobretot al migdia i quan 

el cel era molt clar). 

 Degut al mal estat del pinso: En una determinada ocasió, a principis de 

maig, es va detectar canibalisme sense causa aparent, fins que es va 

descobrir que el pinso estava en mal estat, pot ser per que el pinso es fes 

malbé per altes temperatures. La solució va ser canviar el pinso.   

 Dietes pobres en proteïnes i minerals: Com hem vist a l'apartat 

d'alimentació això no pot ser possible ja que la fórmula de l'alimentació 

està totalment controlada, en teoria. 

 Atacs de polls i altres paràsits: Com veurem a continuació les gallines varen 

tenir polls i coccidis, i en aquells moments les gallines varen presentar 

també canibalisme. 

 Estrès i avorriment dels animals per manca d'herba per picotejar: Això és 

poc probable ja que mai lis ha faltat herba per picotejar. 

 Ovofàgia:  La causa que provoca que les gallines es mengin els ous es que l'ou 

no quedi protegit pels ponedors, però en aquesta granja els ponedors protegeixen 
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els ous de l'abast de les gallines si les aus posen els ous al interior d'aquests. En cas 

contrari, si els posen a terra o sobre els slats, queden exposats i l'animal el picoteja 

i s'ho menja. Per evitar això, es recullen els ous freqüentment de terra o dels slats 

per evitar l'ovofàgia. 

 Gallina lloca: Es una conducta normal de la gallina en condicions naturals i es 

dona quan la gallina intenta covar els ous. Aquesta conducta però, és anòmala en 

granges de gallines ponedores i es dona quan l'animal està en contacte amb l'ou 

per un període excessivament llarg. Aquest ponedors eviten que les gallines es 

tornin lloques ja que quan la gallina posa l'ou, aquest rodola i passa a la cinta 

transportadora a on les aus no poden accedir. Malgrat això, i com que les gallines 

que posaven l'ou fora del ponedor es tornaven lloques, un problema a aquesta 

solució va consistir en aïllar les lloques en una zona fresca i sense aliment  fins la 

seva recuperació i donar-les un bany d'aigua freda durant uns segons.     

3.5.3. Problemes sanitaris  

Els principals problemes sanitaris que s'han detectat a la granja en aquests mesos són 
(basat en la font: DARP, (2015)): 

 Dermanyssus gallinae o "Poll roig": Paràsit del gènere àcar que afecta 

principalment a les aus. Aquest àcar xucla la sang de les gallines parasitades, 

causant problemes importants reduint el benestar animal i induint la disminució 

de la producció i l'augment de consum de pinso. Es una plaga molt freqüent a les 

gallines. Una possible solució que es va donar a la granja va ser tractar els 

ponedors amb lleixiu diluït; a més de permetre als animals realitzar petits forats al 

pati on fan banys de sorra per netejar-se les plomes i eliminar el "poll roig" amb la 

mateixa terra, a més es podria haver preparat petits coberts amb una barreja se 

sorra i cendra per aconseguir el mateix objectiu. 

 Paràsits interns ("cucs intestinals"): Un dels indicis que poden indicar que les 

aus presenten aquests paràsits es que els color de l'ou s'aclareix de tal forma que 

acaben sent rosats o totalment blancs. Quan apareixen, la solució que es va dur a 

terme és el subministrament d'un 1%-2% de vinagre a l'aigua per acidificar-la. 
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4. ESTUDI DE LA POSTA D'OUS 

Cada dia, per controlar la posta d'ous, es du a terme un recompte del nombre total 

d'ous que les gallines produeixen. Això, juntament amb altres indicis (tipus color o estat de 

l'esclova) ens permet localitzar problemes en les gallines que, seguidament, s'han de 

solucionar.   

Aquest estudi,  que avarca des de la setmana 1 a la setmana 29 del funcionament de la 

granja, consisteix en detectar problemes a partir dels objectius de rendiment de la Tetra 

Brown (taula que es troba a la guia de maneig de la Tetra Brown), treballant amb el 

percentatge de la posta durant cada setmana. A més també s'ha comptabilitzat el percentatge 

de ous de mida petita (S) a la setmana, per comparar amb els percentatges d'ous S que hi 

presenta la guia en la taula d'objectius.  

A continuació s'explicaran cadascun dels gràfics.  

 
Gràfic 4.a.: Posta d'ous del lot 1 i lot 2 a la granja 

 
Al gràfic 4.a. es pot veure les corbes corresponents al percentatge de posta del lot 1 i 2 

de cada setmana; des de la setmana 1 que va entrar el primer lot amb 17 setmanes de vida, 

passant per la setmana 7 que va entrar el segon lot també amb 17 setmanes de vida, fins la 

setmana 29 del funcionament de la granja.  

La conclusió que es pot veure a simple vista, és que, el lot 1, a la setmana 6 del seu 

allotjament a la granja, és lleugerament més rendible que el lot 2 a les seves 6 setmanes 

d'allotjar-se a la granja. Al llarg del temps els dos lots estabilitzen la seva posta, arribant a més 

o menys el mateix percentatge (sobre tot si ens fixem en la setmana 25 del lot 2 i a la setmana 
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23 del lot 1). Aquest lleuger augment de rendibilitat en les primeres setmanes del lot 1 pot ser 

degut a que l'atenció i la cura de les polletes en la granja de procedència havia sigut més 

exhaustiva i millor que no pas el segon lot. Aquest lleugera reducció del lot  2 no es va notar i 

va repercutir a la economia de la granja en un grau casi imperceptible i totalment assumible.    

El lot 1 va sofrir una reducció forta de la posta (del quasi 100% a la setmana 6, més o 

menys, al 70% a la setmana 14), això, juntament amb els ous blancs que varen anar apareixent 

paulatinament en aquelles setmanes, va donar la creença d'una probable infecció per paràsits 

intestinals. La solució al problema va passar per diluir un 2% de vinagre a l'aigua durant 4 dies 

per acidificar-la i així poder atacar la malaltia. D'aquesta manera la posta d'ous del lot 1 a partir 

de la setmana 14 va tornar a pujar un 10%.  

A la setmana 16 el lot 2 també baixa el seu rendiment un 10% degut també a paràsits 

intestinals que el lot 1 li havia passat (els lots estan separats per parets a les naus però als patis 

estan separats per una malla metàl·lica)  ja que al lot 2 torna haver ous blancs. Per solucionar-

ho es torna a subministrar vinagre a l'aigua durant 4 dies més amb resultats mitjanament bons. 

A partir de la setmana 18 el percentatge de posta torna a pujar als dos lots arribant a 

un 85%-90% entre les setmanes 23 i 26.  

Entre la setmana 25 i 29 del lot 1 es produeix una altra reducció de la posta del 15% i 

en el lot 2 es redueix en un 10% entre la setmana 23 i 29. Al principi es desconeix la causa però 

al entrar, en aquestes setmanes, a les naus a controlar el funcionament de la granja es detecta 

el  "poll roig". En aquest moment s'actua netejant les naus d'excrements i els ponedors amb 

lleixiu diluït 2 dies la setmana. Aquest procediment dona bons resultats en el lot 2, ja que la 

disminució es va notar abans que el lot 1. Al lot 1 no es pot concretar si va tenir resultats 

satisfactoris ja que l'analítica finalitza a la setmana 29. Es pot comprovar també que al lot 2 li 

afecta de manera més gradual que al lot 1, ja que la corba és menys pronunciada que al lot 2 

per causa desconeguda. 
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Gràfic 4.b.: Relació de la posta d'ous que presenta la taula de la guia amb el lot 1 i lot 2. 

Al gràfic 4.b. es pot veure la corba de color blau que  indica el percentatge de la posta 

d'ous segons l'edat de les gallines. Aquesta corba s'ha obtingut a partir de la taula de la guia de 

maneig de la Tetra Brown que fa referència al percentatge de posta segons les setmanes que 

tenen les gallines. Les corbes de color vermell i verd corresponen al percentatge de la posta 

d'ous del lot 1 i 2 respectivament.  

Al tenir problemes relatius al "poll roig" i als paràsits intestinals ha sigut complicat tenir 

una posta constant i lleugerament decreixent com es pot veure a la corba blava. Però de totes 

maneres s'ha fet una bona feina per tenir les gallines en un bon estat de salut i ambient, per 

poder així intentar mantenir un percentatge de posta d'ous el més constant possible. 

 

 
Gràfic 4.c.: Relació de la posta d'ous S que presenta la taula de la guia amb els lots 1 i 2. 
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El gràfic 4.c representa dos corbes que indiquen el percentatge de la posta d'ous S a la 

granja i a taula de la guia durant l'edat de les gallines en setmanes. D'aquest gràfic es pot 

deduir que la posta d'ous S de la granja és més o menys l'esperada respecte a la corba de la 

guia, la vermella. La corba blava, la de la granja, entre la setmana 24 i la 33 és més suau que si 

es compara amb la vermella. Això vol dir que el temps de reducció de ous S ha sigut més llarg 

que no pas el temps teòric que ens indica la guia, no sabent les causes d'aquestes diferències. 
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5. PRODUCCIÓ AGRÍCOLA 

Sovint les empreses presenten mètodes de producció ineficients que provoquen un 

excés de residus i contaminació, és per aquest motiu que, com ja s'ha comentat a la 

introducció, aquest TFG té com objectiu que l'explotació arribi a un cicle tancat de producció. 

Informació a www.oas.org 

Aquest tipus de cicle comporta realitzar un disseny d'explotació sostenible gestionant 

els recursos i materials que s'utilitzen de forma racional. El cicle tancat té com objectius: 

emprar energies renovables (tal com són les plaques solars que es volen instal·lar), eliminar 

l'ús de productes tòxics (l'explotació ramadera és ecològica) i suprimir la generació de residus 

(en aquest cas gallinassa elaborant una rotació de cultius que la necessiti com fertilitzant). 

Informació a www.oas.org 

En aquest apartat és fa un estudi del sòl dels camps que treballa el titular per poder 

configurar una rotació de cultius afí a aquestes parcel·les. 

Al no tenir magatzems per poder emmagatzemar el gra, vendrem el pinso a Nutrex, 

proveïdor de l'aliment de les gallines. 

.  
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5.1. Camps treballats pel titular 

 

 Taula 5.1.a.: Relació de camps i cultius treballats pel titular.   
Abreviatures: POL.(polígon), PARC. (parcel·la), REC.(recinte), R/S (regadiu/secà), SUP. DEC. (superfície declarada), 

VES. (vessanes)   
 
 
 

A les següents imatges, extretes de la pàgina web del SigPac és poden veure en detall 

les parcel·les i els polígons als quals es fa referència. 

 

         
              Camp 1: Cal notari                                              Camp 2: Estepar Baldiri (Barraca) 

 

NOMBRE 
DE CAMP 

CODI  
POSTAL 

POL. PARC. REC. R/S 
SUP. 
DEC. 
(HA) 

VES. 
SUP. 

CADASTRE 
(HA) 

VESANES 
CULTIU QUE ES 

PLANTA 
NORMALMENT 

NOM POPULAR DEL 
CAMP 

Camp 1 17.231 2 25 3 S 0,76 3,50 0,77 3,52 Ordi 6 restos Cal notari 
Camp 2 17.231 4 155 5 S 1,21 5,53 1,31 5,99 Ordi 6 restos Estepar Baldiri (Barraca) 
Camp 3 17.231 4 216 1 S 1,30 5,94 1,50 6,85 Ordi 6 restos Estepar Baldiri (Camí) 
Camp 4 17.231 4 269 1 S 0,89 4,07 1,13 5,15 Favo Pont dels lladres 
Camp 5 17.231 5 48 1 R 0,65 2,97 0,68 3,10 Civada/userda Berenguer (St.Feliu) 
Camp 6 17.231 5 144 1 R 4,31 19,72 4,27 19,53 Userda Fruites Planes(St.Feliu) 
Camp 7 17.231 5 146 1 R 0,76 3,48 0,74 3,38 Userda Pla de mont(St.Feliu) 
Camp 8 17.231 5 222 1 R 1,33 6,07 1,30 5,92 Ordi 6 restos Molins 
Camp 9 17.231 5 276 1 R 0,79 3,63 0,87 3,98 Blat Cadira 

Camp 10 17.231 5 320 1   0,80 3,66 0,79 3,61 IMPRODUCTIU. PATIS Salanchs Casa(1) 
Camp 11 17.231 5 321 1   0,99 4,53 0,99 4,51 IMPRODUCTIU. PATIS Salanchs Casa(2) 
Camp 12 17.231 4 33 2 S 0,29 1,32 0,29 1,33 Civada Noguers pou (1) 
Camp 13 17.231 4 33 4 S 1,66 7,59 1,66 7,59 Civada Noguers pou (2) 
Camp 14 17.231 4 322 6 S 1,58 7,25 1,58 7,22 Civada Noguers casa 



 
 

 
68 

 
 

 

                
                         Camp 3:  Estepar Baldiri (Camí)                                                   Camp 4: Pont dels lladres                                                            

 
 
 
 

        
Camp 5: Berenguer (St.Feliu)                                           Camp 6: Fruites Planes(St.Feliu)                              

 
                          
 

             
Camp 7: Pla de mont(St.Feliu)                                                            Camp 8: Molins 
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Camp 9: Cadira Salanchs                                                Camp 10: Salanchs Casa (1)  

 

          
Camp 11: Salanchs Casa (2)                                      Camp 12: Noguers pou (1) 

 
 

             
Camp 13: Noguers pou (2)                                   Camp 14: Noguers casa 
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5.2. Tipologies de terres  

Segons la observació dels terrenys a estudiar i la explicació de l'agricultor, que és el 

mateix titular de la granja; s'ha pogut  arribar a les següents conclusions. 

"L'aspre", així l'anomena l'agricultor, és el conjunt de camps que no són regats pel 

titular degut a que l'aigua de pluja és drena ràpidament cap a capes profundes, aquest fet pot 

ser degut a que són camps de pedres calcàries que no retenen massa l'aigua, per aquest motiu 

en aquestes extensions sembra cultius de seca (tal com són: la "civada", el "sorgo" i "l'ordi")  ja 

que són cultius que només necessiten l'aigua de la pluja per poder sobreviure i són resistents a 

la sequera. Aquests camps són: "Cal Notari" (camp 1), "Baldiri barraca" (camp 2) i "Baldiri 

camí" (camp 3). Dins d'aquest mateix grup, "l'aspre" existeixen una sèrie de camps que, 

tanmateix l'aigua es dreni molt ràpidament, estan proveïts de matèria orgànica ja que reben 

aquestes aportacions de l'erosió dels horitzons A d'altres sòls amunt. Aquests camps són: "el 

pont dels lladres" (camp 4), "noguers 1" (camp 12),  "noguers 2" (camp 13) i "noguers casa" 

(camp 14).  

