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1 INTRODUCCIÓ 

L’activitat agrària és l’activitat que modela i defineix el paisatge de Menorca. Tot i el 

seu pes dins del conjunt de l’economia de l’Illa, la seva importància és essencial pel 

sector econòmic més important: el turisme. Així doncs, la fisonomia del paisatge que 

ha creat l’activitat agrària és un dels elements que més influeix en l’èxit de l’Illa com 

a destinació turística. Per tant, a part de la necessitat intrínseca de l’activitat agrícola 

i ramadera, s’ha de fer tot el possible per al seu manteniment i llur viabilitat com a 

valor afegit del sector turístic. 

Des de la modernització de les explotacions agràries un dels factors més influents en 

la l’activitat del sector primari és l’energia. L’ús de l’energia té un cost econòmic i 

ambiental elevat. Aquest fet fa necessari equilibrar i compatibilitzar la rendibilitat 

econòmica agrícola amb el respecte i protecció del medi natural. 

Quan es parla d’energia en un sistema com és l’agrari, s’ha de parlar d’eficiència 

energètica. Aquest concepte descriu el rendiment energètic d’aquest sistema. És a 

dir, el balanç entre les entrades i sortides d’energia del sistema agrari. Per poder 

obtenir un resultat més real es parla d’energia global, concepte que inclou a més de 

les energies directes (tals com són l’electricitat o el gasoil), els altres factors 

necessaris per al funcionament de l’activitat agrària, tals com els aliments comprats, 

adobs o fitosanitaris. La introducció d’aquests altres factors és fàcil d’entendre si es 

tenen en compte els costos energètics relatius a la producció i al transport. 

El Projecte de Foment de les Energies Renovables i la Sostenibilitat en el medi rural 

de la Reserva de la Biosfera de Menorca (FERMe), pretén aportar un coneixement 

detallat de la situació energètica actual, en un context de canvi climàtic i preus alts 

de l’energia, plantejant escenaris de futur amb solucions aplicables al sector rural. És 

dintre aquest Projecte on s’inclou el present Estudi per a poder identificar quina és la 

situació energètica real que hi ha actualment en les explotacions agrícoles. 

L’objectiu de l’Estudi es realitzar un balanç energètic global de les explotacions, per 

tal d’establir l’eficiència energètica. Per tal que les explotacions d’un resultat pràctic i 

tangible es realitzen una sèrie de propostes per a reduir la despesa energètica de les 

explotacions i per tant millorar l’eficiència. 

L’estructura de l’Estudi es diferencia en tres grans parts: caracterització, resultats i 

propostes. En la caracterització de les explotacions es realitza una descripció de 

l’estructura, funcionament i producció de les explotacions de la mostra. Els resultats 

de l’Estudi analitzen els índex tècnics referents a la producció, els índex econòmics 

amb l’avaluació dels costos d’aquesta producció i el resultat de la balança energètica 

de la mostra. En el tercer bloc es descriuen una sèrie de recomanacions i propostes 

per a totes les explotacions agrícoles que permeten optimitzar l’ús de l’energia i 

disminuir-ne el seu consum. 
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2 METODOLOGIA 

Per poder obtenir el màxim d’informació per a conèixer el sistema agrari de Menorca i 

que alhora aquesta fos prou detallada i permetés arribar a un estudi més acurat, s’han 

realitzat dos tipus d’enquestes, una de tipus general i una en format d’entrevista. 

L’anàlisi i estudi dels dos tipus d’enquesta s’han fet de forma separada. S’han realitzat 

un total de 414 enquestes entre les dues modalitats. 

 

I. ENQUESTA  GENERAL 
 

L’enquesta general, de format més breu, té una mostra de 374 explotacions i s’ha portat 

a terme entre els mesos de març i juliol de 2014. Els encarregats de recollir la informació 

han estat els tècnics de la Conselleria d’Agricultura i de l’entitat col·laboradora 

Cooperatives Agroalimentàries de Balears. Addicionalment s’han realitzat enquestes 

telefòniques. 

El formulari (veure Annex I) recull informació sobre el tipus d’explotació, l’activitat que 

s’hi porta a terme, el parc de maquinària i quines són les fonts d’energia de l’explotació i 

el seu ús. Finalment, es recull informació sobre l’origen de l’aigua a l’explotació. 

Les anàlisis mostren la mitjana aritmètica de la mostra estudiada per a cada factor del 

formulari i en el cas dels factors qualitatius s’han quantificat el nombre de repeticions. 

L’anàlisi de dades s’ha realitzat mitjançant l’ús del programa de càlcul Excel®. 

 

II. ENQUESTA  ESPECÍFICA 
 

Es van realitzar 40 enquestes en format d’entrevista. L’elecció de les explotacions va ser 

a l’atzar, si bé es prioritzà, lògicament, la disposició a l’entrevista. 

El formulari està dividit en quatre apartats: caracterització de l’explotació, sistema 

productiu, descripció de les instal·lacions i consum i cost de l’energia. 

Per a la realització del darrer apartat només es varen poder obtenir les factures 

energètiques de 35 de les 40 explotacions, suficients per a considerar la mostra 

estadística com a suficientment representativa. El formulari utilitzat es troba a l’Annex I. 

En l’entrevista amb el ramader s’omplia el formulari i durant la conversa es recolliren els 

seus dubtes i preocupacions respecte a l’energia i al seu cost. 



Estudi del potencial de millora de l’eficiència energètica de les explotacions agràries de Menorca: metodologia 

 
 

 
 
Sabina Olives Timoner  9 

En la majoria dels casos va ser necessari recollir les factures dels consums i costos 

d’energia de les gestories o administradors responsables de cada una de les 

explotacions. 

Per a la realització de l’estudi s’han diferenciat dos tipus d’energia: l’energia directa i la 

indirecta.  

L’energia directa és la que entra a l’explotació com a vector energètic: electricitat, 

gasoil, butà i propà (aquests dos gasos, per la seva similitud, es consideraren de forma 

conjunta). Per altra banda, l’energia indirecte es considera aquella que entra o surt de 

l’explotació en diferents formats però que en la seva producció i transport ha implicat 

una gran despesa d’energia, aquestes són: concentrats (s’anomenen així als productes 

destinats a l’alimentació animal que no siguin farratgers), farratges comprats, gra, 

fertilitzants, fitosanitaris, llet, animals i verdures. 

 

Per a l’anàlisi les explotacions de la mostra es van agrupar en explotacions ramaderes o 

explotacions dedicades a altres activitats com són la fruita, el cereal o l’horta. Dins del 

grup d’explotacions ramaderes s’inclouen les explotacions de cria (on l’activitat principal 

és la cria i/o engreix d’animals), les explotacions de llet i les explotacions que 

produeixen formatge. És convenient diferenciar els dos grups anteriors, ja que la 

producció de formatge implica una despesa energètica major que en la de producció de 

llet. Aquesta classificació va permetre conèixer millor quina era la situació energètica 

segons l’ús que es fa de l’energia.  

Atès el pes que tenen les explotacions ramaderes i en particular les productores de llet 

en el sector agrari de Menorca, es va donar més importància en la recollida de dades a 

aquests tipus d’explotacions. 

 L’anàlisi de les dades recollides en els formularis es fera sota quatre conceptes: 

caracterització de les explotacions, indicadors tècnics, indicadors econòmics, balança 

energètica i balança econòmica. 

Les dades corresponen a l’any 2013 i s’expressen com a totals anuals. 

 

CARACTERITZACIÓ EXPLOTACIONS 

 

Per caracteritzar les explotacions analitzades, es va realitzar un recompte de les 

respostes donades en els formularis que permeten descriure el conjunt de la mostra 

d’explotacions. 

La informació es recollí en els següents grups: descripció de les explotacions, superfície i 

orografia de les explotacions, gestió dels cultius, gestió de l’aigua, ús de l’aigua, 

fertilització i gestió dels fems i purins, neteja de boscos, gestió de residus, principals 
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entrades de l’explotació, instal·lacions de l’explotació i instal·lacions de munyida i 

formatgeria. 

 

INDICADORS TÈCNICS 

 

Es calcularen i analitzaren una sèrie d’índexs que permeteren comparar les diferents 

activitats agrícoles i el sistema de producció entre explotacions amb activitats similars. 

Es conegué d’aquesta manera l’eficiència del sistema productiu a partir de la despesa 

d’energia, segons els diferents factors de producció. 

Les dades analitzades eren les mitjanes aritmètiques del grup d’explotacions que 

s’analitzà en cada moment. 

El consum d’energia es va definir a partir dels següents conceptes: 

• kWh d’energia elèctrica: l’energia elèctrica consumida directament de la xarxa 
elèctrica. 

• Litres gasoil: volum d’aquest combustible líquid que es transformarà en 
diferents formes d’energia. 

• Bombona butà: energia directe, comptabilitzada com a bombones de butà o 
propà. 

• kWh equ: l’energia total consumida a partir dels diferents tipus d’energia directa 
(electricitat, gasoil, butà i propà) després de transformar el volum total de cada 
combustible consumit a energia continguda, utilitzant els seus poders calorífics 
respectius1. 

• kg adob: energia indirecte que ha entrat a l'explotació en forma de quilograms 
de fertilitzants. 

• kg concentrats: energia indirecte que ha entrat a l'explotació en forma 
d'aliments no farratgers per al bestiar. 

• kg llavors: energia indirecte que ha entrat a l'explotació en forma de quilograms 
de gra per a ser sembrat. 

 

Els factors de l’explotació que s’analitzaren són: 

• Litres de llet: Producció anual de litres de llet de l'explotació. No s’ha considerat 
la producció equivalent al 4% de greix ja que aquest no és un estudi de valoració 
de la producció lletera, i la transformació no afectava els resultats del balanç 
energètic. 

• Vaca: Nombre mitjà de vaques (lleteres o no) de l'explotació. 

• UBM2: Nombre mitjà d'animals de l'explotació comptabilitzats com a UBM. 
                                                           

1
 S’han considerat com a valors de conversió: 1kWh= 1 kWh electricitat, 1 kWh= 9,724 litres de 

gasoil, 1kWh= 12,692 litres de butà, 1kWh=12,851 litres de propà. 1 bombona de butà: 11,5 litres 

de butà, 1 bombona de propà: 12,5 litres de propà. 

2
UBM: unitat de boví major, equivalència entre diferents tipus de bestiar, que dóna un valor a 

cada espècie i edat segons la producció de nitrogen. S’utilitza per equiparar diferents espècies. 
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• kg gra, farratge o verdura: Producció anual de quilos de gra, farratge o verdures 
de l'explotació. 

• Treballador: nombre total de treballadors habituals a l’explotació. 

• Ha: Superfície agrària útil (SAU) de l'explotació. Sempre que no s'especifiqui el 
contrari s'utilitzà aquesta dada com a superfície de l'explotació. 

• Ha (total): Superfície total de l'explotació. 

• CV tractors: Potència mecànica mitjana dels tractors de l'explotació. 

• Nº tractors: Número de tractors de l'explotació. Permeté descriure la potència 
mecànica utilitzada en l'explotació que implica despesa en gasoil. 

 
Amb la relació entre conceptes d’energia i els factors de l’explotació s’obtingueren els 
indicadors tècnics. 

 

INDICADORS ECONÒMICS 

 

Per tal de conèixer el cost econòmic de l’energia que depèn del sistema productiu i 

quina és la seva eficiència es calcularen una sèrie d’índexs. Aquests permeteren 

comparar el cost de l’energia entre diferents activitats agrícoles i entre explotacions. Es 

coneix el cost de l’energia segons el factor productiu. 

 

El cost energètic que s’analitzà és:  

• € gasoil: cost total anual del gasoil. 

• € kWh elèctric: cost total anual de l’energia elèctrica. 

• € butà ó propà: cost total anual de l’energia provinent d’aquests gasos. 

• € concentrat: cost total anual en productes no farratgers comprats per a 

l’alimentació del bestiar. 

• € farratges comprats: cost total anual en farratges comprats per a l’alimentació 

animal. 

• € adobs: cost total anual en fertilitzants comprats per a l’activitat agrícola. 

 

Els factors de l’explotació que s’analitzen són: 

• Litres de llet: Producció anual de litres de llet de l'explotació. 

• Vaca: Nombre mitjà de vaques (lleteres o no) de l'explotació. 

• UBM: Nombre mitjà d'animals de l'explotació comptabilitzats com a UBM. 

• kg gra, farratge o verdura: Producció anual de quilos de gra, farratge o verdures 
de l'explotació. 

• Treballador: nombre total de treballadors habituals a l’explotació. 

• Ha: Superfície agrària útil (SAU) de l'explotació. Sempre que no s'especifiqui el 
contrari s'utilitzà aquesta dada com a superfície de l'explotació. 

• Ha (total): Superfície total de l'explotació. 

• CV tractors: Potència mecànica mitjana dels tractors de l'explotació. Permeté 
descriure l'explotació. 
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• kWh equ: Suma total de l'equivalència energètica en forma de quilovats hora 
que prové de les diferents energies directes: litres de gasoil, litres de butà i litres 
de propà. 

 

Amb la relació del cost de l’energia i els factors de producció es calcularen la sèrie 

d’índexs que s’analitzaren. 

 

BALANÇA ENERGÈTICA 

 

Per conèixer l’eficiència energètica del sector agrícola es calculà la balança energètica i 

aquesta es va calcular a partir de les entrades i sortides d’energia de les explotacions. 

Els costos econòmics i volums consumits es van comptabilitzar a partir de les factures de 

la pròpia explotació. En el cas de comptabilitzar els ingressos, les dades s’obtingueren de 

les factures de les pròpies explotacions. 

Per tal de conèixer l’energia continguda en cada unitat de cada forma d’energia es va fer 

ús d’una sèrie d’equivalències: 

- Energia elèctrica: 1kWh= 860,421 kcal= 3.603,10 kJ 

- Gasoil: 1litre= 8.362,70 kcal= 35.019,68 kJ 

- Gas Butà: 1 kg = 10.918,996 kcal= 45.724,44 kJ 

- Gas Propà: 1 kg =11.051,713 kcal3 = 46.280,21 kJ 

- Concentrats: es van prendre com a equivalència energètica dels productes 

d’alimentació el valor energètic del mateix producte. Per als cereals i subproductes 

es prengué el seu valor a partir de les taules INRA (Institut National Recherche 

Agronomique de França). Per als pinsos comercials i les mescles es va demanar la 

informació a les cases comercials. 

- Farratges: es van prendre com a equivalència energètica dels productes 

d’alimentació el valor energètic del mateix producte, agafant el seu valor a partir de 

les taules INRA. 

- Llavors: es van prendre com a equivalència energètica el valor energètic a partir de 

les taules INRA. En algun cas, sobretot en grans dels quals no hi havia el valor a 

taules, es van fer estimacions a partir de la valoració nutritiva (eina informàtica a 

www.remugants.cat). 

- Fertilitzants: a partir de la bibliografia es van prendre com a equivalència energètica, 

1 kg nitrogen = 19.120 kcal = 80.067,00 kJ, 1 kg fòsfor = 3.346 kcal = 14.011,73 kJ,      

1 kg potassi = 2.151 kcal = 9.007,54 kJ. 

- A partir dels valors de cada component es van calcular les calories dels compostos 

utilitzats.  

                                                           
3
 Per a la realització de l’Estudi es pren el valor mitjà entre el gas butà i el gas propà. 
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- Bestiar comprat o venut: a partir de la bibliografia es prengué com a equivalència 

energètica 1 kg d’animal viu boví = 2.131,69 kcal = 8.926,68 kJ, 1 kg d’animal viu oví 

= 3.790,71 kcal = 15.873,99 kJ, 1 kg d’animal viu porcí=2.675,04 kcal = 11.202,01 kJ. 

Considerant el pes viu mitjà per a cada tipus d’animal.  

- Llet: a partir de la composició de la llet es considerà 1 litre de llet= 628,3 kcal = 

2.631,07 kJ. 

- Verdures i hortalisses: a partir de bibliografia es considerà 1 kg d’hortalisses = 

332,11 kcal = 1.390,75 kJ, de valor mitjà.  

 

L’elecció dels valors energètics de cada factor permeté complir l’objectiu de l’Estudi, que 

era calcular l’eficiència del sector agrari a partir de la diferència entre entrades i sortides 

de les explotacions. I com va ser la transformació que es va obtenir en el procés. 