Per altre banda, l'agricultor caracteritza un altre conjunt de camps anomenat "el pla", 

que es caracteritzen per tenir pous amb els quals en pot regar el cultiu. A més, aquests camps 

retenen més l'aigua, per aquests motiu en aquestes extensions es cultiven espècies menys o 

gens resistents a la sequera tal com són: la "soia", el "blat" i el "blat de moro". Els camps del 

"pla" són: "Berenguer" (camp 5), "fruites planes" (camp 6), "pla de mont" (camp 7), "molins" 

(camp 8) i "la cadira" (camp 9). Cadascun d'aquest camps presenta al menys una característica 

important que pot influir al rendiment del cultiu que s'ha sembrat en aquell camp concret, 

aquestes són: el camp 5 presenta símptomes d'anòxia, és a dir, presenta clapes de terra de 

color gris verdós (això pot ser degut a que es troba devora rieres); els camps 6, 7 i 9 presenten 

un alt contingut amb sals, això es pot visualitzar a la naixença del cultiu, ja que, en aquell 

estadi, al camp apareixen clapes on no neix l'espècie sembrada, però si aquell any no ha sigut 

un any de sequera i a plogut adequadament les sals, que es troben a la superfície i provoquen 

aquest fenomen, es drenen a capes inferiors del sòl, degut a això aquest fenomen minva i el 

rendiment del cultiu es major (aquests camps es localitzen en les planes litorals, a la proximitat 

del mar); i, per acabar, el camp 8 presenta una quantitat de sorra lleugerament més alta que la 

resta, això indica que l'aigua es percola més fàcilment i per tant necessita que es regui una 

mica més.  



 
 

 
71 

 
 

 

5.3. Llavors vinculades a l'alimentació de les gallines 

 

5.3.1. Ordi 

Tota la informació sobre "l'ordi" descrita en aquest apartat s'ha trobat a Palol (2005). 

Els "ordis" que més es cultiven es diferencien en dos tipus: "l'ordi de 2 rengles" o "ordi 

palmell o pàmula" (Hordeum vulgare L. subsp. distichum), que es caracteritza per tenir només 

una espigueta fèrtil a cada nus del raquis, o "l'ordi de 6 rengles" (Hordeum vulgare L. subsp. 

vulgare), es caracteritza per tenir tres espiguetes fèrtils a cada nus del raquis.  

El tipus “d’ordi” que es cultiva és “l’ordi de 6 rengles” ja que, en comparació amb 

“l’ordi de dos rengles” té menor nombre d’espigues però major nombre de grans per espiga, 

són híbrids que tenen les tiges més vigoroses i més capacitat d’arrelament. 

El gra, abans de ser madur, ha de passar de tenir una textura més be lletosa a una 

textura més be pastosa. El gra és madur quan el percentatge d'humitat es troba per sota del 

12% i la planta es ben seca. De totes formes ja es podria collir al 40% d'humitat al gra 

(maduresa fisiològica), després, és important deixar assecar bé el gra per assegurar-ne bé la 

conservació. Retardar molt la collita pot generar el trencament de l'espiga i caure al sòl, ja que 

"l'ordi" quan s'asseca és molt fràgil. El període de latència del gra (temps que passa des de que 

el gra acaba de madurar i germina) depèn de la varietat però també de les humitats i de les 

temperatures, que quan són altes i fresques  allarguen aquest mecanisme. Per aquesta raó a 

Catalunya aquest període es redueix entre 15 i 45 dies en comptes dels 2 a 3 mesos que dura 

als països més al nord. 

"L'ordi" que es cultiva es sembra a la tardor, ja que el cicle de la varietat es de tipus 

llarg. 

"L'ordi", a causa de la seva rusticitat, sovint es pot cultivar en terres poc fèrtils, per 

aquesta raó, molt sovint es pot veure cultivar a terres que amb poca capacitat de retenció 

d'aigua (que pot ser causa de terres poc fèrtils), a més que és molt més eficient en l'ús de 

l'aigua que no pas el blat, la civada o el triticale. 
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Aquesta espècie de cereal és la més sensible a l'ajagut, però el seu rendiment es veu 

poc afectat ja que la seva tija és més flexible que la del "blat". 

 

5.3.2. Civada 

Tota la informació sobre la "civada" descrita en aquest apartat s'ha trobat a Palol 

(2005). 

Aquesta espècie de "civada", que es cultiva als camps del propietari, és molt cultivada 

a Catalunya com a farratge, està adaptada als sòls sorrencs i es caracteritza per tenir les tiges 

més altes i més fines,  les fulles més primes i suaus, un sistema radicular més desenvolupat, i 

les espiguetes i els grans més prims i allargats que la Avena sativa. 

Quan el gra es madur s'asseca més ràpidament que d'altres cereals ja que la panícula 

és més oberta que les espigues. Per aquesta raó es pot collir abans que les altres espècies i cal 

collir-la tant de pressa com es pugui ja que el gra s'espolsa amb facilitat. 

La "civada" és sensible al fred, per aquesta raó, on els hiverns són molt freds, se sol 

sembrar cara la primavera. A l'Empordà es sol sembrar cap a la segona quinzena d'octubre a 

finals de novembre ja que el hivern no és molt fred. 

Aquesta "civada" s'aprofitarà per vendre-la com farratge. Per aquesta raó, la planta es 

talla quan la planta a granat però encara és verda i el gra no d’assecat, després es deixa 

assecar al sòl. Més tard, es deixa en fileres al sòl fins que acaba d’eixugar-se. Quan arriba a un 

15-17% d'humitat s'embala, normalment en bales rodones que solen pesar entre 300kg-350kg. 

 

5.3.3. Blat de moro 

Tota la informació sobre "el blat de moro" descrita en aquest apartat s'ha trobat a 

(Palol, 2005). 

El gra està madur quan podem observar una taca negra a la punta, les seves bràctees i 

qualcunes fulles estan totalment seques. En aquest estadi la humitat del gra es troba cap el 

35%, per aquesta raó s'espera, si es possible, a que tota la planta estigui ben seca per recollir-
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lo. Si s'espera molt a practicar la seva collita  es poden obtenir pèrdues ja que amb l'arribada 

del mal temps la tija pot trencar-se i les panotxes caure.  

El "blat de moro" és molt sensible a la falta d'aigua al sòl, quan això passa les fulles 

s'arrepleguen i els estomes es tanquen i, en conseqüència la producció surt afectada. Si la 

sequera és molt forta les fulles es poden assecar, arribant així a pèrdua total de la producció. 

Aquesta espècie tampoc és resistent al fred, per aquest motiu l'elecció de la varietat 

be determinada, en part, pel seu cicle, ja que s'ha de adaptar bé a les condicions del cultiu per 

poder evitar que una gelada primerenca  perjudiqui la producció. 

Aquest cultiu d'estiu es pot sembrar de primera collita al més de març-abril o bé de 

segona collita durant el juliol, desprès de sembrar un cereal d'hivern. 

A l'Empordà és molt habitual regar el "blat de moro" per inundació a solcs. 

 

5.3.4. Sorgo 

Tota la informació sobre el "sorgo" descrita en aquest apartat s'ha trobat a Palol 

(2005). 

Quan el gra és madur el seu nivell d'humitat no es convenient per la conservació (que 

hauria de ser d'un 14%), ja que la humitat de l'ambient no és favorable.   

El "sorgo" pot resistir molt més la falta d'aigua que d'altres cereals. Aquesta espècie 

pot produir sense problemes en secà, sempre que la capacitat de retenció d'aigua al sòl no 

sigui molt limitada i la manca de pluja no sigui extrema. 

El "sorgo" cultivat per farratge sol tenir problemes de sensibilitat al fred, això fa que el 

farratge es faci malbé de pressa. 

Aquest cultiu d'estiu es sembra en línies separades a una mida òptima de 50cm, però 

la densitat de sembra s'hauria d'adaptar a la disponibilitat d'aigua, des de 50000 a 180000 

plantes/ha. 
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5.3.5. Blat tou 

Tota la informació sobre "el blat tou" descrita en aquest apartat s'ha trobat a Palol 

(2005). 

El port varia segons les varietats, les varietats d'hivern, que es la que es cultiva als 

camps de de propietari, presenten molt més ajagut que les varietats de primavera o de tipus 

mediterrani que són més erectes.  

Quan la planta és madura ha perdut tot el seu color verd, però encara no es pot recollir 

ja que conté massa humitat. L'assecament del gra es produeix d'una manera natural i ràpida 

fins que el nivell d'humitat s'equilibra amb l'aire que l'envolta. Quan ja s'ha sobrepassat la 

maduresa completa, els grans es tornen mats, i la palla grisa i trencadissa.  

 

5.3.6. Girasol 

Aquestes llavors als sòls humits les arrels profunditzen menys i es desenvolupen més 

horitzontalment a prop de la superfície, i en sòl poc humits ocorre a la inversa. A més, l'arrel té 

poc poder de penetració, els obstacles (com poden ser pedres o superfícies compactes) fan 

que l'arrel es desvií de la seva trajectòria vertical deixant d'explorar capes profundes (Alba 

Orbez et al.,1990). 

La pol·linització i la fecundació creuada es produeix entre flors distintes, les abelles 

mel·líferes són els principals insectes pol·linitzadors del "girasol" d'elles depèn una bona 

collita. 

Quan la planta arriba a la maduresa la tija es doblega quedant el capítol inclinat cap el 

sòl. 

Es recomana sembrar quan la temperatura del sòl a 5cm de profunditat arribi als 7-

10ºC. Això significa que a Catalunya es sembra fins a finals de maig o principis de juny. Quant 

més alta sigui la temperatura i  la humitat al sòl sigui suficient s'afavorirà, s'accelerarà i es 

regularà la naixença (Gómez Arnau, 1998). 
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5.3.7. Soia 

La temperatura òptima pel desenvolupament normal vegetatiu i reproductiu es troba 

entre el 25-30ºC (Guerrero Garcia, 1997). 

La seva sembra és dur a terme a la primavera, mentre que la seva collita és dur  a 

terme a la tardor. 

La planta requereix un sòl amb un pH lleugerament àcid, mitjanament fèrtil, ben 

drenat però en certa capacitat de retenció d'aigua. 

Les seves necessitats hídriques varien entre 450mm i 800mm. 

 

5.3.8. Fava 

Les llavors contenen un percentatge molt alt de proteïna (23%), fent d'elles un pinso 

de gran valor nutritiu pel ramat. A més són de fàcil digestió. 

En general aquesta espècie és bastant rústica i poc exigent amb el sòl, de totes 

maneres prefereix sòls argilosos, amb matèria orgànica suficient, profunds i frescs. Prefereixen 

climes temperats i càlids (tal i com els marítims). Tenen un cert grau de resistència a la 

sequera, si no és molt prolongada, i és molt sensible al fred, sobretot en sòls secs, però si no 

són prolongades la planta sencera es pot refer amb molta facilitat. 

La sembra sol efectuar-se a la tardor, des de el mes de setembre al mes de novembre. 

A les zones més càlides, com és el cas de l'Empordà, la sembra s'efectua prest amb la intenció 

d'obtenir la llavor el mes prest possible. 

La maduració del fruit i les llavors consisteix en la maduració de les beines fins a una 

maduració completa a quasi totes les beines de color obscur i llavors seques i dures 

(Bleiholder, 1990). 
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5.4. Males herbes vinculades als cultius i solucions ecològiques 

En aquest apartat es llisten totes les males herbes que es poden observar als camps 

d'aquesta explotació i la solució que es pot donar ecològicament. Com a guia per poder 

identificar-les s'ha utilitzat Marqués y Torres (1983): 

 "Blet" Amaranthus retoflexus: És originària d'Amèrica del Nord. Actualment s'estén per 

tot Catalunya i es pot trobar a tota mena de conreus. Observat als camps: 7,8 i 14. 

 "Borratja" Borago officinalis: És freqüent a les vores del camps i a hortes. Observada 

als camps:1, 4 i 12. 

 "Colitxos" Silene vulgaris: Es troba a camps de secà, sobretot en camps de cereals. 

Observada als camps: 1, 2, 4 i 7. 

 "Morro" Stellaria media: S'instal·la en hortes i camps de cereals. Observada als camps: 

3 i 5. 

 "Vacària" Vaccaria pyramidata: És pot trobar a camps de cereals de secà. Observada 

als camps: 2 i 7. 

 "Bleda borda" Beta vulgaris: És troba en terrenys salins i sorrencs. Observada als 

camps: 6, 7 i 9. 

 "Blet blanc" Chenopodium album: És freqüent a sòls llimosos i sorrencs. És una planta 

que esgota molt el sòl. Observada als camps: 8. 

 "Blet pudent" Chenopodium vulvaria: Terres riques en nitrogen. Observat als camps: 

12, 13 i 14. 

 "Salat" Salsosa kali: Planta típica de llocs àrids i terrenys salins. Observada als camps: 7 

i 9. 

 "Camamilla borda" Anthemis arvensis: Es troba a les bores de camins, els marges i en 

els terrenys conreats especialment les vinyes i els cereals. Observada als camps: 6, 7 i 9 

ja que són camps en alt contingut amb sals. 

 "Bojac" Calendula arvensis: Sòls llimosos i arenosos, calcaris i rics en nutrients. 

S'instal·la a els cultius dels cereals. Observada als camps:  5 (sòl argilós), 2, 3 i 12 (sòls 

calcàris) 

 "Card" Cirsium arvensis: És típica de camps de cereals de les zones més aviat fresques. 

Sòl créixer a la primavera i florir des de la primavera a l'estiu. Observada als camps: a 
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tots els camps menys el camp 4, ja que en aquest es va cultivar "favó", una 

lleguminosa. Als altres camps el darrer any es va cultivar cereals. 

 "Xinella" Crepis vesicaria: Camps de  regadiu, fruiterars i horta. Observada als camps: 

4, 5 i 9 ja que són camps de regadiu. 

 "Lletsó bord" Senecio vulgaris: Sobretot en sòls llimosos o sorrencs, però és present a 

qualsevol conreu. Observada als camps: 10,12 i 14 que estan ben drenats i tenen sals. 

 "Card marià" Silybum marianum: En camps de secà, principalment cereals. Observada 

als camps: 2, 3, 7 i 11 que són camps de secà on s'ha cultivat cereals. 

 "Lletsó puntxós" Sonchus asper: És pot trobar sobre qualsevol tipus de sòl, però 

sobretot a les hortes i vinyes. Observada als camps: 4 i 13, només s'ha trobat en 

aquests camps. 

 "Lletsó" Sonchus oleraceus: Sobretot en el sòls llimosos, sorrencs, pedragosos, poc 

secs, ben nitrogenats i una mica calents. Observada als camps: 2,3 i12 camps ben 

drenats. 

 "Escorpins" Xanthium strumarium: Terrenys de secà argilosos i vores de camins. 

Observada als camps: 4 a les voreres del camins. 

 "Corretjola" Convolvulus arvensis: Camps on es cultiven cereals a terres humides. 

Observada als camps: 4, es va cultivar cereals i és una zona humida.  

 "Corretjola gran" Convolvulus althaeoides: Tot tipus de terrenys. Observada als camps: 

4,10 i 14. 

 "Caps blanc" Lobularia maritima: Tot tipus de sòls, sobretot els sorrencs. Es presenta a 

totes les comarques litorals. Observada als camps: 1 i 13, camps calcaris ben drenats, i 

8, camp sorrenc.  