Òbviament, permeté una comparació objectiva entre els diferents grups d’activitats de 

la mostra i entre les explotacions. 
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3 RESULTATS 
 

A partir de l’anàlisi de les dades recollides en les enquestes es descriuen els resultats 

obtinguts. Exceptuant el primer apartat dedicat a l’enquesta general la resta de 

resultats es feren a partir de les enquesta específica. 

Els resultats s’analitzen a partir de la següent estructura: 

 

1. Anàlisi de l’enquesta general 

2. Caracterització i sistema productiu de les explotacions 

3. Grau penetració de les energies renovables 

4. Indicadors tècnics 

5. Indicadors econòmics 

6. Eficiència energètica: balança energètica 
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3.1 ANÀLISI DE L’ENQUESTA GENERAL 

 

I. DESCRIPCIÓ  DE  LES  EXPLOTACIONS 
 

En una mostra enquestada de 374 explotacions, la superfície mitjana de les 

explotacions de la mostra és de 97,86 ha. D’aquesta superfície la de regadiu és de 

mitjana de 8,38 ha, el que representa el 2,89% del total (figura 1). En el 10,75% de les 

explotacions no hi ha animals declarats, si bé en alguns casos s’aprofiten les pastures 

amb els animals d’altres explotacions.  

 

 

 

 

Figura 1.- Importància de la superfície de regadiu 

respecte a la superfície total de les explotacions de la 

mostra. 

 

En el 37,90% de les explotacions hi ha vaques lleteres, en el 36,02% benes i en el 

27,42% hi ha vaques de cria. Truges n’hi ha en el 12,10% de les explotacions. El 

nombre mitjà de vaques lleteres per explotació és de 55,47, amb una reposició del 

48,53%. En les explotacions amb vaques de cria la mitjana és de 17,66 caps. De mitjana 

en les explotacions on es crien hi ha 78,35 benes. En la figura 2 s’indiquen el 

percentatge de caps de cada tipus de bestiar respecte al total de la cabana ramadera 

de la mostra, s’observa de forma clara la importància en el nombre de caps d’oví i de 

vaques lleteres. 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Importància de cada tipus 

de bestiar en la cabana ramadera de 

la mostra.  
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De mitjana a les explotacions la cabana ramadera és de 35,07 UBM4, la densitat 

ramadera mitjana en les explotacions de la mostra és de 0,46 UBM/ha.  

 

II. PRODUCCIÓ  LLETERA  I  DE  FORMATGE 
 

La producció mitjana de llet, en les explotacions de la mostra, és de 403.841,07 litres. 

De les explotacions productores de llet el 14,18% deixen de munyir durant l’estiu 

(figura 3). En el 41,13% de les explotacions s’hi fa formatge.  

  

 

 

 

Figura 3.- Percentatge d’explotacions que deixen 

de munyir a l’estiu respecte al total d’explotacions 

de vaques de llet.  

 

De mitjana en les explotacions hi ha 1,41 tancs refrigeradors per a la llet amb una 

capacitat mitjana de 3.708,36 litres, si bé, la capacitat total dels tancs és de mitjana de 

4.944,18 litres.  

En les explotacions on es produeix formatge, la capacitat de les cisternes de formatjar 

és de 1.646,98 litres, i de mitjana se’n tenen 1,04. En el 31,93% s’hi fa la maduració i 

d’aquestes en el 68,18% la ventilació dels assecadors no és natural.  

En l’11,29% de les explotacions hi ha càmera frigorífica. La capacitat mitjana de les 

quals és de 58,52 m3.  

De les explotacions productores de llet, en el 62,41% es ven la llet, el 15,60% produeix 

llet i formatge i en el 12,60% es produeix únicament formatge.  

 

III. PRODUCCIÓ  D’HORTA  I  FRUITA 
 

En el 15,32% de les explotacions de la mostra hi ha arbres fruiters que no són per 

consum propi. D’aquests el 33,33% estan en regadiu. En el 29,03% de les explotacions 

de la mostra s’hi produeix verdura o hortalisses. 

                                                           
4
 Unitat boví major 
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IV. PARC  DE  MAQUINARIA 
 

En el 80,11% de les explotacions de la mostra hi ha un o més tractors. En el 34,95% de 

la mostra només hi ha un tractor, en el 31,18% n’hi ha dos i en l’11,29% n’hi ha tres 

(figura 4). En un 2,69% de les explotacions hi ha més de tres tractors. La potència 

mitjana dels tractors és de 80,84 CV. La potència total per hectàrea de mitjana és de 

1,84. 

 

 

 

 

 

Figura 4.-Quantitat d’explotacions segons el nombre de tractors de que disposen. 

 
V. GESTIÓ  ENERGÈTICA 

 

En el 44,89% de les explotacions de la mostra es controla la despesa energètica. En el 

7,80% de les explotacions de la mostra no hi ha connexió a la xarxa elèctrica. 

En el 26,08% de les explotacions es fa servir el gasoil amb altres usos diferents a la 

maquinaria agrícola. En el 23,71% d’aquests s’utilitza per a grups d’autogeneració 

elèctrica i en el 17,53% per al funcionament de la caldera. 

Un 22,31% de les explotacions utilitza gas butà i un 0,81% gas propà, habitualment per 

a escalfar aigua. 

En un  11,02% de les explotacions de  la mostra  s’hi troben energies renovables 

(figura 5). D’aquestes, en el 60,98% es fa ús de l’energia solar i en un 29,27% es 

combina l’energia solar amb l’eòlica. L’ús majoritari que se’n fa és per escalfar l’aigua 

mitjançant energia solar tèrmica i per a la gestió de l’aigua, sigui per poar o per omplir 

abeuradors. 
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Figura 5.- Importància de les explotacions amb energies 

renovables respecte al total de la mostra.  

 

En el 30,91% de les explotacions disposen d’un grup d’autogeneració elèctrica, en el 

51,30% d’aquests casos el sistema d’accionament és la presa de força del tractor i 

s’utilitzen per emergències en cas de tall del subministrament elèctric.  

 

VI. GESTIÓ  DE  L’AIGUA 
 

En el 79,30% de les explotacions l’aigua s’obté d’un o més pous propis de l’explotació. 

En un 13,71% prové de la canalització urbana. En un 5,11% s’obté l’aigua de la pluja, 

emmagatzemada en cisternes o aljubs, o bé de basses i torrents (figura 6). Només en el 

29,57% de les explotacions es controla la quantitat d’aigua consumida.  

Només en un 25,27% de les explotacions es porta control dels fertilitzats aplicats a les 

terres de cultius.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Font d’origen de l’aigua de les 

explotacions.  
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3.2 CARACTERITZACIÓ I SISTEMA 
PRODUCTIU DE LES EXPLOTACIONS 

 

I. DESCRIPCIÓ  DE  LES  EXPLOTACIONS 
 

De les 40 explotacions analitzades, 30 funcionen en règim de SRM (Societat Rural 

Menorquina), set les porten directament els propietaris, una explotació està llogada al 

pagès, una funciona com a Societat Civil i una altre com a Societat Limitada.  

De mitjana, l’edat del titular de l’explotació és de 45 anys, destacant que fins a un 

35,0% tenen menys de 40 anys. Els titulars de menys de 30 anys són el 12,5%. De 

mitjana, a les explotacions hi treballen 1,96 persones. En el 35% de les explotacions hi 

treballa l’amo tot sol, en el 22,5% hi treballa l’amo i un missatge (a mitja jornada o 

completa). En el 17,5% hi treballen l’amo, madona i un o més missatges, en el 15% de 

les explotacions hi treballen l’amo i madona i només en el 10% hi treballen l’amo i més 

d’un missatge.  

De mitjana a les explotacions es treballa amb uns índexs de 81 ha/treballador i amb 

38,93 UBM/treballador. Aquests índexs tenen molta variabilitat entre la mostra 

d’explotacions.  

La superfície total de les explotacions és de 127,30 ha de mitjana, essent la superfície 

agrària útil (SAU) de 85,03 ha. La SAU va de les 3 a les 286 ha. La superfície de regadiu 

mitjana de les explotacions on se’n fa ús és de 9,71 ha.  