 "Ravanissa blanca" Diplotaxis erucoides: Es present a tot arreu. Observada als camps: a 

tots els camps menys el camps 7 i 9. 

 "Ruca" Eruca vessicaria: Terres molt cultivades. Molt freqüent a la part occidental de 

Catalunya. Observada als camps:  A tots els camps. 

 "Ravanissa groga" Erucastrum nasturtiifolium: Conreus de cereals, olivars i vinyes, i 

camps de secà de l'interior de Catalunya. Observada als camps: A tots els camps menys 

el camp 4, on es va cultivar "favó". 

 Malcomia africana: Es troba a conreus de secà com cereals, ametllerars, etc., de la 

Catalunya continental. Observada als camps de secà. 
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 "Borrisol pelut" Veronica hederifolia: És troba a qualsevol terreny agrícola, sobretot als 

cereals. Observada als camps: A tots els camps. 

 "Lleteresa de camp" Euphorbia segetalis: Camps de cereals. Observada als camps: a 

tots els camps menys el camp 4, on es va cultivar "favó" 

 "Cugula" Avena sp.: Per tot arreu. S'ha vis molta al camps on es conrea cereals. 

Observada als camps: A tots els camps. 

 "Panissola" Setaria glauca: Conreus de regadiu. Observada als camps de regadiu 4 i 5 

pot ser per què tenen matèria orgànica i aigua a bastament respectivament.  

 "Rosella" Papaver roheas: Són presents en terrenys de secà, principalment als camps 

de cereals d'hivern i a les vinyes. Observada als camps: a tots els camps. 

 "Verdolaga" Portulaca oleracea: Sòls sorrencs. Prolifera a cultius de lleguminoses, blat 

de mor i horta. Observada als camps: 8 per esser sorrenc. 

 "Rèvola" Galium aparine: Té preferència pels sòls calcaris, cultius de horta i camps de 

cereals sobretot. Observada als camps: 1, 2, 3 i 12 per esser sòls calcaris ben drenats. 

A partir d’aquí es descriuen els mètodes que es faran servir pel control de males 

herbes (González Ponce, 2006):  

 Birba manual: És el procediment més antic i senzill pel control de les males herbes, es 

realitza diàriament a mà o amb eines diverses.  

Aquest mètode no s'utilitza en explotacions agrícoles de grans dimensions ja que és 

totalment inviable i molt laboriós. Es sol utilitzar a països subdesenvolupats i amb una 

agricultura de supervivència, en explotacions molt petites (familiars o de cap de 

setmana) i en agricultura al detall (vivers o producció de llavors). 

BIRBA MANUAL 
AVANTATGES INCONVENIENTS 

Promoure la mà d’obra en temps lliure de Baixa l’eficiència en el control de les males 
herbes. 200-400 per home i hectàrea. 

No posseeix cap impacte ambiental negatiu. 
Mètode ineficaç per control d’espècies que 
són perennes. Pels òrgans subterranis 
susceptibles a rebrotar. 

 Difícil de realitzar en sòls humits. 

 
En certs cultius, quan es troben en estats 
inicials de creixement, és difícil distingir la 
mala herba de la plàntula del propi cultiu. 

Taula 5.4.a.: Avantatges i inconvenients de la birba manual Font : (González Ponce, 2006). 
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 Birba mecànica: Es duu a terme amb maquinària i diferents eines. La seva missió és 

enterrar, arrencar, fragmentar o tallar les llavors o altres òrgans reproductius així com 

plantes de males herbes presents en tota la superfície del sòl, entre línies del cultiu, al 

voltant de les plàntules,... 

L'eficiència d'aquest mètode depèn de les eines emprades amb la maquinària, les 

males herbes existents als camps i el temps d'execució del mètode. 

Respecte el tipus d'eina utilitzada, cadascuna té una eficàcia diferent. El subsolador 

només és eficaç a les línies on actua; l'arada d'orelló promou l'enterrament de la 

vegetació a una profunditat on no poden rebrotar o lis resulta molt difícil però poden 

quedar latents i sense germinar molts d'anys, pot ser que les futures labors del terreny 

deixin aquestes llavors a la superfície i tornin rebrotar; amb l'arada de discs s'obté una 

alta eficàcia en la disminució de les males herbes però pot danyar les arrels de plantes 

arbustives o arbòries, aquest tipus d'eina es pot utilitzar abans o després d'instal·lar-se 

el cultiu i s'utilitza molt en el cultiu de cereals; el cultivador treballa pitjor que l'arada 

de discs en el cas de les males herbes que ja es troben bastants desenvolupades però 

té un efecte similar, s'utilitza a primavera i a la tardor; l'aporcador tapa la planta de 

males herbes; el rotocultor arranca les males herbes i les enterra en les línies del 

cultiu; i en darrer cas, el chisel no és eficaç sobre plantes molt arrelades al terreny tan 

com si són espècies adultes anuals com perennes. 

S'han desenvolupat noves eines més eficients per l'extirpació. La més utilitzada avui en 

dia és la grada de pues que consisteix en una sèrie de varetes que treballen en ziga-

zaga arrencant de forma parcial o total les males herbes. Poden ser utilitzades 

selectivament en cereals i "blat de moro" quan es troben amb l'estadi de 

desenvolupament foliar més avançat, això fa que l'eina treballi entre línies. És 

important que el sòl estigui bastant sec però amb cert grau d'humitat, d'aquesta 

manera les males herbes es poden arrencar amb facilitat, sempre i quan es trobin als 

primers estadis de creixement. 
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GRADA DE PUES 
AVANTATGES INCONVENIENTS 

Té com a finalitat eliminar principalment 
dicotil·ledònies. 

Pot fer malbé o eliminar totalment plantes 
cultivades. No és deu arrencar més de un 10% 
de les plantes cultivades, si és així, caldrà 
regular la pressió de les pues. 

Pot retardar el creixement de les plantes que no 
elimina, això fa que la competència amb el 
cultiu disminueixi. 

No controla del tot gramínies ni espècies molt 
arrelades i menys espècies perennes. 

És bastant econòmic i actua en tota la superfície 
del sòl 

De vegades hi ha que repetir el seu ús. 

Velocitat de feina acceptable: 6-12km/h 
Pot estimular noves germinacions en condicions 
humides. 

Taula 5.4.b.: Avantatges i inconvenients de la grada de pues  Font: (González Ponce, 2006) 
 
 

 Sega: Consisteix en tallar per damunt d'un cert nivell del sòl la vegetació de males 

herbes, d'aquesta manera s'evita danys als cultius i en el cas de les espècies anuals 

s'evita que arribin a deixar llavor al sòl de nou. S'utilitza en cas en que les males herbes 

s'hagin desenvolupat molt que sigui impossible destruir-les per birba o quan es troben 

entre el cultiu que abasteix una cobertura total del sòl.    

En el cas de plantes perennes el millor temps pel tall és sempre abans de la floració, 

normalment es requereix varis talls ja que d'aquesta manera s'esgotaran les reserves i 

no tornaran a brotar. 

 

 Rotació de cultius: La presència continuada del mateix cultiu al llarg dels anys duu un 

descens gradual de la productivitat i un creixent establiment de males herbes 

específiques per aquest cultiu. Per aquest motiu la rotació de diferents cultius en un 

mateix camp eviten la proliferació de herbes indesitjables.  

La introducció del guaret (any on no es cultiva el camp) entre dos cultius també fa 

possible que desapareguin una nombrosa població de males herbes que apareixerien 

si no es dugués a terme. El guaret implica una pèrdua de producció del terreny durant 

un període de temps i efectes indesitjables, com poden ser l'erosió o la compactació 

del sòl, per una feina continuada al mateix sòl, això fa que el guaret sigui indesitjable i 

poc utilitzat. 
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La millor rotació seria l'elecció d'una seqüenciació de cultius adaptables a la zona, de 

distintes famílies, amb distintes necessitats del medi i deixant intervals de guaret 

precisos entre cultius. La introducció de lleguminoses en una rotació cerealística 

afavoreix l'enriquiment al sòl amb nitrogen i la reducció de les males herbes al cultiu 

següent, això passa la que quan les lleguminoses són segades o enterrades es fa 

juntament amb les males herbes abans de que es formis la llavor i caigui al sòl. 

 

 Temps d'instal·lació del cultiu: Es tracta de canviar el temps que s'ha de cultiva per 

altre més apropiat que, a través de les activitats pròpies del sòl prèviament a la 

sembra, elimini les herbes indesitjades. Més en concret convé retardar el màxim de 

temps possible la sembra del cultiu amb la finalitat a que les pluges afavoreixen una 

fort naixença de les males herbes al terreny i, després, actuar amb les feines pertinents 

tan ràpid com es pugui entrar al camp. D'aquesta forma s'elimina molta de les especies 

indesitjables. Aquest mètode es coneix popularment com a "falsa sembra" i s'utilitza al 

cultiu dels cereals. Aquests retardaments de la instal·lació del cultiu es solen fer a la 

tardo o a la primavera. En cas de ser espècies anuals aquest mètode té els seus límits 

ja que poden tornar a rebrotar després de la feina del sòls.  

 

 Densitat de sembra o plantació del cultiu: Amb aquest mètode el que es vol aconseguir 

és una densitat de sembra del cultiu més alta amb la intenció de que s'elevi la densitat 

de la cobertura vegetal i ocupi el màxim de superfície del sòl el més prest possible per 

aconseguir que disminueixi la quantitat de espècies indesitjables, ja que aquestes 

plantes competeixen amb el cultiu amb espai, llum i nutrients i així, el cultiu impedeixi 

el seu creixement. Una variant es la sembra en línies agrupades en el cultiu de cereals, 

que consisteix en utilitzar la mateixa dosi de llavor per superfície, que es fa servir quan 

es cultiva a tot el camp,  a la sembra a línies. D'aquesta manera el cultiu es més dens i 

les males herbes tenen difícil el seu creixement i desenvolupament, a més, és més fàcil 

birbar mecànicament amb les eines a les línies no cultivades. 
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5.5. Principals plagues i malalties i solucions ecològiques 

 A continuació es descriuran les principals solucions ecològiques de les principals 

plagues i malalties dels cereals (Planes et al., 1995):  

 Mantenir el rostoll net de males herbes és eficaç contra els Agriotes sp. 

 En el que es refereix a la "llagosta" la solució consisteix en passar, en passades 

creuades, el cultivador per trencar els ous i exposar-los a l'acció del fred i les 

aus insectívores que s'encarreguin de destruir-los. Aquesta feina es realitza 

entre setembre i octubre. 

 En el que es refereix a Mayetiola destructor sol aconsellar-se retardar la 

sembra. D'aquesta manera, els petits moscards que apareixen en octubre no 

tindran lloc on posar els seu ous. Es aconsellable cremar el rostoll per destruir 

els insectes en forma de pupa. Tot el que tendeix a augmentar la resistència de 

la planta disminueix els efectes de la plaga, com també la rotació de cultius 

substituint "blat", "ordi" i "sègol" per "civada", cereal que no és atacat per 

aquest moscard. 

 En el que es refereix als "xinxes de blat" el mètode de lluita més convenient 

tracta de avançar la maduració del "blat" sembrant varietats primerenques. 

D'aquesta manera, quan el insecte arribi a les espigues el gra ja estaran 

endurits i el insecte no podrà picar-los.Com lluita biològica es pot potenciar 

paràsit tal com són Telenomus sp. (papallona òfaga), varis insectes de 

himenòpters que pertanyen al gènere Trissolcus sp. i Trichogramma sp (aquest 

himenòpter parasita els ous amb èxit), i inclús dípters com Helomyia lateralis 

(amb poca eficàcia). 

 En el que es refereix als "barrinadors de blat de moro" la única lluita mecànica 

eficaç és la crema de rostoll durant el hivern, ja que proporciona la destrucció 

de la pupa abans de la sortida de les papallones. Després de la recollida de les 

panotxes s'arrencaran les canyes i es cremaran. Per a que aquest mètode sigui 

eficaç ha de ser realitzada per tots els agricultors dels voltants. Es pot tracta 

amb Bacillus thuringiensis després d'eclosionar els ous i abans de que les 

cuques penetrin a les tiges.  
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 En el que es refereix a la "càries del blat" és molt important desinfectar la 

llavor amb sulfat de coure (1kg de sulfat per 100 litres d'aigua). 

 Respecte als "carbons", aquells que romanen a la superfície dels grans 

emmagatzemats es podrà prevenir amb la desinfecció de les llavors, però si el 

fong es troba dins la llavor es pot desinfectar la llavor per calor.   

 En el que es refereix als "rovells" la utilització de varietats resistents, la 

supressió de plantes hostes secundàries i no abonar en excés amb nitrogen 

tindria que ser suficient com a lluita. 

 En el que es refereix als "oidis" el tractament més eficaç és l'aportament de 

sofre sobre la planta per controlar l'avanç del fong, només en casos extrems. 

 En el que es refereix al "Peu negre" Ophiobolus graminis, la "fusariosi" 

Fusarium roseum i Fusarium nivale, i el "encamat parasitari" 

Pseudocercosporella herpotrichoides es recomana per la seva lluita utilitzar 

varietats de blat de hivern que tinguin una menor sensibilitat a aquests tipus 

de fongs, rotacions de cultius que separin, al menys un any, el cultiu de cereals 

en la mateixa parcel·la, retarda la llavor al menys una setmana per disminuir 

les contaminacions i no sembrar massa espès (utilitzar densitat baixa de 

llavors). 

 

 A continuació es descriuran les principals solucions ecològiques de les principals 

plagues i malalties de les lleguminoses (Planes et al., 1995): 

 En el que es refereix als "corcs" es recomana eliminar al fer la sembra els grans 

fets malbé, la seva identificació és fàcil ja que flotaran a l'aigua mentre que els 

sans es queden al fons. Rotació de cultius que separi un any del cultiu de 

lleguminoses per rompre el cicle biològic. Utilitzar l'àcar Pediculoides 

vantricosus com a depredador dels ous, larves i nimfes, o els paràsits Triaspi 

thoracica, Bruchovius mayri, eurytoma vachtii o Anisopterolamus calandrae. 

 En el que es refereix a la planta paràsita Orobanche cremata es pot evitar la 

seva propagació a terrenys poc envaïts amb la crema d'aquestes plantes abans 

de que fructifiquin i alliberis les seves llavors, però quan la infecció al camp és 
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severa és impossible la seva lluita. Per tant, la observació del camp de tant en 

tant és molt important. 

 A continuació es descriuran les principals solucions ecològiques de les principals 

plagues i malalties de la "soia" (Guerrero Garcia, 1997): 

 En el cas de Spodoptera littoralis es pot tractar amb Bacillus thuringiensis 

específic per aquesta plaga. 

 En el cas de "l'Aranya roja" Tetranychus sp. s'aconsella introduir als camps 

infestats, "àcars" devoradors de aquesta aranya, com poden ser: Amblyseius 

californicus o Phytoseulus persimilis. 

 En el cas de les "xinxes" a la "soia", els mètodes de lluita són els mateixos que 

es descriuen a les "xinxes del blat". 