Com a activitat principal 31 de les explotacions es dediquen a les vaques de llet 

(77,50%). La resta d’explotacions es dediquen a la cria de vaques de carn, a 

l’horticultura i a la fruita (5% cada tipus). I finalment hi ha una explotació que es 

dedica a la recria de vedelles de llet, una a la producció de cereal i una a la cria i 

engreix d’oví. Tot i que s’especifiqui l’activitat principal aquesta es pot combinar amb 

altres produccions menors, la importància de cada tipus d’explotació en l’estudi es veu 

reflectida en la figura 7.  

 

 

 

 

 

Figura 7.- Proporció dels tipus d’explotació de la 

mostra de l’Estudi.  
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De les 40 explotacions, 5 es dediquen exclusivament a la producció ecològica. Dues 

amb producció de formatge i engreix d’animals, una d’aquestes ho combina amb 

producció hortícola i d’ous. Una altre explotació es dedica a la producció hortícola i 

engreix d’animals i una altre és una explotació cerealística.  

Pel que fa a la producció animal, de mitjana hi ha 68,57 UBM (unitat de boví major) 

per explotació. En ser totes les explotacions enquestades extensives o semi-extensives 

de mitjana hi a 0,56 UBM/ha (considerant només les que tenen producció ramadera). 

Tot i que en un cas s’arribi a les 2,04 UBM/ha. EL 45% de les explotacions estan per 

sota de 0,5 UBM/ha.  

Atesa la seva importància en el sector agrícola de Menorca es fa una menció específica 

a les explotacions de vaques de llet. Tenen una mitjana de 54,90 vaques presents, 

anant des dels 12 als 170 caps. La producció de llet és de mitjana de 346.397,31 litres 

anuals. El 66,67% de les explotacions tenen una producció entre 100.000 i 500.000 

litres i el 22,22% tenen una producció entre els 500.000 i 1.000.000 litres. En el 18,52% 

de les explotacions lleteres no es muny a l’estiu. La reposició és pròpia (excepte en una 

explotació) i té un valor del 38,41%. En 13 explotacions (32,50% de la mostra) fan 

formatge, i d’aquestes, 9 es dediquen a la venda directe de formatge. Només en el 

22,58% de les explotacions de llet s’engreixen els seus vedells. En 13 explotacions 

(32,50%) també s’hi crien ovelles (només en una són lleteres) i d’aquestes, en 6 s’hi 

engreixen també els anyells. En 11 explotacions (30%)hi tenen truges i en 7 d’aquestes 

s’hi engreixen els porcells. En dues explotacions hi ha gallines ponedores (5%). En una 

explotació hi tenen també vaques de carn, i en una altre combinen la producció de 

vaques de llet amb la cria de cavalls i finalment en una altre s’hi fa horta.  

Pel que fa a la resta d’explotacions: les dues fructícoles, de mitjana, tenen una 

superfície mitjana de 4,25 ha i 2.650 arbres. Una explotació es dedica a la cria de 

vedelles per producció de llet, una altre a la cria i engreix d’oví. Dues explotacions es 

dediquen a les vaques de carn i oví, una fa l’engreix de la cria i l’altre no. De les dues 

explotacions d’horta, una es dedica al cultiu hidropònic en hivernacles i l’altre combina 

l’horta amb la producció de cereals i la cria i engreix d’animals (oví i boví). 

 

II. SUPERFÍCIE I OROGRAFIA DE LES EXPLOTACIONS 
 

Com a descripció del terreny on es situen les explotacions, els mateixos titulars de 

l’explotació defineixen si tenen o no molta pendent, puntuant-la de mitjana amb un 

3,29 (puntuant de 1 a 10, sent 1 pla i 10 amb molt pendent). Fins al 22,5% de les 

explotacions ho han valorat amb un 0 o un 1. En el 27,5% de les explotacions tenen la 

pendent localitzada però 9 tenen pendent en gairebé tota l’explotació, el que definirà 

la superfície de cultiu disponible i pot suposar un augment del consum de gasoil en 

augmentar la dificultat de treball. De la mostra, el 50% es troben en zona vulnerable 
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de nitrats, el 40% no, i només 4 van reconèixer no saber-ho. Amb valoracions dels 

titulars de l’explotació, puntuant de 1 a 10 (sent 1 molt fàcil i 10 molt difícil), la 

dificultat per arribar a les parcel·les és de 2,97. Només en el 15% de les explotacions 

van puntuar la dificultat amb més d’un 6. El temps necessari per arribar a les 

parcel·les, de mitjana, és de 12,08 minuts. Tenint en compte que diverses explotacions 

tenen parcel·les llogades en altres explotacions i això fa que inverteixin més temps en 

arribar a la superfície de cultiu. Els titulars van donar de mitjana una superfície mitjana 

de les parcel·les a l’explotació de 2,42 ha. La irregularitat de les parcel·les puntuada 

de 1 a 10 (sent 1 regular i 10 molt irregular) és de mitjana segons els titulars 4,93.  

 

III. GESTIÓ DELS CULTIUS 
 

Pel que fa als cultius, el 45% de les explotacions fan rotació de cultius i 47,5 no 

(excloent les dues finques fructícoles i la d’hivernacles). De tota la mostra 

d’explotacions el 72,5% cultiven raigràs i civada i el 45% sembren lleguminoses. De les 

que no fan rotació, el 15% només cultiven raigràs i civada. El cultiu de raigràs i civada 

es complementa amb una lleguminosa en el 7,50% de les explotacions. I en el 15% de 

les explotacions combinen, un altre cop raigràs i civada amb blat d’indi o sorgo (altres 

cereals). De les que sí roten cultius (tot i que no en tota l’explotació) el 27,5% cultiven 

raigràs i civada i d’aquestes EL 81,82% ho combinen amb lleguminoses i el 27,27% amb 

blat d’indi o sorgo. El 5% de les explotacions van rotant amb verdures i hortalisses i el 

2,5% amb herba de prat. Des del punt de vista agronòmic, s’ha de destacar la 

importància que té el monocultiu de raigràs a civada en l’Illa, així com també el poc 

nombre d’explotacions que incorporen lleguminoses entre els seus cultius, tenint en 

compte que aquest tipus de cultiu permet disminuir la necessitat de fertilitzants en 

altres cultius com els cereals.  

Pel que fa a les labors dels cultius: es fa una mitjana de 1,6 llaurades per cultiu. El 

32,5% de la mostra fa només una llaurada, mentre que el 22,5% fa una o dues 

llaurades depenent del cultiu o de l’any. El 25% de les explotacions fa 2 llaurades i el 

5% fa fins a 3 llaurades de manera habitual. Normalment es llaura amb una erx (rampí) 

i en cap cas es volteja la terra. Només 1 explotació fa sembra directa (sense 

maquinaria específica) i les dues explotacions fructícoles només fan una llaurada en el 

primer any de vida dels arbres, després deixen coberta vegetal. En 4 explotacions es fa 

una llaurada més profunda en determinades parcel·les de manera no anual.  

Abans de llaurar el 50% de les explotacions fan adobat de fons, el 40% d’aquestes el 

fertilitzant utilitzat és fems animal de la pròpia explotacions. L’altre meitat no fa 

adobat de fons (per aquest valor no s’han considerat les explotacions fructícoles). Una 

explotació fa adobat de fons només a dues parcel·les cada any, rotant dintre 

l’explotació.  

Només el 15% de les explotacions no fan adobat de cobertura El 75% utilitza com a 

adobat de cobertura fertilitzants minerals (urea, nitrat o compostos com 15.15.15, 
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9.18.27 o 20.10.10), el 5% utilitza adob verd (restes de poda) i el 5% utilitza la urea 

combinada amb fems. L’adob de cobertura es sol realitzar després de la pastura o 

després d’haver segat (o podat i aclarit en el cas dels fruiters).  

Els aprofitaments dels cultius més habituals són: per farratge o gra per consum dels 

animals de la pròpia explotació (o venda en cas d’excedents), cereal per transformar i 

fruita i verdura. L’aprofitament per al bestiar es fa en forma d’herba seca (fenc) en el 

82,5% de les explotacions, gra en el 42,50% de les explotacions, ensitjat en bales en el 

35% i ensitjat a terra en el 45% de les explotacions.  