 En el cas del "Pugó" Aphis sp. es pot combatre amb solució de sabó de potassa 

o extracte de nim (oli d'una planta asiàtica). 

 En el cas de la "Gardama" Spodoptera exigua es pot tractar la larva amb 

Bacillus thuringiensis específic per aquesta plaga. 

 En el cas de Heliotis sp. es pot combatre en enemics naturals com Coccinella 

septempunctata , Chrysoperla carnea i Orius sp. 

 Respecte a la "Mosca blanca"  es pot recomanar l'ús d'enemics naturals com 

l'àcar depredador Amblyseius swirskii, les vespes parasitoides Encarsia 

formosa i Eretmocerus mundus, i les xinxes depredadores generalistes 

Macrolophus caliginosus.y Nesidicoris tenuis. 

 En el cas dels "fongs" el més important es comprar llavors resistents a aquests.  

 En el cas de Diaporthe i Antracnosis hem de intentar comprar llavor lliure 

d'aquestes malalties. 

 A continuació es descriuran les principals solucions ecològiques de les principals 

plagues i malalties del "girasol" (Alba Ordez, 1990): 

 En el cas dels "cucs grisos", Agrotes segetum, Agrotes exclamationis i Agrotis 

ypsilon, es recomana no retardar la sembra massa per disminuir el perill de la 

plantació. 
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 En el cas de Tanymecus dilaticollis els mètodes de prevenció i control són: 

evitar el cultiu del "girasol" després de "blat de moro" o "remolatxa sucrera" i 

sembrar el "girasol" després de cereals o "pèsols". 

 En el cas de Omesoma nebulella es recomana sembrar varietats resistents. 

 En el cas de  la "podridura carbonosa de arrel i tija" Macrophomina phaseolina 

i "necrosi del capítol" es recomanen les pràctiques agronòmiques i estratègies 

per evitar l'estrès hídric de la planta i per calor de les plantes: regular la data 

de la sembra segons el clima de la zona, evitar els sòls lleugers, regar en els 

moments crítics, etc. En el cas específic de "necrosi del capítol" existeixen 

varietats poc sensibles a aquesta malaltia. 

 En el cas de Verticillium dahliae es recomana que les varietats sembrades 

siguin resistents a aquest fong i la utilització de llavor lliure de patògens. 

 

5.6. Labors 

En aquest apartat es donarà a conèixer les diferents feines del camp que es fan durant 

l'any en els cultius d'hivern ( "blat", "ordi", "civada" i "fava") i en els cultius d'estiu ("girasol", 

"blat de moro", "soia" i "sorgo"). Aquest apartat es bassa en l'experiència professional de 

l'agricultor i les eines que empra, ja que ell és el que té una màxima coneixença de la terra i les 

espècies que utilitza. 

 Cultius d'hivern:  

 Després del mes de juliol i després de que plogui, a l'agost i setembre, es 

passen els estripadors amb corró de varetes a 25-30cm de fondària per 

enterrar el rostoll. 

 Després, a finals d'agost o principis de setembre, s'escampa l'abonat al sòl amb 

el remolc escampador de fems (sobretot els fems de les gallines que han fet 

durant tot l'any), després per integrar aquesta gallinassa i reduir la 

compactació del sòl a uns 10cm-15cm de fondària es passaria el cultivador 

amb discos i corró de varetes. 

 La primera quinzena d'octubre es passa un altre pic el cultivador amb discos i 

corró de varetes per arrenca les males herbes de la superfície i les mescla amb 
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el sòl per tal de que es desintegrin. De vegades el sòl encara no queda a punt 

per sembrar i, en aquestes ocasions, es passa el rotocultor amb corró llis, que 

treballa a 15cm de fondària, i anivella per enllestir el sòl per sembrar. 

 Des de la segona quinzena d'octubre i fins primera quinzena de desembre es 

sembra amb la sembradora amb corró llis. 

 Es sega  la "civada" per farratge del 15 d'abril al 15 de maig i es deixa a terra 

per que es sequi durant 7-10 dies. 

 Recollir el gra de "l'ordi", el "blat" i la "fava" entre el 20 de maig i el 15 de juliol 

(depèn de la varietat i de com ha sigut l'any). 

 Amb la palla i el gra que queda al sòl de la "civada", es rampina amb el rampí 

(és a dir, es fan fileres del farratge de "civada" a terra), després s'embala amb 

una embaladora i es ven. 

 

 Cultius d'estiu: 

 Del 15 de febrer al 15 de març es passa els estripadors amb corró de varetes i 

s'escampa la gallinassa al sòl amb el remolc escampador de fems. 

 Després d'enterrar el fems amb el cultivador amb discos i corró de varetes i es 

deixa passar entre 7-10 dies per deixar néixer les males herbes es passa un 

altre pic el cultivador amb discos i corró de varetes per arrenca aquestes males 

herbes de la superfície mesclar-les amb el sòl per tal de que es desintegrin. 

 Entre el 20 de març i el 5 de maig es passa el rotocultor amb corró llis i es 

sembra amb la sembradora amb corró llis. 

 Quan el "blat de moro" fan entre un 50cm i uns 60cm s'utilitzen les eines 

d'arades calçadores per arrencar les males herbes i amuntegar terra sobre els 

seus troncs i repassar les línies laterals per a que l'aigua de reg a manta, en el 

cas del "blat de moro", passi sense obstacles. 

 El "blat de moro" es rega a manta i entre línies entre 5 i 7 vegades (segons 

l'any) durant el seu cicle. 

 Recollir el gra del "girasol" entre la segona quinzena d'agost i la primera de 

setembre. 

 Recollir el gra del "blat de moro" entre setembre i octubre. 
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 Imatges de la maquinària utilitzada: 

 

 
Imatge 5.6.a.: Estripadors amb corró de varetes.  

 

 

 
Imatge 5.6.b.: Cultivador amb discos i corró de varetes.  

 

 

 
Imatge 5.6.c.: Remolc escampador de fems. Imatge obtinguda a través de la xarxa de internet.  
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Imatge 5.6.d.: Rotocultor amb corró llis.  

 

 
Imatge 5.6.e.: Sembradora amb corró llis.  

 

 
Imatge 5.6.f.: Recol·lectora.  

 

 
Imatge 5.6.g.: Rampinadora.  
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Imatge 5.6.h.: Segadora rotativa. Imatge obtinguda a través de la xarxa de internet. 

 

 

 
Imatge 5.6.i.: Embaladora.  

 

 

 
                  Imatge 5.6.j.: Calçadora.  
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5.7. Rotació de cultius 

Als camps de "l'aspre" s'ha elaborat una rotació de cultius que són resistents a la 

sequera i es poden cultivar a la seca. El "sorgo", el "girasol", la "civada" i "l'ordi" fan referència 

a aquests cultius (Guerrero Garcia, 1997). Així mateix als camps del "pla", on es pot regar 

gràcies als pous existents a cada camp i on l'aigua queda retinguda durant més temps, es pot 

sembrar "soia", "blat" i "blat de moro" ja que són sensibles a la sequera (Guerrero Garcia, 

1997).  

També s'ha introduït a la rotació la sembra de "faves" (tan als camps de "l'aspre" com 

als camps del "pla"), que com bé es sap es una lleguminosa que fixa nitrogen atmosfèric al sòl 

gràcies a les bactèries que viuen en simbiosi amb l'arrel d'aquests tipus de plantes. La "fava" 

s'utilitza com adob en verd, acció per la qual es conrea una planta per després enterrar-la i així 

incrementar el nivell de matèria orgànica i, en aquest cas, també el nivell de nitrogen.  

Com es pot veure a la rotació del camps de "l'aspre" el temps de guaret (temps 

improductiu d'un camp amb la intenció de recuperar i emmagatzemar matèria orgànica i 

conservar la humitat del terreny a més d'evitar que possibles plagues i malalties puguin 

proliferar al següent cultiu que es sembri) és més llarg que no pas el del guaret del camps del 

"pla" ja que "l'aspre" és més pobre en matèria orgànica i estructura del sòl que no pas el "pla". 

El temps de treballs de camp duren més o menys segons l'època de recollida del cultiu 

anterior i l'època de sembra del següent cultiu. Per exemple, en el temps de treball que fluctua 

entre el cultiu del "girasol" i de la "civada" és més gran ( un mes i mig) que el temps de treball 

que fluctua entre el cultiu de la "civada" i el "sorgo" (mig mes). Això es degut a que el "sorgo" 

es sol sembra a mitjans maig i la "civada" sol estar madura a finals d'abril, en canvi el "girasol" 

madura a mitjans de setembre i la "civada" es sol sembrar a principis de novembre. D'aquesta 

manera s'aprofita el camp al màxim, ja que també s'ha programat el temps de descans (guaret) 

del sòl i el cultiu que serveix com adob en verd i dona nitrogen al sòl, ja que, en els següents 

cultius de cereals fa molta falta. A més, s'aportarà fems en forma de gallinassa segons el 

contingut en nitrogen que es tingui en cada moment, pot ser la femta de les gallines de la 

granja no siguin suficients, en aquest cas s'intentarà dur fems d'altres granges que lis sobri.   
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ANYS

MESOS

CAMP 1

CAMP 2

CAMP 3

CAMP 4

CAMP 12

CAMP 13

CAMP 14

G FG F A S O

ANY 2

S O N

ANY 1

M A M J J A M J JA MD N D G F M OA M J J A S

ANY 3

N DO N D G F MA M J J A

ANY 4

S

                            Taula 5.7.a.: Rotació de cultius al camps de "l'aspre".  
 

ANYS

MESOS

CAMP 5

CAMP 6

CAMP 7

CAMP 8

CAMP 9

ANY 1 ANY 2 ANY 3 ANY 4

M A M J J A S O N D M A DM A J JO N D G F NM J J A S DG F G F J J A S OG F M A MA S O NM

                                    Taula 5.7.b.: Rotació de cultius al camps del "pla".  

Treballs de camp
"Fava" ( abob en verd)

"Girasol"
"Civada" (farratge)

"Sorgo"
"Ordi"
"Soia"
"Blat"

"Blat de moro"
Guaret  

               Taula 5.7.c.: Llegenda de les taules 5.7.a i b.  
 

5.8. Estimació del preu de venta del gra 

En el present apartat primerament es presenta la mitjana dels preus agraris que hi ha 

hagut al llarg dels darrers tres anys per, coneixent els preus d’alguns productes ecològics, 

poder fer una analogia de preus de tots els productes agraris ecològics que es presenten a 

l’estudi de la rotació de cultius. 

Els preus agraris dels cereals convencionals s’han obtingut de la cotització d’aquests a 

la llotja de cereals de Barcelona. 
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Els preus ecològics del "blat de moro", el "blat" i "l'ordi" han estat obtinguts 

preguntant directament als pagesos de la zona, que ens han facilitat aquesta informació. 

A partir d’aquestes tres dades s'ha fet una extrapolació dels preus ecològics dels altres 

cereals ecològics. 

Com que s'ha comprovat que la diferència entre els preus convencionals i ecològics 

cada any és més petita ( no s'ha d'entrar en analitzar el perquè, ja que es desconeix les causes 

que poden ser molt variades, com l’augment del nombre d’operadors, augment de la 

productivitat de la producció agrària ecològica, etc), s'ha decidit agafar la diferència de preus 

dels tres productes que coneixem del darrer any ( aquest 2017 ) i fer-ne una mitjana per tenir 

una aproximació de la cotització real (que no existeix a nivell oficial públic). 

CEREAL I  
LLEGUMINOSA

MITJANA 
CONVENCIONAL 

€/Tn
ECOLÒGIC

€/Tn
"Blat de moro" 181,2 310

"Blat" 185,4 285
"Sorgo" 171,4 265,9
"Ordi" 171,73 240

"Girasol" 376,15 583,54
"Soja" 351 544,52

"Civada" 107,77 146,07  
Taula 5.8.a.: Mitjana dels preus agraris que hi ha hagut al llarg dels darrers tres anys i extrapolació dels preus 

ecològics, coneixent els preus d’alguns productes ecològics (marcat en groc). 
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5.9. Estimació de la producció anual de gra i estimació 
econòmica  

La densitat de sembra de cada llavor (informació facilitada pels agricultors de la zona) 

és: 

 "Ordi": 205 kg/ha 

 "Fava": 274 Kg/ha 

  "Civada": 169 kg/ha 

 "Girasol": 10 kg/ha 

 "Sorgo": 10 kg/ha 

 "Soia": 90 kg/ha 

 "Blat de moro": 540 kg/ha 

 "Blat": 242kg/ha 

A la taula 5.9.a s'estima el rendiment de cada cultiu tenint en compte l'estimació del 

preu de venta del gra feta abans i els kg/ha de cada cultiu que es sol treure (aquestes dades 

són facilitades preguntant a agricultors de la zona).  

CEREAL
LLEGUMINOSA

Kg/Ha
PREU 
€/Tn

RENDIMENT
 €/Ha

"Blat de moro" 13.710,00 310,00 4.250,10
"Blat " 4.113,00 285,00 1.172,21

"Sorgo" 4.225,00 265,90 1.123,42
"Ordi" 3.656,00 240,00 877,44

"Girasol" 2.285,00 583,54 1.333,39

"Soja" 3.900,00 544,52 2.123,62

"Civada" 
Farratge

6.855,00 146,07 1.001,32

"Fava" 2.285,00 330,95 756,22
 

Taula 5.9.a.: Rendiment de cada cultiu que es fa servir a la rotació de cultius, sabent el kg per Ha que es 
poden treure del camp i el preu estimat al qual es pot vendre. 

 
 
 
A la taula 5.9.b s'estima el ingrés brut dels quatre anys de rotació segons el cultiu que 

en aquell any es reculli. La "fava" no es te en compte com ingrés brut ja que és fa servir com 

adob en verd.  
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Nombre camp Superfície Any 1
Ingrés brut

€
Any 2

Ingrés brut
€

Any 3
Ingrés brut

€
Any 4

Ingrés brut
€

1 0,76 "Ordi" 666,85
"Girasol"

"fava"
1.013,37

"Civada"
"Sorgo"

1.614,80

2 1,21
"fava"

"Girasol"
1.613,40 "Sorgo" 1.359,34

3 1,3 "Girasol" 1.733,40
"Civada"
"Sorgo"

2.762,16 "Ordi" 780,92

4 0,89 "Sorgo" 999,84 "Ordi" 780,92
"fava"

"girasol"
519,35

5 0,62 "Soia" 1.316,64 "Blat" 726,77
"fava"

"blat de m."
2.635,06 "Soia" 1.316,64

6 4,31 "Blat" 5.052,20 "Soia" 9.152,79 "Blat" 5.052,20
"fava"

"girasol"
5.746,90

7 0,76
"Fava"

"blat de m."
3.230,08 "soia" 1.613,95 "blat" 890,88

8 1,33 "Blat" 1.559,03 "Soia" 2.824,41 "blat" 1.559,03 "blat" 1.559,03

9 0,62 "Soia" 1.316,64 "Blat" 726,77
"fava"

"blat de m."
2.635,06 "Soia" 1.316,64

12 0,29 "Ordi" 254,46
"Girasol"

"fava"
386,68 "Sorgo" 325,79

13 1,66
"Fava"

"Civada"
1.662,19 "Sorgo" 1.864,88

14 1,58 "Ordi" 1.386,36
"Girasol"

"fava"
2.106,75 "Sorgo" 1775,00

TOTAL € 11.977,77 25.006,22 21.007,25 15.845,96

    Taula 5.9.b.: Ingrés brut estimat de cada any segons el cultiu que es reculli. El cultiu de la "fava", alhora de 
comptabilitzar els ingressos, no es té en compte ni com a gra ni com a farratge ja que es fa servir com adob en verd. 