 

IV. GESTIÓ DE L’AIGUA 
 

L’origen de l’aigua en el 87,5% de les explotacions és un pou (o dos en el 12,5% dels 

casos), en el 25% d’aquestes es combina la seva explotació amb l’ús d’aigua provinent 

d’aljubs, basses o fonts i en quatre casos amb la compra d’aigua. Fins al 10% de les 

explotacions només disposen de l’aigua que compren. De tots els pous que s’exploten 

14 disposen de comptador, però només en el 7,14% d’ells es controla la quantitat 

d’aigua utilitzada. S’han fet anàlisis de l’aigua en el 67,50% de les explotacions, però 

només en el 44,44% d’aquests es fan amb freqüència. En el 15% de les explotacions 

l’aigua del pou no és apte per beguda. En diversos casos s’ha comentat que l’aigua és 

salmenca, té molt de calç, arena, excés de ferro. En el 7,50% dels casos el titular 

recorda que hi ha excés de nitrats. En el 95% de les explotacions es disposa de diversos 

sistemes d’emmagatzematge d’aigua com cisternes, aljubs i safareigs. Tot i que només 

s’utilitzen per emmagatzemar aigua de pluja (objectiu tradicional d’aquestes 

construccions) en el 20% de les explotacions, en un 45,5% de les explotacions només 

s’utilitzen com a depòsits per l’aigua del pou o comprada.  

 

V. ÚS DE L’AIGUA 
 

En les explotacions l’aigua s’utilitza majoritàriament per a l’ús domèstic, la beguda del 

bestiar, neteja de tancs de llet i neteja de formatgeria i pel reg. 

En 52,5% explotacions hi ha regadiu, en 2 casos es rega amb aigua provinent de la 

depuradora i en un de basses. La superfície de reg, de mitjana, és de 9,71 ha, en el 10% 

de les explotacions es reguen 20 o més hectàrees. Els sistema de reg més habitual, en 

el 71,43% de les explotacions, es el trac (o enrotllable). El reg per degoteig s’utilitza en 

el 28,57% de les explotacions amb reg, que es corresponen a les explotacions 

hortícoles i fructícoles i a una explotació el blat d’indi es rega amb degoteig. En dues 

explotacions hi ha un pivot (en una es complementa amb el trac). Només en una 

explotació es segueixen utilitzant els aspersors combinant-los amb l’ús del trac.  
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Hi ha sistema automàtic de reg en el 19,50% de les explotacions de regadiu, 

coincideixen amb els sistemes de degoteig i pivot. En el 37,5% de les explotacions es 

rega de nit, en el 10% de dia i de nit (ja que necessiten més de 12 hores per acabar de 

regar). I en 7,5% de les explotacions es rega només de dia, en dues el reg és per 

degoteig i en l’altre es rega de dia ja que l’energia utilitzada per l’accionament del trac 

és solar. Cal destacar que, tot i que en la majoria de casos es regui de nit, l’aigua es poa 

de forma automàtica coincidint amb la demanda més elevada d’aigua, sigui durant el 

reg, durant la neteja de formatgeries o quan les vaques surten de munyir. 

 

VI. FERTILITZACIÓ I GESTIÓ DELS FEMS I PURINS 
 

El 85% de les explotacions mostrejades fan ús de fertilitzants inorgànics. En les 

explotacions on es fa adobat de fons, s’utilitza en un 42,11% fems i en un 36,84% dels 

casos el compost 9.18.27, en un 15,79% s’utilitzen els compostos 15.15.15 i 20.10.10. 

Només en un cas es fa servir urea. Com a adobat de cobertura s’utilitza (en les 

explotacions on es faci aquesta pràctica) en el 83,33% dels casos urea sola o 

combinada amb altres compostos inorgànics. Els fertilitzants orgànics (que no 

provinguin del fems animal) s’utilitzen en el 12,5% de les explotacions, o bé es fa adob 

verd o amb rama picada.  

Per al correcte ús dels fertilitzants (siguin orgànics o inorgànics) és necessari analitzar 

la composició mineral i orgànica de la terra. En el 75% de les explotacions s’han fet 

anàlisis algun cop, tot i que es reconegui en molts casos que no han actuat en funció 

del resultat de l’anàlisi. Només en el 25% de les explotacions no s’ha fet mai cap anàlisi 

de terra.  

Només en el 27,5% de les explotacions tenen un pla de dejeccions fet. De les 

explotacions que es troben en zona vulnerable de nitrats, només en el 50% han sabut 

respondre que tenien pla de dejeccions. Pel que fa als femers, el 40% de les 

explotacions disposen només d’un munt on aboquen el fems més secs. En el 67,5% de 

les explotacions tenen una o més fosses de purins, o per les aigües de neteja de les 

formatgeries i sales de munyir. Només en el 5% de les explotacions de la mostra hi ha 

un sistema de separació sòlid/líquid del fems. El tractament habitual és amuntonar al 

femer o al munt els fems de manera anual i al setembre, abans de sembrar, es 

reparteixen com a adobat de fons, adaptant-se d’aquesta manera a la necessitat del 

cultiu. En el cas del purí de les fosses, es reparteix segons necessitat del cultiu o quan 

estan plenes, segons el criteri de cada explotació.  
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VII. NETEJA  DE  BOSCOS 
 

En el 82,5% de les explotacions es neteja habitualment alguna zona de marges i 

voreres de camins o sembrats i bosquerons, en alguns casos només es neteja la zona 

per la qual es té subvenció. Només en el 12,5% de les explotacions no es fa cap 

activitat per al manteniment, en el 40% de les explotacions hi ha habitualment animals 

al bosc que ajuden al seu manteniment i neteja. Però cap explotació de la mostra treu 

profit econòmic de la neteja, si bé es va recollint la llenya per ús domèstic.  

 

VIII. GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Pel que fa als plàstics utilitzats en les explotacions (cordes, sacs, bidons, i plàstic 

d’ensitjat) es gestionen per l’empresa autoritzada en el 85% dels caos, en un 7,5% no 

s’utilitzen plàstics i la resta els porta als contenidors grocs del poble.  

Les aigües brutes de la neteja de formatgeries i sales de munyir s’emmagatzema en les 

fosses i s’utilitza barrejat amb la resta de purins com a fertilitzant. En el 32,5% de les 

explotacions on es fa formatge el xerigot es destina a l’alimentació dels animals de 

l’explotació.  

Pel que fa als residus dels habitatges, en les explotacions que coincideixen amb 

l’habitatge habitual del pagès, es porten als contenidors més propers de l’explotació, 

normalment al poble. Reciclen el 70,97% de les famílies de les explotacions, un valor 

molt superior a la mitjana de reciclatge de Menorca que és del 20,39%5.  

 

IX. PRINCIPALS ENTRADES DE L’EXPLOTACIÓ 
 

L’alimentació dels remugants (on s’inclouen bovins, ovins i caprins) inclou dos tipus 

d’aliments, els aliments farratgers i els no farratgers (comunament mal anomenats 

concentrats). En totes explotacions on es té bestiar la producció de farratges és pròpia, 

en canvi, la producció dels concentrats només es fa a la mateixa explotació en un 5%. 

Pel que fa a les racions de les vaques de llet (s’indica per ser aquestes uns animals de 

màxima exigència alimentària) les fa el mateix pagès en el 25,81% dels casos i un 

comercial en el 67,74% de les explotacions. Només en dues explotacions la ració les fa 

un tècnic independent.  

Pel que fa a l’ús de fitosanitaris, aquests s’utilitzen en el 62,5% de les explotacions. En 

dues explotacions s’utilitzen fitosanitaris adequats per a la producció de control 

                                                           
5 La gestió dels residus a Menorca en constant evolució. Catalina Pascual Mercadal 



Estudi del potencial de millora de l’eficiència energètica de les explotacions agràries de Menorca: resultats 

Sabina Olives Timoner   25 

integrat i per a la producció ecològica. L’ús de fitosanitaris convencionals es fa de 

forma anual només en el 20% de les explotacions i en totes les que es cultiva blat 

d’indi. La resta en fan ús segons la necessitat que creguin. Exceptuant les explotacions 

hortícoles i fruiteres no es té en compte l’assessorament de cap tècnic.  

L’ús d’adobs inorgànics i orgànics ja s’ha comentat en altres apartats, només es fa 

esment a que tampoc hi ha assessorament tècnic en la seva aplicació.  

Les llavors i els planters que s’utilitzen són en un 27,5% propis de l’explotació (es 

guarda el gra any per any), un 45% combina l’ús de llavor pròpia i la de compra (segons 

cultius o anyada) i un 27,5% sempre compra tota la llavor o els planters.  

 

X. INSTAL·LACIONS DE L’EXPLOTACIÓ 
 

Les instal·lacions de les explotacions de la mostra tenen una mitjana de 42,29 anys, 

tenint en compte que hi ha moltes explotacions que són les originals de l’explotació 

que s’han remodelat o no, segons la necessitat del seu ús. Només en el 12,5% 

explotacions tenen unes instal·lacions amb una edat mitjana menor als 15 anys. Tot i 

que fins al 37,5% de les explotacions tenen unes instal·lacions amb una edat mitjana 

de més de 50 anys, tot i que no s’especifica si se n’han fet reformes o adaptacions.  

En la mostra s’han comptabilitzat 22 sales de munyir totes amb un sistema de 

il·luminació artificial amb fluorescents, les formatgeries (que s’utilitzen com a tal o 

només com a habitacle per al tanc de la llet) estan il·luminades amb fluorescents 

excepte una que ho està amb bombetes de baix consum i una que no té il·luminació 

artificial. Pel que fa als 21 bouers (que s’utilitzen per munyir o com a estables) el 

66,67% s’il·luminen amb fluorescents, 4 amb bombetes incandescents, 1 amb 

bombetes de baix consum i l’altre sense il·luminació artificial. S’han comptabilitzat 17 

naus preparades per a l’estada dels animals o bé només utilitzades com a menjadores, 

en 15 de les naus el sistema d’il·luminació són els fluorescents, 1 amb bombetes de 

baix consum i l’altre sense il·luminació artificial. Pel que fa a les païsses el 41,67% 

tenen fluorescents, el 25,0% no tenen il·luminació artificial i la resta tenen bombetes 

incandescents o de baix consum. Pel que fa als estables, el 52,50% es pot il·luminar 

amb bombetes incandescents, el 37,50% tenen fluorescents i el 5,0% no té il·luminació 

artificial. En el cas dels estables, s’usen més les bombetes incandescents ja que l’ús 

que se’n fa és molt baix i durant una durada curta de temps. Pel que fa als focus 

exteriors de camins o patis s’utilitzen en poques explotacions de forma habitual i dels 

que s’han comptabilitzat la meitat eren de baix consum.  

En els darrers anys s’han construït naus, en moltes explotacions de vaques, per a 

facilitar la feina del ramader i millorar les condicions del bestiar. En el 32,5% de la 

mostra hi ha naus utilitzades per l’alimentació i per al descans de les vaques de llet. En 

altres explotacions hi ha instal·lacions utilitzades com a menjadora amb autocaptura, 

pavimentades i cobertes. Pel que fa a les explotacions amb nau, la superfície mitjana 



Estudi del potencial de millora de l’eficiència energètica de les explotacions agràries de Menorca: resultats 

Sabina Olives Timoner   26 

és de 1.479,63 m2. En totes hi ha cubicles, d’aquestes en el 46,15% tenen llit de goma, 

el 15,38% d’arena i el 7,69% amb arena i alga. En tots els casos hi ha més cublicles que 

vaques, el que indica una bon dimensionament de la zona de repòs. Pel que fa a la 

neteja, només en 1 explotació no hi ha sistema de pales arrossegadores (arrobaderes). 

En 4 casos hi ha fins i tot pales per a la sala d’espera. La potència mitjana dels motors 

de les pales és de 4,3 kW. La freqüència de neteja és habitualment d’1 o 2 cops diaris. 

Sempre de dia, coincidint quan les vaques no estan dintre la nau.  

En cap explotació de la mostra el sistema de producció és intensiu, per tant, les 

instal·lacions no estan adaptades a un ús continuat d’elles, i, per aquest motiu, no s’ha 

analitzat en aquest estudi l’aïllament, climatització o renovació d’aire de les 

instal·lacions animals.  

 

XI. INSTAL·LACIONS DE MUNYIDA I FORMATGERIA 
 

Atesa la importància de les explotacions de llet i formatgeres en la mostra de l’estudi i 

tenint en compte que, segons la bibliografia, el funcionament de les seves 

instal·lacions suposa el consum elèctric més important d’aquests tipus d’explotacions, 

es descriu com són aquestes instal·lacions i equips de les explotacions lleteres. 

De les 31 explotacions de vaques de llet de la mostra, en el 70,97% de les explotacions 

hi ha una sala de munyir, en la resta es muny en el bouer tradicional. Tots els bouers 

s’han modernitzat amb canalització dels circuits de llet i de buit necessaris per la 

munyida. Totes les sales de munyir son de tipus espina de peix, el 36,36% tenen 6x2 

punts de munyida, en el 27,27% són de 5x2 i en el 18,18% de 4x2. Fins al 40,91% sales 

de munyir i tots els bouers són de línia alta, el que implica una necessitat de més força 

de buit per munyir, pot significar pitjors condicions per a les vaques, empitjorament de 

la qualitat de la llet i un augment de la demanda energètica de la bomba de buit. 

Considerant els punts de munyida i, que de mitjana una vaca necessita 8 minuts per 

ser munyida, es consideren que només una explotació necessita més de 90 minuts per 

a munyir, el temps màxim que es considera correcte per a la munyida. 

Els motors de munyida tenen de mitjana una potència 3,54 kW. En el 10% de les 

explotacions on es muny es fan anar 2 motors alhora. Les bombes de buit tenen de 

mitjana un cabal, en litres per minut de 1.293,63. Només el 26,67% de les explotacions 

lleteres han confirmat que es fa una revisió anual de la instal·lació de munyida. 

Els tancs refrigerants de la llet tenen, de mitjana, una capacitat de 4.663,6 litres. Fins 

al 12,50% de les explotacions utilitzen més d’un tanc per a emmagatzemar la llet. En 

alguna explotació s’utilitza el mateix recipient tant per refrigerar la llet com per 

formatjar. 

Tenen instal·lacions de formatgeria les 13 explotacions que fan formatge, tot i que en 

algunes explotacions hi tenen les instal·lacions però no se’n fa ús. Les cisternes de llet 
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per formatjar, tenen una capacitat mitjana de 1.783,69 litres. Fins al 52,50% de les 

explotacions tenen cambres frigorífiques de mitjana de 66,35 m3, tot i que hi ha una 

gran variabilitat, 5 cambres tenen menys de 15 m3 i en el 10% de les explotacions la 

suma total de les cambres frigorífiques supera els 100 m3, aquestes es corresponen en 

explotacions de venda directe de formatge i les utilitzen per l’emmagatzematge del 

formatge. En el 20% de les explotacions hi ha assecadors de formatge i en la meitat 

d’aquests la ventilació és forçada. 

De mitjana en cada explotació de la mostra hi ha 2,3 tractors, amb una edat mitjana de 

19 anys. La potència mitjana es de 84,2 CV, la suma de la potència dels tractors de les 

explotacions és de 189,1 CV. Totes les explotacions disposen com a mínim d’un tractor.  

Pel que fa a la resta d’aparells necessaris per a les tasques ramaderes i dels cultius, 

cada explotació té 4,9 màquines de 14,5 anys de mitjana. D’aquestes el 47,71% s’han 

comprat de segona mà.  

El 92,5% de les explotacions té almenys un erx, el 90% una sembradora que s’utilitza 

també com a abonadora. El 57,5% tenen cisterna per escampar purí, el 52,5% de les 

explotacions tenen segadores (majoritàriament de discos). El 27,5% de les 

explotacions disposen d’empacadora i el 22,5% recol·lectora. S’ha de destacar que el 

20% de les explotacions tenen carro mesclador (unifeed). Altres màquines són: 

rastrillo, remolc segador, remolc, remolc d’escampar fems, encintadora de bales, 

aplicadora de fitosanitaris, fresadora o cultivador. En la figura 8 s’indica quins són els 

aparells més freqüents en les explotacions de la mostra.  