 
 

A la taula 5.9.c. es pot trobar les amortitzacions de les eines utilitzades per 

l’explotació. Aquestes amortitzacions han estat obtingudes preguntant directament al 

responsable de l’explotació que prèviament havia demanat al venedor professional.  

A la taula 5.9.d. s'estima els costos que suposa utilitzar aquesta maquinària als treballs de 

camp tenint en compte el preu del gasoil agrícola. Aquestes dades són facilitades per 

l'agricultor i responsable de l'explotació agrícola -ramadera. 
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Taula 5.9.c.: Amortització de les eines utilitzades per l’explotació agrícola. El tractor ja està amortitzat. 

 

EINA €/Ha

Estripadors amb
 corró de varetes

12,13

Remolc 
escampador de 

fems
10,5

Cultivador  amb 
discs i corró 
de varetes

10,61

Rotocultor 
amb corró llis

12,13

Sembradora amb 
corró llis

18,95

Recol·lectora 11,025
Rampinadora 4

Segadora
rotativa

16,54

Embaladora 48,95
Regar a manta 18

Calçadora 12,58

Gasoil 0,758 €/l  
Taula 5.9.d.: Estimació dels costos del gasoil agrícola en €/l i de les eines que s'utilitzen als treballs de camp en €/Ha.  

 

Les taules 5.9.e i 5.9.f tenen com a finalitat, a partir del preu per Kg i la densitat de 

sembra en kg per ha, donar a conèixer la despesa de la compra de llavor els primers anys que 

es sembra. Els següents anys es guardaria part de la llavor per tornar a sembrar. 

 

EINA
Anys vida 

útil
Cost 

adquisició
Cost anual

Any 
adquisició

Amortització 
actual anual

Estripador amb corró 
de baretes 25 9.000,00 € 360,00 € 20 360,00 €

Remolc escampador 
fems 25 12.000,00 € 480,00 € 30

Cultivador amb disc i 
corró baretes 25 11.000,00 € 440,00 € 17 440,00 €

Rotocultor amb corró 
llis 20 10.000,00 € 500,00 € 19 500,00 €

Sembradora amb 
corró llis 25 12.000,00 € 480,00 € 17 480,00 €

Recol·lectora 30 30.000,00 € 1.000,00 € 30
Rampinadora 25 9.000,00 € 360,00 € 4 360,00 €

Segadora rotativa 25 15.000,00 € 600,00 € 7 600,00 €
Embaladora 25 20.000,00 € 800,00 € 12 800,00 €
Calçadora 25 6.000,00 € 240,00 € 35

Tractor 12 52.000,00 € 4.333,33 € 12
TOTAL 9.593,33 € TOTAL 3.540,00 €
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Taula 5.9.e.: Preu estimat al qual es compraria la llavor i la densitat de sembra de cada llavor.   

 
 

 

 
Taula 5.9.f.: Despesa de la compra de llavor dels primers anys que es sembra a partir del preu de les llavors que es 

cultiven i els kg que es necessita per sembrar a cada camp segons la densitat de sembra de cada llavor. Els següents 
anys es guarda llavor per tornar a sembrar-la.  

 
A les taules 5.9.g, 5.9.h, 5.9.i i 5.9.j s'estima els costos de producció dels quatre anys de 

rotació. A continuació es farà una breu explicació de quines eines es fan servir a cada cultiu per 

justificar els costos de producció: 

Tipus de 
llavor

Preu a que 
es compra 

la llavor                 
€/Kg

Densitat de 
sembra de      
cada llavor             

Kg/ha

"blat de 
moro"

0,31 540,00

"Blat" 0,29 242,00

"Sorgo" 0,27 10,00

"Ordi" 0,17 205,00

"Girasol" 0,58 10,00

"Soia" 0,54 90,00

"Civada" 0,15 169,00

"Fava" 0,33 274,00

Nombre camp
Superfície 

Ha

Any 1: 
llavors que 
es cultiven 

Any 1:              
Kg de llavor 

que es sembra 

Any 1: 
Despesa de 

la compra de 
llavors              

€

Any 2: 
llavors que 
es cultiven 

Any 2:              
Kg de llavor 

que es sembra 

Any 2: 
Despesa de 

la compra de 
llavors            

€

1 0,76 "Ordi" 155,80 26,76

2 1,21
"fava"

"Girasol"
343,64 116,78

3 1,3 "Girasol" 13,00 7,59
"Civada"
"Sorgo"

13,19 35,55

4 0,89 "Sorgo" 8,90 2,37

5 0,62 "Soia" 55,80 30,38 "Blat" 150,04 42,76

6 4,31 "Blat" 1.043,02 297,26 "Soia" 387,90 211,22

7 0,76
"Fava"

"blat de m."
618,64 196,14

8 1,33 "Blat" 321,86 91,73 "Soia" 119,70 65,18

9 0,62 "Soia" 55,80 30,38 "Blat" 150,04 42,76

12 0,29 "Ordi" 59,45 10,21

13 1,66
"Fava"

"Civada"
735,38 191,51

14 1,58 "Ordi" 323,90 55,62

TOTAL 1.498,38 459,71 €  TOTAL 3.057,68 994,49 € 
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 La maquinària que es fa servir per el cultiu de "l'ordi", el "girasol", el "sorgo", la "soia" i 

el "blat" és: els estripadors, l'abonadora, el descompactador de braços oblics amb 

corró de varetes, el rotocultor amb corró llis (que es fa servir 2 vegades, una quan es fa 

la "falsa sembra" per extreure males herbes i un altre per, tot seguit, sembrar), la 

sembradora i la recol·lectora.  

 La maquinària que es fa servir per el cultiu de la "fava" és: els estripadors, l'abonadora, 

el descompactador de braços oblics amb corró de varetes, el rotocultor amb corró llis 

(que es fa servir 2 vegades, una quan es fa la "falsa sembra" per extreure males herbes 

i un altre per, tot seguit, sembrar) i la sembradora. La recol·lectora no es fa servir ja 

que la "fava" s'utilitza com adob en verd.   

 La maquinària que es fa servir per el cultiu del "blat de moro" és: els estripadors, 

l'abonadora, el descompactador de braços oblics amb corró de varetes, el rotocultor 

amb corró llis (que es fa servir 2 vegades, una quan es fa la "falsa sembra" per extreure 

males herbes i un altre per, tot seguit, sembrar), la sembradora, les calçadores, la 

recol·lectora i regar a manta entre 5 i 7 cops (de mitja 6 cops), depèn de l'any.    

 La maquinària que es fa servir per el cultiu de la "civada" per farratge és: els 

estripadors, l'abonadora, el descompactador de braços oblics amb corró de varetes, el 

rotocultor amb corró llis (que es fa servir 2 vegades, una quan es fa la "falsa sembra" 

per extreure males herbes i un altre per, tot seguit, sembrar), la sembradora, la 

rampinadora, la segadora i la embaladora.  

La llavor no es compra, es guarda una part de la producció de cada cultiu, inclús del 

cultiu de la "fava" (en aquest cultiu sempre es deixarà una petita part per gra), per després 

tornar a sembrar. No s'ha tingut en compte a l'hora de comptabilitzar els ingressos aquesta 

pèrdua de guanys ja que és una quantitat casi imperceptible.     

La llavor sembrada normalment serà de varietats autòctones i/o adaptades a les 

condicions ambientals que existeixen a aquest municipi. 
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Taula 5.9.g.: Estimació dels costos de producció del primer any de rotació en €, segons el tipus de cultiu que 
s'implanta en els diferents camps utilitzant les eines esmentades a la taula 5.9.c. 

 

 

Nombre camp
Superfície

Ha
Producte

TOTAL 
COSTOS DE

PRODUCCIÓ
(€)

1 0,76 "Fava" 66,17

2 1,21 "Girasol" i "civada" 269,73

3 1,3 "Sorgo" 127,51

4 0,89 "Ordi" 87,30

5 0,62 "Fava" 53,98

6 4,31 "Soia" i "blat" 708,78

7 0,76 "Blat de moro" 166,19

8 1,33 "Soia" i "blat" 204,06

9 0,62 "Fava" 53,98

12 0,29 "Fava" 25,25

13 1,66 "Girasol" i "civada" 370,04

14 1,58 "Fava" 137,55

2.270,51

ANY 2

 
Taula 5.9.h.: Estimació dels costos de producció del segon any de rotació en €, segons el tipus de cultiu que 

s'implanta en els diferents camps utilitzant les eines esmentades a la taula 5.9.c.  
 

Nombre camp
Superfície

Ha
Producte

TOTAL 
COSTOS DE
PRODUCCIÓ

(€)

1 0,76 "Ordi" 74,54

2 1,21 "Fava" 105,34

3 1,3 "Girasol" 127,51

4 0,89 "Sorgo" 87,30

5 0,62 "Soia" 60,81

6 4,31 "Blat de moro" 942,45

7 0,76 "Fava" 66,17

8 1,33 "Blat de moro" 290,82

9 0,62 "Soia" 60,81

12 0,29 "Ordi" 28,44

13 1,66 "Fava" 144,52

14 1,58 "Ordi" 154,97

2.143,69

ANY 1
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Nombre camp
Superfície

Ha
Producte

TOTAL 
COSTOS DE 

PRODUCCIÓ
(€)

1 0,76 "Girasol" 74,54

2 1,21 "Sorgo" 118,68

3 1,3 "Ordi" 127,51

4 0,89 "Fava" 77,48

5 0,62 "Blat de moro" 135,57

6 4,31 "Fava" 427,51

7 0,76 "Soia" i "blat" 106,54

8 1,33 "Fava" 115,79

9 0,62 "Blat de moro" 135,57

12 0,29 "Girasol" i "Civada" 57,61

13 1,66 "Sorgo" 162,82

14 1,58 "Girasol" i "Civada" 313,87

1.853,52

ANY 3

 
Taula 5.9.i.: Estimació dels costos de producció del tercer any de rotació en €, segons el tipus de cultiu que 

s'implanta en els diferents camps utilitzant les eines esmentades a la taula 5.9.c.  
 

Nombre 
camp

Superfície
Ha

Producte

TOTAL 
COSTOS DE 

PRODUCCIÓ
(€)

1 0,76 "Sorgo" 60,80

2 1,21 "Ordi" 96,81

3 1,3 "Fava" 89,67

4 0,89 "Girasol" i "Civada" 162,06

5 0,62 "Soia" i "blat" 76,64

6 4,31 "Blat de moro" 864,52

7 0,76 "Fava" 52,42

8 1,33 "Blat de moro" 266,78

9 0,62 "Soia" i "blat" 76,64

12 0,29 "Sorgo" 23,20

13 1,66 "Ordi" 114,51

14 1,58 "Sorgo" 126,41

2.010,47

ANY 4

 
Taula 5.9.j.: Estimació dels costos de producció del quart any de rotació en €, segons el tipus de cultiu que s'implanta 

en els diferents camps utilitzant les eines esmentades a la taula 5.9.c.  
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A les taules 5.9.j.,5.6.9.k., 5.9.l., 5.9.m. s'estimen els beneficis dels quatre anys tenint 

en compte els ingressos i els costos de cada any. El primer any els beneficis surten en negatiu 

ja que al tenir en compte les despeses de la compra de llavors i tenir només el 50% dels camps 

sembrats degut a la rotació de cultius els costos superen els ingressos, de tota manera els anys 

següents el benefici es positiu. 

INGRESOS COSTOS BENEFICIS
11.977,77 13.343,40 -1.365,63 €

ANY 1

 
Taula 5.9.k.: Estimació dels beneficis de producció del primer any en €.  

 

INGRESOS COSTOS BENEFICIS
25.006,22 14.005,00 11.001,22 €

ANY 2

 
Taula 5.9.l.: Estimació dels beneficis de producció del segon any en €.  

 
 

INGRESOS COSTOS BENEFICIS
21.007,25 12.593,52 19.410,63 €

ANY 3

 
Taula 5.9.m.: Estimació dels beneficis de producció del tercer any en €.  

 

INGRESOS COSTOS BENEFICIS
15.845,96 12.750,47 13.906,44 €

ANY 4

 
Taula 5.9.n.: Estimació dels beneficis de producció del quart any en €.  

 

Segons el Reglament (CE) 834/2007 el 20% de l’alimentació com a mínim sigui de la 

pròpia finca. Aquest punt del reglament és inviable econòmicament dur-lo a terme, ja que, a 

més de no tenir un bon magatzem on emmagatzemar el pinso (sec i ben aïllat de les condicions 

ambientals), comprar tota la maquinària necessària i contractar un treballador per processar la 

llavor té uns costos molts elevats que la granja, sobretot el primer any, no pot assumir. A més 

el tortó de soia és fa una proteïna imprescindible per l’alimentació de les gallines (animals 

monogàstrics) ja que és una proteïna que digereixen fàcilment. El tortó de soia té un 

inconvenient si no s’analitza periòdicament i es troba en bones condicions, i és que es pot 

degradar amb facilitat davallant així el % de proteïna que es necessita (això suposaria 

contractar una persona més per realitzar analítiques periòdiques per comprovar la qualitat del 
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tortó de soia en particular i del pinso en general, que ara mateix és inviable econòmicament). 

Un altre inconvenient és que el tortó de soia és molt car si es compra en petites quantitats i 

elevaria els costos.  

Una alternativa que va proposar el CCPAE a aquesta mancança és que és destinés el 

gra produït a empreses que s’encarreguen a la producció de pinso. En aquest cas s’ha arribat a 

un acord amb NUTREX (proveïdor del pinso de la granja) que consisteix en la destinació del gra 

produït en l’explotació a aquesta empresa a canvi de que es compensi amb el pinso que es 

necessita.  
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6. GESTIÓ DE LA GRANJA 

 

6.1. Maneig general de l'explotació ramadera 

Diàriament, a primera hora del dematí, s'entra a les dues naus per comprovar que no 

hagi gallines mortes o malaltes dins o fora dels ponedors, es retira els ous que es puguin trobar 

fora dels nius, i també es constata que els menjadors tinguin pinso i que l'aigua flueixi be als 

abeuradors tipus tetina. 

Després, a l'obrador, es posa en funcionament la cinta transportadora i es recullen els 

ous posant-los a oueres de cartró de 30 ous cadascuna, mentrestant, es revisaran els ous, i els 

que estiguin romputs, bruts d'excrements o tinguin qualque anomalia (com les explicades 

anteriorment) es rebutgen i no es comercialitzen. Aquests ous rebutjats són considerats 

categoria B però no és interessant vendre'ls ja que la qualitat de l'ou minva i per tant el seu 

preu, a més es troben en una quantitat molt escassa que no surt econòmicament rendible 

posar-los a la venda. Al haver recollit i triat els ous de les dues cintes, es procedeix a   

classificar-los segons el pes dels ous, una màquina classificadora ajuda a aquesta feina.  

Mentre es va posant els ous a mà dins la màquina es tornen a revisar per evitar els ous 

de categoria B. Aquesta màquina classifica per pes (Garcia Trujillo et al., 2009) en les següents 

categories: XL, molt grans, pes igual o superior a 73g; L, grans, pes entre els 63g i els 73g; M, 

mitjans, pes entre 53g i 63g; i S, petits, pes inferior a 53g.  

 Tots aquests ous, que es tornen a posar en oueres de cartró de 30 ous cadascuna, són 

de categoria A o "ous frescs" que han de complir els següents requisits (Garcia Trujillo 

et al., 2009):  

 La closca de l'ou ha de ser normal en color, sense cap anomalia ni deformitat, 

neta i intacta. 

 La cambra d'aire te que tenir una altura no superior a 6mm. 

 El rovell te que ser visible a contrallum, que es mogui molt poc al girar l'ou. 

 La clara ha de ser transparent i translúcida a la llum. 

 No es poden sotmetre a cap tractament de conservació ni refrigeració en 

cambres inferiors a 5ºC.  
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 Quan els ous ja estan classificats es marquen cadascun dels ous amb un tampó 

adequat per l'estampació d'ous on hi ha imprès una sèrie de dígits que junts 

conformen un codi (imatge 3.6) atorgat per la Comunitat Autònoma (en aquest cas 

Catalunya) que consta de (Garcia Trujillo et al., 2009):  

 La forma de producció: que es refereix a la forma de cria que es dur a terme a 

la granja: 0 per producció ecològica, que es el cas que es descriu; 1 per 

producció de gallines camperoles; 2 per producció en gallines a terra; i 3 per 

producció de gallines en gàbia. 

 L'Estat membre: Indica on s'han produït els ous, en aquest cas España amb les 

lletres ES. 

 El nombre d'identificació de l'explotació: que està compost per dos dígits 

corresponent al codi de la província, seguit de tres dígits corresponent al 

municipi on s'ubica l'explotació, i en darrera instància, la resta de dígits que 

identifiquen l'explotació dins el municipi. 

 

 

 
Imatge 6.1.a.: Detall d'ou amb codi (font: web: opcinatura) 

 
 

Quan els ous estan classificats i marcats s'embalen en caixes de 180 ous, caixes que 

contenen 6 oueres de cartró de 30 ous cadascuna; o bé, segons el client, en embalatges de 

cartró de un dotzena ous cadascuna amb l'etiquetatge corresponent que més endavant 

explicarem. 

El transport s'efectua amb una furgoneta isotèrmica, per poder així, mantenir-los a una 

temperatura constant abans de la venda al consumidor final. A la granja els ous no 
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s'emmagatzemen només que un dia o dos, això vol dir que tots es venen amb un o dos dies de 

posta màxim. 

Quan es va a començar la producció d'ous es va introduir un lot de 1.000 gallines, amb 

edats homogènies amb la intenció de mantenir-les 1 any a l'explotació. L'altre lot de 1.000 

gallines es va introduir quan va passar 3 mesos després de que s'hagués instal·lat el primer lot, 

ja que d'aquesta manera la quantitat d'ous és més homogènia i no repercuteix tant la baixada 

de posta a la venda. Quan entra un lot nou, els animals es tenen que adaptar a la nau, per tant, 

sobretot els primers mesos s'han d'ensenya a les gallines a on es el niu, el menjar, o inclòs, 

ensenyar-les, si no estan acostumades a aquest tipus de abeurador, a beure. 

 

6.2. Ús de l’energia de la granja 

L’energia que s’utilitza ve subministrada per un grup electrogen trifàsic de 11kwats, pel 

que es pot considerar una activitat de poc consum energètic. L’electricitat es genera per 

distribuir el pinso a la zona d’alimentació i per il·luminar els departaments (tant les dues naus 

com per il·luminar l’obrador). El consum anual de gasoil per abastir aquest grup electrogen és 

de 360l al mes. 

A més, per dur a terme l’extracció del fems (gallinassa) dels 2 lots, s’utilitza un tractor 

amb pala, que també s’empra pels cultius, que consumeix 15l de gasoil agrícola cada vegada 

que s’extreu el fems.  Al punt 9.1. es pot veure un estudi sobre ús d'energia de la granja i a la 

taula 6.2.a es pot veure un resum. 
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Concepte consum Unitats
Suplement hores de llum 

durant 1 any  
1.342,27 h/any

Consum pels 16 
fluorescents led

320,00 W

Consum anual estimat 
en llum durant 1 any

1.208,15 Kw*h

Estimació d'energia 
consumida durant 1 any 
pel bisenfí de les sitges, 

bisenfí de les 
menjadores i el grup de 

pressió)

429,53 Kw*h

Total de l'estimació 
d'energia consumida 

durant 1 any 
1.637,68 Kw*h

ESTIMACIÓ DE L'ENERGIA QUE S'UTILITZA 

 
Taula 6.2.a: Estimació de l’energia que s’utilitza durant 1 any. 

 

S'ha demanat també ajuda per la instal·lació de plaques solars, d'aquesta manera no es 

dependria tant del petroli, a llarg termini és reduiria costos i l'explotació arribaria a ser més 

ecològica. A la taula 6.2.b es pot veure el resum d’un pressupost de plaques solars, d’aquesta 

manera és milloraria molt el consum de petroli. 

Concepte Import
Camp solar fotovoltaic 3.066,72 €

Estructures 726,06 €
Cablejat i canalitzacions 516,95 €

Envolvents, mesura i 
proteccions

1.482,14 €

Equips electrònics i 
auxiliars

3.421,08 €

Sistema d'acumulació 6.444,09 €

Obra civil 1.006,50 €
Ma d'obra 1.190,00 €

I.V.A. (21%) 3.749,24 €
TOTAL 21.602,78 €

PRESSUPOST PLAQUES SOLARS

 
Taula 6.2.b: Pressupost de plaques solars. 
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6.3. Desinfecció i desinsectació  

S'efectua un buidatge sanitari al retirar les gallines, que consisteix en desinfectar i 

desinsectar la nau (amb els productes dictats per el Reglament (CE) 889/2008) d'aquest lot i 

deixar-la buida per un període mínim d'un mes. Passat aquest període s'introdueixen un altre 

lot de gallines amb edats homogènies. A més, també cada mes, a partir de l'entrada de les 

noves gallines, es neteja de fems i es posa jaç nou (palla o serradures) a la zona que no està 

proveïda de slats. Aquest fems són portats al femer i, cada cert temps, serviran d'adob als 

camps. 

A més les instal·lacions, com la pica per rentar-se les mans i l'obrador, es mantenen 

periòdicament netes i es duu un control de neteja d'aquests.  

 

6.4. Gestió de residus 

Els residus que genera la granja són bàsicament fems, cadàvers i restes de productes 

zoosanitaris. 

Cada 6 mesos el fems és retirat i transportat a un femer, que compleix el Reglament 

(CE) 889/2008, d’una capacitat de 57m , ja que aquesta és la quantitat mitjana de gallinassa 

que poden arribar a defecar 2.000 gallines en mig any. 

De la recollida i eliminació d’animals morts s’encarrega un gestor autoritzat contractat 

pel promotor a través d’una pòlissa amb “Agroseguro”. També es conta amb un contenidor per 

introduir les baixes abans de que les venguin a recollir. 

I per últim, pels productes zoosanitaris també s'ha realitzat un altre contracte amb una 

empresa autoritzada per la seva recollida i posterior eliminació. 
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7. VENDA I MARQUETING D'OUS

7.1. Anàlisi de la comercialització de l'ou a Espanya 

En aquest apartat s'intenta posar en anàlisi la comercialització de l'ou a Espanya 

mitjançant gràfics elaborats pel DARP i el MAPAMA ("Ministerio de Agricultura y pesca, 

alimentación y medioambiente"), i donar opinió sobre el perquè dels gràfics. 

Gràfic 7.1.a.: Producció total d'ous a les distintes Comunitats Autònomes. Basat en: MAPAMA, 2017 

Al gràfic 7.1.a podem veure que, al 2015, la C.A. Castilla La Mancha és la que més 

dotzenes d'ous produeix (26%), seguida de Castilla y León i Aragón. S'ha de tenir en compte 

que les dues Castilles, i seguidament Aragón,  tenen  molta superfície de terreny i pot ser això 

faci que siguin les 3 C.A. més productives, però no se pot saber amb certesa per falta de dades.  

En quart lloc es troba  la Comunitat Valenciana i en quint lloc Catalunya; amb un 9% i 

un 7% de la producció total de Espanya respectivament. Pareix que, tot i tenir una quantitat 

més baixa de terreny, aposten fort per aquest negoci. 

4%
3% 3%

12%

7%

19%26%

9%

2% 2% 6%

3% 4%

Distribució de la producció total d'ous de gallina 
per comunitats autònomes. Any 2015 (milers de 

dotzenes)
Galicia

P. Vasc

C.F. Navarra

Aragó

Catalunya

Cast. i Lleó

Cast. la Mancha

C. Valenciana

Extremadura

R. de Murcia

Andalucía

Canarias

Altres CC.AA.
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 Gràfic 7.1.b.: Evolució de la importació i exportació d'ous a la U.E . Basat en: MAPAMA, 2017  

 

Es pot veure al gràfic 7.1.b. que, al llarg del anys, l'exportació ha anat guanyant terreny 

a la importació, aconseguint el seu punt màxim al 2007 amb 175.356 tn d'ou exportades a la 

U.E. i estabilitzant-se els anys següents. Per tant, es pot arribar a concloure que es produeix 

més del que s'importa, això pot ser degut a que a Espanya és més rentable exportar l'ou que 

no pas consumir-lo directament al país, això pot ser degut a que a la resta d'Europa es valoritza 

més el nostre producte o, simplement, que a Espanya es produeix més del que es gasta. 

ANY GÀBIA A TERRA CAMPEROLA ECOLÒGICA TOTAL 
%

ALTERNATIVA/
TOTAL

2.007 45.163.809 754.375 805.800 96.871 46.820.855 3,5%
2.008 44.985.124 696.284 557.280 90.667 46.329.355 2,9%
2.009 41.738.130 845.203 1.235.848 44.269 43.863.450 4,8%
2.010 44.225.696 1.465.696 860.532 39.924 46.591.848 5,1%
2.011 36.612.779 1.012.659 713.232 81.557 38.420.227 4,7%
2.012 34.067.576 2.827.493 1.325.564 129.851 38.350.484 11,2%
2.013 35.686.441 953.714 1.640.509 128.116 38.408.780 7,1%
2.014 36.520.344 932.104 1.576.707 152.458 39.181.613 6,8%
2.015 37.845.702 1.169.228 2.082.180 168.788 41.265.898 8,3%
2.016 40.534.923 1.053.315 1.756.462 267.276 43.611.976 7,1%

EVOLUCIÓ DE CENS MITJANS DE GALLINES PONEDORES
PER SISTEMES DE CRÍA SEGONS NOTIFICACIÓ DE

 
Taula 7.1.c.: Censos mitjans, entre l'any 2007 i l'any 2016, de nombre de gallines segons el sistema de producció que 

s'utilitza. Font: MAPAMA, 2017  
 

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000
200000

Evolució del comerç intracomunitari d'Espanya al sector 
dels ous (xifres en tones. Pes amb esclova)

Importació

Exportació



 
 

 
109 

 
 

 

 

 
Gràfica 7.1.d : Censos mitjans, entre l'any 2007 i l'any 2016, de nombre de gallines segons el sistema de producció 

alternatius (a terra, gallina camperola o ecològica). Basat en: MAPAMA, 2017  
 

 

Al gràfic 7.1.d. es pot veure que la producció de gallina "a terra" (sobretot al 2012, al el 

seu punt àlgid) a augmentat en un 28'38% des de l'any 2007 fins l'any 2016. Per contra, "la 

camperola" a augmentat una mica més del 50%. Això pot ser degut a que la inversió inicial del 

sistema de producció de la gallina "a terra" és més baixa però també la seva recaptació és 

menor en relació a "la camperola". 

"L'ecològica", tot i tenir una quantitat petita de gallines, ha crescut un 63.75% des de 

l'any 2.007. Això pot ser degut a una alta recaptació econòmica (més que els altres sistemes de 

producció alternatius), una conscienciació ambiental o/i un moviment nou de producció a 

Espanya. 

L'únic que ha baixat en percentatge, però guanya amb nombre de gallines, és la 

producció en gàbia. Ha disminuït en un 11.42%. Pot ser perquè els productes nous i 

innovadors, com poden ser els ous produïts en sistemes alternatius, capti més l'atenció. La crisi 

d'aquests anys pot haver afectat a que el nombre de gallines no hagi baixat gaire.       
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Gràfic 7.1.e.: Evolució de la mida mitjana de les explotacions ecològiques de gallines ponedores a Catalunya i 

Espanya. Basat en: DARP (2015) 

 

 

DEMARCACIÓ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
%Eco/Total 

2014 

NOMBRE 
DE 

EXPLOTACIONS 

Barcelona 4 4 4 4 3 3 4 4 6 13 15 16 8,38 

Girona 4 4 3 3 3 3 2 4 6 6 16 11 10,13 

Lleida 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2,67 

Tarragona 0 2 2 2 1 0 0 1 1 3 5 5 4,63 
TOTAL ECO 
CAT 9 11 10 10 9 7 7 10 14 23 38 34 7,31 
TOTAL ECO 
ESP 98 110 119 82 117 137 129 147 122 160 180     
% ECO 
CAT/ESP 9,18 10 8,4 12,2 7,69 5,11 5,43 6,8 11,48 14,38 21,11     

NOMBRE  
DE CAPS 

Barcelona 4061 4410 4371 4485 4785 8089 8754 8185 9213 12835 16017 20664 1,09 
Girona 3537 3075 2915 2923 2945 3296 2300 8210 8887 9867 25636 26452 3,13 
Lleida 936 1928 1951 1975 1986 4206 5451 3750 4025 4025 5902 6150 0,15 

Tarragona 0 2600 1040 1040 1154 0 0 1993 4811 4974 14365 15311 0,22 
TOTAL ECO 
CAT 8534 12013 10277 10423 10870 15591 16505 22138 26936 31701 61920 68577 0,48 
TOTAL ECO 
ESP 56548 66661 59300 68051 64269 92122 78086 114744 124239 184247 211298     
% ECO 
CAT/ESP 15,09 18,02 17,33 15,32 16,91 16,92 18,49 19,29 21,68 17,21 29,3     

Taula 7.1.f.: Taula d'avicultura de posta ecològica de Catalunya relacionada amb el conjunt d'Espanya i dividida en 
les distintes categories (explotacions i caps). Basat en: DARP (2015). 
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Segons el DARP com es pot veure a la gràfica 7.1.e les gallines ponedores ecològiques a 
Catalunya tenen un pes destacable a l'estat Espanyol. A més, segons les dades de la taula 7.1.f 
més del 21% d'aquestes instal·lacions estan situades a Catalunya i, més o menys, el 30% 
d'aquest tipus de gallines són catalanes. Tot això vol indicar que la mida mitjana de les 
explotacions catalanes és superior a la mitjana espanyola (DARP, 2015) 

 
Gràfics 7.1.g.: Evolució del  nombre d'explotacions de gallines ecològiques de posta per províncies a Catalunya. 