Figura 8.- quantitat de cada tipus de maquinaria agrícola que es troba en el conjunt de la mostra 

En el 25% de les explotacions compten amb tota la maquinària necessària per a les 

tasques, en canvi en el 10% lloguen tota la maquinària. Per un altre costat, 62,5% de 

les explotacions lloguen la maquinària per a determinades feines com poden ser 

embalar, fer l’ensitjat o recol·lectar el gra i les tasques relacionades amb el cultiu del 

blat d’indi (que necessita de maquinària específica). 
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XII. FONTS ENERGÈTIQUES 
 

Les activitats principals que requereixen consum energètic en les explotacions 

analitzades són la munyida, refrigeració de la llet i neteja de les instal·lacions. La 

producció de formatge i la maduració i emmagatzematge, en cas de no fer-se de forma 

natural. Poar l’aigua i el reg. Les tasques relacionades amb els cultius que es fan 

motoritzades i finalment la il·luminació de l’explotació i l’habitatge familiar. 

La principal font energètica per a les activitats de les explotacions prové de la xarxa 

elèctrica. El 72,5% de les explotacions controlen o vigilen aquesta despesa. En la 

mostra analitzada el 17,50% de les explotacions no tenen connexió a la xarxa 

elèctrica. D’aquestes sense connexió, el 28,57% són fructícoles, el 14,29% produeix 

hortalisses en hivernacles, l’altre 14,29% es dedica a la cria i engreix d’animals i el 

42,86% es dediquen a la producció de vaques de llet, dues de les quals fan formatge i a 

més engreixen altres animals.  

La potència contractada a la xarxa és de mitjana de 14,56 kW. El 35% de les 

explotacions tenen contractada una potència menor als 10 kW, el 17,5% estan entre 

els 10 i els 15 kW i el 27,5% de les explotacions tenen una potencia contractada per 

sobre dels 15 kW. S’ha de recordar que hi ha explotacions amb més d’un contracte 

elèctric (figura 9). 

Figura 9.- Potència elèctrica contractada en les explotacions. En les explotacions amb més d’un 

contracte només s’ha considerat el de major importància. Els espais en buit es corresponen a 

les explotacions sense connexió a la xarxa elèctrica. 

 

El gasoil s’utilitza en el 70% de les explotacions només per al tractor. En el 20% de la 

mostra es fa servir també per a la caldera d’escalfar l’aigua. En el 10% de les 

explotacions (on no hi ha connexió a la xarxa) s’utilitza a més de per al tractor, per al 

funcionament de la cambra frigorífica i el pou en el 5% de les explotacions. Només pel 

tractor i poar en un 2,5% a i finalment en el 2,5% de les explotacions el gasoil és la seva 

única font energètica.  
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En el 20% de les explotacions s’utilitza el gas propà i el gas butà, sempre en bombones. 

S’utilitzen per a escalfar l’aigua, exceptuant un cas en que es fa servir per els forns.  

L’ús d’ENERGIES RENOVABLES en la mostra es limita a 7 explotacions (17,5%). En el 

28,57% d’aquestes es combinen plaques solars i un generador eòlic com a úniques 

fons energètiques, combinades amb el gasoil, en cas d’emergència. En el 28,57% 

d’explotacions amb energies renovables s’utilitzen per escalfar l’aigua i finalment en el 

42,86% de les que tenen energies renovables només tenen plaques solars o 

generadors eòlics per alimentar l’habitatge energèticament (aquestes no s’han 

considerat en l’estudi ja que no s’utilitzen per a l’activitat agrària). La potència mitjana 

per explotació que prové d’energies renovables és de 8.303,3 kW. 

 Una de les accions que demanda energia és l’escalfament de l’aigua calenta utilitzada 

per a la neteja del tanc de la llet i de la formatgeria, així com l’escalfament de la llet 

per a la producció de formatge. En el 40% dels casos s’utilitza un escalfador elèctric, en 

un 33,33% es fa servir caldera de gasoil, en el 20,0% escalfadors de butà o propà i en 

dues explotacions s’escalfa l’aigua amb plaques solars (tot i que tenen caldera de 

gasoil per reforç en cas de necessitat).  

En gairebé totes les explotacions hi estan associats un o dos habitatges familiars, en 

molts casos no es diferència el consum de l’explotació amb el de l’habitatge. En el 

66,67% només hi ha un comptador elèctric a l’explotació. En el 33,30% en tenen 2. 

Però aquesta diferenciació no sol ser per l’habitatge. Es comptabilitza per separat el 

consum del pou i de la nau de les vaques lleteres, amb un voltatge de 400 volts i no 

230 com a la resta de l’explotació.  

En les explotacions sense connexió a la xarxa es disposa d’un o més grups electrògens 

per al funcionament de les seves activitats, sigui per a ús habitual o de reforç d’altres 

fonts energètiques. En el 62,5% de la mostra tenen també grups electrògens però es 

fan servir només en cas d’emergència quan falla la xarxa (el 88% d’aquests funcionen 

amb la presa de força del tractor).  

Una de les activitats amb cost energètic és el bombeig dels pous i el reg. De les 35 

explotacions que disposen de pou, el bombeig està connectat a la xarxa elèctrica i 

només en el 10% de les explotacions funcionen amb gasoil. Donat que en la majoria de 

casos les bombes són submergides no es coneix la potència de les bombes. De les 15 

dades que s’han pogut recollir es desprèn que de mitjana les bombes tenen una 

potència de 12,6 CV i una capacitat de 15 tones/h (treus pous tenen una capacitat 

d’extracció superior a les 30 tm/h).  

En l’Annex III es recullen les dades de caracterització i producció de totes les 

explotacions.  
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3.3 GRAU DE PENETRACIÓ DE LES 
ENERGIES RENOVABLES  

 
L’ús d’energies renovables en la mostra estudiada es limita al 17,5% de les 

explotacions de la mostra. D’aquestes, 5 no tenen connexió a la xarxa elèctrica i les 

energies renovables han estat la seva opció per alimentar-se energèticament.  

Dues explotacions produeixen formatge i crien altres animals. Una disposa d’un grup 

de plaques solars amb una potència de 14,5 kW i un generador eòlic de 6 kW. L’altra té 

dos grups de plaques solars de 10,8 i 9,4 kW i un generador eòlic de 6 kW. En tots dos 

casos disposen de grups electrògens que funcionen amb gasoil. En el primer lloc per 

utilitzar-lo només en cas d’emergència i en el segon, com a reforç habitual a les 

energies renovables.  

Dues explotacions fructícoles i una explotació que es dedica a la cria de bestiar, 

disposen d’energies renovables per als habitatges familiars, en els tres casos es tracten 

de segons habitatges familiars. Per a l’activitat agrícola utilitzen el gasoil, per al pou i 

per a les cambres frigorífiques.  

Finalment, en dues explotacions familiars, d’activitat lletera, amb producció i venda 

directe de formatge, però de dimensions molt diferents, han optat per escalfar l’aigua 

de l’explotació a partir de plaques solars. La de menor mida disposa d’un sistema 

d’energia solar tèrmica, a partir de dues plaques de les quals es desconeix la potència. 

En l’altre explotació hi ha un grup de plaques solars fotovoltaiques, amb una potència 

de 9 kW instal·lades durant el 2013 per tal de disminuir el cost de la despesa 

energètica. Aquestes dues explotacions són l’exemple d’activitat agrícola que, tot i 

comptar amb connexió a la xarxa elèctrica, han optat per l’ús de les energies 

renovables per a determinades accions en la fabricació de formatge.  

Cal indicar que de les 7 explotacions amb energies renovables només una no és 

explotada pel mateix propietari.  

  

  



Estudi del potencial de millora de l’eficiència energètica de les explotacions agràries de Menorca: resultats 

Sabina Olives Timoner   31 

3.4 INDICADORS TÈCNICS 

 
Per conèixer i identificar l’ús que se’n fa de l’energia en les explotacions, s’analitzà la 

relació que hi pogués haver entre el consum d’energia, directe i indirecte, respecte a 

determinades característiques. D’aquesta manera es realitzà una descripció del 

sistema productiu de la mostra d’explotacions, amb el qual podrem conèixer el 

consum energètic respecte als factors productius.  

Els indicadors varien segons l’activitat principal que porti a terme l’explotació, 

d’aquesta manera es comparen els diferents índex segons el tipus d’activitat. La 

totalitat de les dades es recullen en les taules 1.a i 1.b. Els indicadors de cada 

explotació estan recollits en l’annex IV.  