Basat en: DARP (2015) 
 

 
Gràfics 7.1.h.: Evolució del  nombre de caps de gallines ecològiques de posta per províncies a Catalunya. Basat en: 

DARP (2015) 
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Als gràfics 7.1.g i 7.1.h podem veure com la província de Girona destaca lleugerament 

sobre les altres, més en nombre de caps que d'explotacions. A més, des de el 2013 podem 

veure en els gràfics anterior que Catalunya va a l'alça en aquest tipus de explotacions.  

 

7.2. Anàlisi del mercat ecològic 

La capacitat de l'empresa de satisfer les tendències, necessitats de compra i les 

expectatives dels clients potencials, així com posar atenció al preu, la qualitat i el servei dels 

productes; denota la diferenciació de comercialització respecte d'altres empreses. Per aquest 

motiu, en aquesta empresa s'ha posat molta energia en donar solució a aquests punts. S'ha 

donat una marca al producte, s'ha assignat un preu ajustat i assequible pels clients, s'ajusta a 

la demanda dels clients (per exemple, si és una botiga petita i només es necessiten 5 dotzenes 

a la setmana, se li entrega el que es necessiti, no hi ha un mínim de dotzenes a demanar) i es 

treballa per a que la qualitat del producte sigui molt bona.   

Els preus dels productes ecològics són més alts que no pas els productes 

convencionals, ja que s'afegeix un valor més al producte; això també passa amb el preu de l'ou 

(que en aquest cas, és quasi el doble en relació al convencional), ja que el mercat està saturat 

d'ous convencionals. Però l'augment suau de la demanda d'aquests tipus de productes en 

aquests darrers anys, fa que es produeixin bones condicions de mercat per la venda ecològica.    

 

7.3. Anàlisi de la competència 

Segons la curta experiència que ha obtingut l'empresa es pot dir que la competència 

en la comercialització de l'ou a Girona ve definida per les grans empreses que es dediquen a la 

compra-venda dels productes ecològics, ja que, al tenir una forta oferta i varietat de productes 

en quantitat i qualitat, poden baixar el preu.  

Això fa que a les petites explotacions que volen comercialitzar el seu propi ou ecològic, 

com és el cas d'aquesta explotació que es descriu en aquest treball, lis sigui difícil; ja que l'alt 

cost de produir aquest tipus d'ou i a més (sobretot si s'està a les primeres etapes de vida), 
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l'alta inversió inicial fan que el preu sigui una mica més alt en relació al preu que poden donar 

aquestes grans empreses. 

Tot això repercuteix als clients ja que al veure preu més baixos exigeixen un preu més 

baix a aquestes petites explotacions. Per contra, aquestes petites empreses garanteixen una 

bona qualitat del producte i una atenció individualitzada i més propera al client, que el client 

sap valorar. 

 

7.4. Pla comercial  

A partir dels anàlisis que s'han explicat anteriorment, l'empresa va decidir emprendre 

un pla de comercialització d'aquest producte, que s'explica a continuació. 

En primer lloc es va cercar un intermediari (empreses que compren l'ou a un preu més 

baix del normal). D'aquesta manera, tots els ous tenen una sortida en que l'empresa treu un 

benefici encara que sigui petit,  i s'evita tenir que vendre'ls com a categoria B o, en el cas més 

difícil, rebutjar-los. A més, l'empresa, ara per ara, es guarda d'aquells clients que ja no volen 

més ous per qualsevol motiu i té l'intermediari per vendre'ls. A l'actualitat es ven el 50% del 

producte a intermediaris i l'altre 50% al client final. 

En segon lloc, per poder arribar a que el client final conegués el producte de l'empresa, 

es va optar per anar directament als llocs on es tingués opció a poder vendre aquests ous 

ecològics (tendes ecològiques, carnisseries, restaurants i hotels d'alta qualitat, i tendes de 

dietètica). Per emprendre aquesta tasca es varen planificar rutes per zones i establiments. 

Aquí va ajudar molt els cercadors de internet, per poder elegir els establiments on anar a 

promocionar els ous, ja que si no eren negocis on es venia productes d'alta qualitat i/o 

ecològics eren descartats i així es feia la tria, a més de saber, en qualcuns casos, quins horaris 

feia aquell negoci. S'intentava anar en hores de baixa clientela per a que es pogués captar 

millor l'atenció del client.   

Les primeres rutes que es van traçar van ser les de més a prop de Viladamat, tal com 

són: L'escala, Torroella de Montgrí i Pals. Després es varen traçar les rutes de més enfora, tal 

com són: la zona de Girona (ciutat), la zona de Besalú i la zona de Banyoles. Tot això va dur 
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temps però la recompensa va ser bastant satisfactòria. Les rutes es feien preferentment als 

matins, després de les feines pròpies de la granja. 

A més, aquest producte, és dona a conèixer a través de internet amb una pàgina web:  

https://oustramuntana.wordpress.com/ i a través de facebook per així poder arribar a més 

gent. Aquests dos pilars de la comunicació pareixen, a simple vista essencials per la 

comercialització, però a la pràctica i de moment el pilar de comunicació que més ha resultat 

amb èxit és el de presentar el producte directament als clients potencials, sobretot quan es vol 

ser un producte de proximitat i local. 

 

7.5. Clients i negociació  

Cada vegada que s'entrava en un negoci a promocionar els ous ecològics se lis 

demanava si estarien interessats en comprar el producte, si deien que no el procés de 

negociació es tancava, però si deien que sí se lis oferia una caixa amb mitja dotzena d'ous (de 

regal i per a tastar a casa seva) i s'explicaven les avantatges d'aquest ou tant característic 

ensenyant els ous que es tenia entre les mans. Inclús, s'explicava també el sistema de 

producció que s'emprava i el tipus de pinso que se donava a la gallina. A més, es feia ressaltar 

que eren ous amb certificació ecològica pel CCPAE i la UE.   

Després, si el client volia demanar qualque cosa se li responia amb cordialitat. Més 

tard, es parlava del preu, si el client donava peu a aquesta conversa, arribant a un acord per 

part de les dues bandes. Si no, s'esperava la seva cridada.  

A tots els clients se lis donava una targeta amb el logotip de la marca, el nom del 

responsable, la localitat on es fan els ous i el nombre de telèfon d'aquesta manera no es perdia 

el contacte. De vegades, qualcuns clients ens donaven la targeta del seu negoci. 
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Imatge 7.5.a.: Imatge de la targeta que es dona als possibles clients i els clients finals.  

 
 

D'aquesta manera l'empresa ha fidelitzat de moment, 6 carnisseries d'alta qualitat, 5 

restaurants i hotels d'alta qualitat, 5 tendes de productes ecològics i 2 venedors de productes 

ecològics que venen cistelles a través d'internet. 

7.6. Comercialització 

Els negocis fidelitzats que compren més ous són els 2 venedors de cistelles ecològiques 

on-line seguit de les carnisseries, les tendes i els restaurants i hotels, per aquest ordre. Per 

mitjana, aquests comerços compren el 50% del total de la producció mensual i l'altre 50% es 

ven, com ja s'ha dit abans, a intermediaris.  

Per fer front aquesta demanda, es transporten els ous que demana cada negoci amb 

una furgoneta isotèrmica (manté l'ou a una temperatura constant sense que influeixi massa les 

condicions ambientals de l'exterior). De manera que, dos dies a la setmana s'han traçat dos 

rutes de transport, el dilluns les zones de Girona, Besalú i Banyoles i el dimecres la zona de 

Torroella i Pals. 

Per la presentació del ous ecològics es va optar per aquests següents elements: 

 Etiqueta: L'etiqueta de l'embalatge ha de seguir una sèrie de requisits per a 

que sigui vàlida per el CCPAE.  

 La marca: en aquest cas Tramuntana. Ous ecològics. 

 El logo. 

 Una petita explicació del codi que duen estampat els ous. 

 El codi d'envasament. 
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 El nom del responsable. 

 L'adreça on està instal·lada la granja. 

 La categoria: en aquest cas A. 

 El nombre d'ous que hi  ha a la caixa. 

 El segell del CCPAE i de la UE. 

 La data de consum preferent: 28 dies després del dia de posta 

generalment. 

 El pes net mínim de 318g cada 6 ous. 

 
Imatge 7.6.a.: Imatge de la etiqueta que es fa servir per la presentació.  

 

 Encaix: Els ous es poden encaixar en: 
 Un embalatge de 12 ous que esta partit en grups de 6 ous: aquest 

format es fa servir per presentar sobretot a les botigues de productes 
ecològics i a les carnisseries. 

 Safates de 30 ous: Aquest format es fa servir per presentar sobretot 
en a restaurants, hotels, als venedors de cistelles ecològiques i als 
intermediaris.  

 Caixa: Tan les safates i els embalatges van en caixes de cartró on 
poden cabre 180 ous, és a dir, 15 dotzenes. 
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Imatges 7.6.b.: Imatge del embalatge de 12 ous partits en grups de 6 ous i imatge de les safates de 30 ous.  

 

 

 

Al entregar els ous a cada client se lis entrega un albarà a mode de confirmació de 

l'entrega i de pagament, si és el cas, ja que, sobretot les tendes paguen a l'entrega. 

 
Imatge  7.6.c.: Imatge del tipus d'albarà que s'utilitza.  
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Al final de mes es fa una a factura a cadascun dels clients. 

 

 
Imatge 7.6.d.: Imatge de la factura que s'utilitza.  
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8. ANÀLISI DAFO 

8.1. Debilitats 

 L'elevat cost de producció repercuteix en un elevat preu final. El fet de la 

desconeixença del client sobre la dificultat tant econòmica com tècnica de produir ous 

a l'avicultura ecològica, i les diferències de preus de venda entre un ou camper i un ou 

ecològic crea una competència difícil, ja que el client, sobretot en temps de crisi, es 

decantarà pel preu més econòmic; tot i que el consum ecològic va en augment.  

 

 Tot i que la demanda dels productes ecològics vagi a l'alça, es complicat vendre 

aquests tipus d'ous ja que, a més de l'elevat preu que presenten, els establiments on 

es comercialitzen són molt escassos i, per tant, costa trobar-los.  

 

 Forta inversió inicial i elevat cost de matèries primes (sobretot pinso) que eleven el 

preu final del producte. 

 

 El consumidor en general desconeix les qualitats d'aquest producte i no el valora tal i 

com és. Això fa que el producte vagi destinat a un tipus de consumidor amb una gran 

consciencia ecològica que els permet entendre aquest tipus de producció i valorar l'ou 

ecològic.     

 

 Poca variabilitat a l'hora de localitzar la matèria prima ecològica ja que a prop de la 

localitat de la granja hi ha només 2 productors de pinso totalment ecològic. Això fa que 

no hagi quasi opció a l'hora de elegir el producte. 
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8.2. Amenaces 

 Falta de suport per part de les institucions per fer-ne divulgació del producte ecològic. 

Això fa que la coneixença del producte no arribi a tota la població i el radi de clients 

minvi.  

 

 Els productes ecològics internacionals han agafat més força de venda que no pas a 

Espanya. Per tant, la competència és més forta, ja que a Espanya es un mercat en 

desenvolupament però en auge.  

 

 La quantitat de territori que és necessita per duu a terme aquesta activitat exigeix  

que les mides mínimes de la granja i els patis siguin molt grans, per tant, és complicat 

trobar un o varis camps amb aquestes condicions. 

 

 En temps de crisi econòmica els clients veuen el seu poder adquisitiu minvat i, per 

tant, el poder de compra és més baix. 

 

 Falta de informació i formació pública per dur a terme l'activitat ramadera ecològica. 

 

 Falta de informació per part de la administració pública sobre com afrontar els 

problemes existents a la ramaderia ecològica. 

 

8.3. Fortaleses 

 Contribució a un desenvolupament del medi rural amb una agricultura sostenible que 

respecta el medi ambient i el benestar animal. 

 

 Generació de nous llocs de feina i contribució de l'autoocupació. 

 

 Entrada d'un producte local al mercat més proper. 

 

 Producció d'un producte de qualitat i ecològic. 
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8.4. Oportunitats 

 La creixent però suau tendència de la demanda dels productes ecològics pot afavorir a 

la rendibilitat de la granja. 

 

 Augment suau a la població del interès de temes relacionats amb l'ecologisme sobre  

la importància del benestar animal, la sostenibilitat, qualitat, biodiversitat,... 

 

 Petits canvis d'hàbits de consum, a la cerca d'una alimentació més sana i natural. Això 

promociona i augmenta la demanda d'aliments d'alta qualitat, productes sans, locals, 

frescos i respectuosos amb el medi ambient. 

 

 Aquest tipus d'explotacions diversifiques el sector agrícola i aporten una nova forma 

de produir més alternativa. A més crea una conscienciació als agricultors sobre un ús 

respectuós dels animals i aporta noves tècniques de producció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
122 

 
 

 

9. ANÀLISI ECONÒMIC 

9.1. Estimació de l'energia que s'utilitza 

 

MESOS SUPLEMENT HORES DE 
LLUM (H/MES) 

GENER 200,53 
FEBRER 150,95 
MARÇ 125,23 
ABRIL 78,73 
MAIG 3,85 
JUNY 24,45 

JULIOL 34,83 
AGOST 67,60 

SETEMBRE 106,07 
OCTUBRE 153,23 

NOVEMBRE 185,35 
DECEMBRE 211,43 

TOTAL (H/ANY) 1.342,27 
Taula 9.1.a.: Estudi de la duració de la llum en hores durant els diferents mesos i el suplement de llum artificial en 

h/mes que se li tindria que administrar a les gallines.  

 

Consum per fluorescent led 20 W 

Consum pels 16 fluorescents 320 W 

Consum anual estimat en llum 429.525,33 W*h 

TOTAL 429,53 Kw*h 
Taula 9.1.b.: Consum anual estimat en llum segons la quantitat de fluorescents led que té la granja.  

 

ESTIMACIÓ DEL CONSUM DE L'ENERGIA 
  Kw UNITATS POTÈNCIA (Kw) 

GRUP DE PRESSIÓ 0,75 1 0,75 
BISENFÍ SITGES 1 2 2 

BISENFÍ MENJADORES 0,75 4 3 
TOTAL 5,75 

Taula 9.1.c.: Estimació de consum d'energia segons l'aparell elèctric.  
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  ESTIMACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA DURANT 1 DIA 

  Min/dia h/dia POTÈNCIA (Kw) Kw*h 

GRUP DE PRESSIÓ 45 0,75 0,75 0,56 
    BISENFÍ SITGES 30 0,50 2,00 1,00 

BISENFÍ MENJADORES 35 0,58 3,00 1,75 

TOTAL 3,31 
Taula 9.1.d.: Estimació de consum d'energia en 1 dia.  

 

ESTIMACIÓ D' ENERGIA CONSUMIDA DURANT 1 ANY Kw*h 

Energia consumida durant els 365 dies de l'any aproximada 1.208,15 

Energia consumida durant els 365 dies per il·luminar aproximada 429,53 

TOTAL 1.637,68 
Taula 9.1.e.: Estimació d'energia consumida durant 1 any.  
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9.2. Pressupost de la granja 

 

COSTOS FIXOS CONSTRUCCIÓ TOTAL GRANJA 

  
  

Import (€) Amortització 
Anual (€) 

Mensual 
(€) 

Anys  
amortitzats 
(segons el 
ministeri) 

Nau 

-Nau prefabricada Vigas 
Cosme: 39.000,33 1.950,02 162,50 20 
-Cimentació (feina) 1.000,00 50,00 4,17 20 
-Ferros riostres 2.293,56 114,68 9,56 20 
-Formigó cimentació 8.835,00 441,75 36,81 20 
-Àrids utilitzats (graves i 
sorra) 1.743,00 87,15 7,26 20 
-Paleteria 4.667,86 233,39 19,45 20 
-Portes i finestres 8.342,00 417,10 34,76 20 
-Obrador 1.795,20 89,76 7,48 20 
-Instal·lacions d'aigua i 
electricitat 15.190,61 759,53 63,29 20 

Interiors 

-Suports menjadores 164,00 41,00 3,42 4 

-New Farms (menjadores,  
abeuradors, perxes, 
ponedors i slats) 

31.500,00 7.875,00 656,25 4 

Sitges   2.409,50 602,38 50,20 4 

Generador   4.407,30 1.101,82 91,82 4 

Tancament patis i 
granja 

-Ferreteria 229,06 57,27 4,77 4 

-Pals Fito Forestal 1.758,40 439,60 36,63 4 

-Mà d'obra 1.456,00 364,00 30,33 4 

-Malla simple torsió rombe 1.898,00 474,50 39,54 4 

-Portal entrada 1.200,00 300,00 25,00 4 

Cost projecte   2.511,00 2.511,00 209,25 1 
Cost llicències 

municipals   3.723,50 3.723,50 310,29 1 

TOTALS (€) 134.124.32 21.633.44 1.802.79  
Taula 9.2.a.:  Costos totals fixos de l'edificació de la granja.  
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COSTOS MENSUALS DE LA GRANJA 

  

Import a 
l’any (€) 

Import 
mensual 

(€) 
Quota anual CCPAE 180,41 15,03 

Albarans 48,43 4,04 
Pinso gallines 43.800 3.650 
Cost gallines 13.000,00 722,22 

Cost gasoil generador 2.463,26 205,27 

Cost treballador autònom  
col·laborador mitja jornada 6.000,00 500,00 

Autònoms SS 2.880,00 240,00 
Assegurança vida préstec 233,52 19,46 

Mútua autònoms 186,48 15,54 
Furgoneta Mercedes 3.999,96 333,33 

Servei manteniment  
furgoneta 99,27 8,27 

Caixes 1.347,00 112,25 
Envasos (estoig 12 ous) 6.972,00 581,00 

Safates 2.069,76 172,48 
Pinso gosses 376,36 31,36 

Cost gasoil furgoneta 2.400,00 200,00 
CESAC 72,00 6,00 

Rollo (tinta i segell) 375,00 31,25 
Gestora Agroxarxa 872,04 72,67 
Operadora mòbil 119,01 9,92 

Recanvis manteniment  
generador 284,28 23,69 

Productes antiparasitaris 400,08 33,34 

TOTAL MENSUAL 7.289.37 € 
Taula 9.2.b.:  Costos mensuals de la granja.  
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  € 

COSTOS TOTALS MENSUALS DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA GRANJA 7.289,37 

COSTOS TOTALS MENSUALS QUE GENERA LA GRANJA 1.802,79 

COSTOS TOTALS MENSUALS 9.092,16 € 
Taula 9.2.c.: Costos totals mensuals.  

 

  
  

INGRESSOS VENDA OUS 

Preu Percentatge  
vendes 

Dotzenes venudes al 
mes 

Import 
(€) 

Ous venuts intermediari 2,50 50,00% 1.977,30 4.943,25  
Ous venuts client directe 3,00 50,00% 1.977,30 5.931,90 

TOTAL: 10.875,15 € 
Taula 9.2.d.: Ingressos de la venda dels ous. 

 

Ingressos totals mensuals 10.875,15 €  
Costos totals mensuals 9.092,16 € 

BENEFICI TOTAL MENSUAL 1.782.99 € 
Taula 9.2.e.: Beneficis totals mensuals.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
127 

 
 

 

10. BENEFICI DE L’EXPLOTACIÓ ECOLÒGICA 

BENEFICI ANY 1 
Benefici anual de l’activitat agrícola -1365.63 € 

Benefici anual de granja  21.395,88 € 

BENEFICI TOTAL ANUAL 20.030,25 € 
 

BENEFICI ANY 2 
Benefici anual de l’activitat agrícola 11.001,22 € 

Benefici anual de granja  21.395,88 € 

BENEFICI TOTAL ANUAL 32.397,10 € 
 

BENEFICI ANY 3 
Benefici anual de l’activitat agrícola 19.410,63 € 

Benefici anual de granja  21.395,88 € 

BENEFICI TOTAL ANUAL 40.806,51€ 
 

BENEFICI ANY 3 
Benefici anual de l’activitat agrícola 13.906,44 € 

Benefici anual de granja  21.395,88 € 

BENEFICI TOTAL ANUAL 35.301,88 € 
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11. NORMATIVA 

11.1. Normativa urbanística municipal 

 Normativa de planejament urbanístic vigent del municipi de VILADAMAT, que està en 

modificació. 

 Llei del sòl. Llei 8/2007, de 28 de Desembre (BOE núm. 128 de 29-5-2007). 

 Llei d’urbanisme. Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’ agost d’ aprovació del text refós de la 

Llei d’ Urbanisme.. Reglament de la Llei d’urbanisme. Decret 305/2006, de 18 de juliol 

(DOGC núm. 4682 de 24-7-2006). 

 Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. Decret Legislatiu 3/2003, 

de 4 de novembre (DOGC núm.4015 de 21-11-2003). Modificat per la Llei 12/2004, de 

27 de desembre (DOGC núm. 4292 de 31-12-2004 ), Llei 21/2005, de 29 de desembre 

(DOGC núm. 4541 de 31-12-2005) i Llei 5/2007, de 4 de juliol (DOGC núm. 4920 de 6-7-

2007). 

 Reglament de línies aèries d’alta tensió. Decret 3151/1968, de 28 de novembre (BOE 

núm. 311 de 27-12-1968. Correcció d'errades en el BOE núm. 58 de 8-3-1969). 

 Reglament general de carreteres. Decret 293/2003, de 18 de novembre (DOGC núm. 

4027 de 10-12-2003). 

 Llei del Sector Ferroviari. Llei 39/2003, de 17 de novembre (BOE núm. 276 de 18-11-

2003). 

 

11.2.  Normativa de construcció 

 Llei d’Ordenació de l’Edificació. Llei 38/1999, de 5 de novembre (BOE núm. 266 de 6-

11-1999). Modificada per la Llei 24/2001, de 27 de desembre (BOE núm. 313 de 31 12-

2001) i per la Llei 53/2002, de 30 de desembre (BOE núm. 313 de 31-12- 2002). 

 Codi Tècnic de l’Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE núm. 74 de 28-

3-2006). Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE núm. 254 de 23-

10-2007). 

 Ministerio de la Presidencia. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se 

aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
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 Ministerio de Vivienda. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la ley de suelo. 

 Ministerio de la Presidencia. Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se 

aprueba la instrucción para la recepción de cementos. 

 Ministerio de la Presidencia. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Control de qualitat de l’edificació. Decret 375/1988, d'1 de desembre (DOGC núm. 

1086 de 28-12-1988. Correcció d’errades en el DOGC núm. 1111 de 24-2-1989). 

 Desplegat per les Ordres de 25 de gener de 1989 (DOGC núm. 1111 de 24-2- 1989), 13 

de setembre de 1989 (DOGC núm. 1205 d’11-10-1989), Resolució de 18 de novembre 

de 1991 (DOGC núm. 1531 de 18-12-1991) i Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC núm. 

1610 de 22-6-1992), 12 de juliol de 1996 (DOGC núm. 2267 d’11-10-1996) i 18 de març 

de 1997 (DOGC núm. 2374 de 18-4-1997). 

 

11.3.  Normativa de seguretat i salut 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE núm. 269 

de 10-11-1995). Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE núm. 313 de 

31-12-1998), la Llei 39/1999, de 5 de novembre (BOE núm. 266 de 6-11- 1999. 

Correcció d’errades en el BOE núm. 271 de 12-11-1999), pel Reial Decret legislatiu 

5/2000, de 4 d’agost (BOE núm. 189 de 8-8-2000. Correcció d’errades en el BOE núm. 

228 de 22-9-2000), la Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE núm. 298 de 13-12-2003), 

Llei 30/2005, de 29 de desembre (BOE núm. 312 de 30-12- 2005), Llei 31/2006, de 18 

d’octubre (BOE núm. 250 de 19-10-2006) i per la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març 

(BOE núm. 71 de 23-3-2007). 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Reial Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre (BOE núm. 256 de 25-10-1997). Modificat pel Reial Decret 

2177/2004, de 12 de novembre (BOE núm. 274 de 13-11-2004), Reial Decret 604/2006, 

de 19 de Desembre (BOE núm. 127 de 29-5-2006) i Reial Decret 1109/2007, de 24 

d’agost (BOE núm. 204 de 25-8-2007. Correcció d’errades en el BOE núm. 219 de 12-9-

2007). 
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11.4.  Normativa relativa a l’ activitat ramadera 

 Decret 40/2014 de 25 de març sobre ordenació de les explotacions ramaderes. 

 Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. 

 Decret legistatiu 1/2009 de 21 de juliol text refòs de la llei, reguladora dels 

residus. 

 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la 

contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

 Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació 

amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

 Ordre de 22 d’octubre de 1.998, del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb 

el nitrogen. 

 Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s’aproven mesures ambientals de prevenció i 

correcció de la contaminació de les aigües per nitrats. 

 Reial Decret 3/2002 de 11 de gener, de regulació de les gallines ponedores. 

 Reglament (CE) 1774/2002 de 3 d’octubre, que estableix les normes sanitàries 

aplicables als subproductes animals no destinats al consum humà. Llei 16/2002, de 1 

de juliol, de Prevenció i Control integrats de la Contaminació (IPPC). 

 Decret 476/2004, de designació de noves zones vulnerables en relació amb la 

contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

 Decret 136/2009 d’ 1 de setembre, d’ aprovació del programa d’ actuació aplicable a 

les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de 

fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes. 

 LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

 Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’ activitat econòmica. 

 Reglament (CE) 889/2008, de 5 de setembre, Consejo sobre producción y etiquetado 

de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su 

control. 
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ANNEX I.  PLANOLS 
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formigó alta resistència

paviment formigó armat

Ø 8 # 30cm

Detall sabata de formigó

E. 1:20

Detall riostra i paviment de formigó

E. 1:20

Ø10 # 15 cm

Ø16 # 15cm

Armadura de calaix

E. S.E

Armadura de graella

E. S.E

armadura de graella

Ø16 # 15cm

armadura de calaix

Ø10 # 15 cm

DETALLS CIMENTACIÓ
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Jassera porticada

Detall  carener

E. 1:20

carener

bigueta

panell

jassera porticada

pilar 40x40

tancament 15 cm

tancament 15 cm

segons replanteig

aïllament
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INTERIOR DE NAU
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EXTERIOR DE NAU

ALÇAT

PLANTA

Exemple de muntage

E. S.E.

Panels Sandwich tancament

E. S.E.

Exemple de muntage

E. S.E.

pilar 40x40

PLANTA

panell

pilar 40x40 pilar 40x40 pilar 40x40

buit per a porta

bastiment de base

buit de finestra

panell

panell

buit per a porta

panell panellpanell

panell

pengi a pilar per panell

DETALLS TANCAMENT

1:20

DETALL MUNTATGE CARENER

E. S.E.

DETALL MUNTATGE PANELL

E. S.E.

DETALL MUNTATGE CANALÓ

E. S.E.
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MAGTZEM

S. ÚTIL: 21,35 M2

CLASIFICADORA

I

ENVASADORA

D'OUS

S. ÚTIL: 21,60 M2

ADMINSTRACIO

I

VESTIDORS

S. ÚTIL: 21,35 M2
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GENERADOR

S. ÚTIL: 6,24 M2
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GALLINER 1
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GALLINER 2

S. ÚTIL: 198,00 M2

25%

CANALÓ REGOJIDA AIGUA PLUJA

CANALÓ REGOJIDA AIGUA PLUJA
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DISTRIBUCIÓ Y COBERTA

1:150

PLANTA COBERTA

E. 1:150

PLANTA DISTRIBUCIÓ

E. 1:150

Nº PLÀNOL

PLÀNOL

DATA

OBSERVACIONS:

PROJECTE

SITUACIÓ ESCALA

Juliol  2.017T.M. Viladamat. GIRONA. 

Polígon 5, Parcel·la 320 i Parcel·la 321.

Basat en el projecte inicial



PORTA

2.20x1.80

PORTA 2.10x1.00

PORTA 2.10x0.80

PORTA 2.20x1.80

DEPOSIT AIGUA

1.000 Litres

PORTA 2.10x0.80

PORTA

2.20x2.50

GENERADOR

cuadre

general

sub-cuadre

maquinaria

A

B

PORTA

2.20x2.50

PORTA

2.20x2.50

PORTA

2.20x2.50

de canaló recojida

aigu de pluja

d'abastament

cinta

transportadora

màquina

classificadora

d'ous

cinta

transportadora

PORTA 2.20x1.80 PORTA 2.20x1.80
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ALÇATS I INSTAL·LACIONS

1:150

ALÇAT PRINCIPAL

E. 1:150

PLANTA INSTAL·LACIONS

E. 1:150

ALÇAT POSTERIOR

E. 1:150

ALÇAT LATERAL

E. 1:150

SECCIÓ A-B

E. 1:150

Base de enchufe 25A. + toma de tierra

Base de enchufe 16A. + toma de tierra

Circuito de puesta a tierra

general del edificio.

Cuadro general de distribucion

Llave de paso

Conduccion general

sanitario agua fria

Grifo alimentacion aparato

Grupo de presión

desague

Canalizacion en general,

agua fria

LEYENDA ELECTRICIDAD

Interruptor

Punto de luz fluorescente

Llave general de paso

LEYENDA FONTANERIA

Línea de suministro

Conduccion general

pluviales
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