Entre els resultats destaca que el consum d’energia elèctrica per litre de llet produït és 

de 0,107 kWh6 en les explotacions de llet i de 0,200 kWh en les de formatge (figura 

10). La diferència de consum també existeix amb el gasoil consumit per litre de llet, en 

les explotacions formatgeres és de 0,035 litres, mentre que en les explotacions lleteres 

és de 0,020 litres.  

Figura 10.- consum d’energia elèctrica, litres gasoil, quilovats equivalents, quilograms d’adob i 

quilograms de concentrat per litre de llet. Per explotacions de llet i explotacions formatgeres.  

 

                                                           
6
 1 kWh equival a 3,6 MJ en unitats del Sistema Internacional 
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El consum elèctric per vaca és de 1.154,29 kWh en les explotacions de formatge, en les 

explotacions de llet el consum es correspon al 60,08% del consum de les formatgeres i 

el consum elèctric per vaca en les explotacions de cria representa el 26,59% del 

consum en les explotacions on s’hi produeix formatge. Els consum de gasoil per vaca 

és major en les explotacions de cria, respecte a les de llet, 138,70 litres respecte als 

110.72 de les de cria.  

El consum elèctric per UBM és de 715,73 kWh en les explotacions de formatge, en les 

explotacions de llet aquest consum significa un 64,80% respecte a les de formatge. En 

les explotacions de cria el consum elèctric és de 194,14 kWh/UBM. El consum de gasoil 

per UBM és major en les explotacions de cria, amb 93,97 litres, que en les explotacions 

de llet on és de 88,01 litres.  

El consum de gasoil per hectàrea és de mitjana de 59,19 litres en les explotacions 

ramaderes, mentre que el consum en les explotacions amb altres activitats és de 

458,94 litres/ha, tal com es pot observar a la figura 11. Aquest valor es correspon, 

lògicament, amb la poca superfície de les explotacions fructícoles i, a la vegada, amb 

l’alt ús que han de fer dels tractors, així com dels altres usos que se’n fan, com en les 

cambres frigorífiques o els pous. En canvi, el consum elèctric per hectàrea és de 542,12 

kWh a les explotacions ramaderes i de 322,76 kWh en les explotacions amb altres 

activitats.  

Figura 11.- consum d’energia elèctrica, litres gasoil i quilograms d’adob per hectàrea. Per 

explotacions de llet, explotacions formatgeres i explotacions de cria. 

 

La potència dels tractors en les explotacions ramaderes és de 0,706 CV/ha, mentre 

que en les explotacions amb altres activitats és de 4,933 CV/ha. En les explotacions 

ramaderes la potència dels tractors és de 1,39 CV/vaca. El consum de gasoil dels 
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tractors és de 173,49 litres/CV en les explotacions ramaderes, mentre que és de 68,54 

litres/CV en les explotacions sense bestiar. El nombre de tractors per hectàrea és de 

0,029 en explotacions ramaderes, mentre que en les altres explotacions és de 0,280.  

 

El consum elèctric per treballador és de 25.337,92 kWh en les explotacions de llet, 

mentre que en les explotacions de cria és de 5.129,15 kWh. Els litres de gasoil 

segueixen la mateixa pauta, en les explotacions de llet és de 4.327,22 

litres/treballador, en les de formatge és de 4.139,32 litres/treballador i en les de cria la 

despesa és de 2.542,50 litres.  

El consum en energia equivalent entesa com a quilovats equivalents per hectàrea és 

de 1.387,61 kWh equivalents en les explotacions ramaderes, mentre que en les altres 

explotacions és de 4.748,05 kWh equivalents. El consum en les explotacions de llet és 

de 0,364 kWh equivalent/litre de llet, mentre que en les explotacions de formatge és 

de 0,451 kWh equivalents/litre de llet (veure a la figura 10). Si la comparació és fa per 

vaca el consum és de 2.014,90 kWh equivalents en explotacions de llet, mentre que el 

consum en explotacions de formatge és de 2.608,59 kW equivalents/vaca.  

 El consum d’energia en forma de fertilitzant és de 0,062 kg adob/litre de llet (figura 

10) en explotacions de llet, mentre que el consum en explotacions de formatge és de 

0,032 kg adob/litre de llet, un valor que significa el 51,99% del consum en les 

explotacions de llet. El consum per vaca és de 314,50 kg adob en les explotacions de 

llet, i en les explotacions de cria és de 282,27 kg adob/vaca (taula 1.b). El consum 

d’adobs per UBM és de 135,83 kg en les explotacions de formatge, mentre que el 

consum en les explotacions de llet és de 239,37 kg i en les de cria és de 248,27 kg 

adob/UBM. El consum de fertilitzants per superfície total de l’explotació és de 130,86 

kg adob/ha en les explotacions ramaderes, mentre que en les explotacions amb altres 

activitats és de 191,53 kg adob. En aquest cas pesa en el resultat la producció intensiva 

de l’explotació hortícola (producció hidropònica).  

El consum dels aliments comprats no farratgers (concentrats) és una altre font de 

despesa energètica a l’explotació. Els consum de concentrats per litre de llet és de 

0,596 kg en les explotacions de formatge, en les llet és de 0,408 kg/ litre de llet (figura 

10). El consum anual de concentrat per vaca és de 4.108,27 kg en les explotacions de 

formatge, i en les de llet és de 2.551,47 kg concentrat/vaca. En les explotacions de cria 

el consum de concentrat per vaca és del 5,88% respecte a les explotacions de llet. El 

consum de concentrats per hectàrea és de 2.306,53 kg en les explotacions de 

formatge, mentre que en les explotacions de cria és de 261,28 kg. La necessitat de 

comprar aliments per a l’alimentació del bestiar pot entendre’s com un índex de la 

intensificació de la producció, ja que el sistema de producció no permet abastir-se dels 

aliments necessaris sense dependre de l’exterior.  

El consum de llavors per a sembra és de 22,76 kg/ha en explotacions ramaderes, 

mentre que en la resta d’explotacions és de 50,69 kg/ha (figura 11) 
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RAMADERES CRIA LLET  FORMATGE ALTRES ACTIVITATS 

Mitjana Desviació e. Mitjana Desviació e. Mitjana Desviació e. Mitjana Desviació e. Mitjana Desviació e. 

kWh/litre de llet  0,136   0,077  #¡DIV/0! #¡DIV/0!  0,107   0,055   0,200   0,084  #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Litres gasoil/litre de llet  0,049   0,089  #¡DIV/0! #¡DIV/0!  0,020   0,012   0,035   0,021  #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

kWh/vaca  791,59   551,53   306,88   316,53   693,50   473,80   1.154,29   617,56   3.022,00  #¡DIV/0! 

litres gasoil/vaca   138,44   95,81   138,70   131,94   110,72   65,59   193,81   125,78   235,500  #¡DIV/0! 

kWh/kg gra o  5,67   7,39   2,17  #¡DIV/0!  7,09   8,15   0,65  #¡DIV/0!  0,96  #¡DIV/0! 

litres gasoil/kg gra o  1,37   1,46   1,185  #¡DIV/0!  0,94   0,68   2,73   3,16   0,06   0,03  

litres gasoil/ha   59,19   30,29   52,10   40,87   58,08   29,42   65,15   35,83   458,94   514,87  

litres gasoil/ha (total)  59,57   58,32   23,96   20,46   44,65   24,66   103,84   93,35   368,05   405,16  

bombona butà/ha  3,530   8,524  #¡DIV/0! #¡DIV/0!  4,816   10,087   0,315   0,247   0,795   0,064  

kWh/ha  542,12   531,50   100,62   67,24   428,92   310,68   864,74   756,79   322,76   29,08  

kWh/UBM  572,08   390,77   194,14   39,62   463,83   236,90   715,73   356,47   694,71  #¡DIV/0! 

litres gasoil/UBM  102,29   67,05   93,97   4,45   88,01   53,93   132,92   90,90   54,14  #¡DIV/0! 

CV tractors/ha  0,706   0,714   0,357   0,055   0,637   0,447   0,657   0,534   4,933   4,778  

CV tractors/vaca   1,390   1,367   1,457   1,376   1,106   0,571   1,334   1,408   12,500  #¡DIV/0! 

CV tractors/UBM  0,979   1,173   0,689   0,475   0,746   0,368   0,823   0,797   2,87  #¡DIV/0! 

CV tractors/litres llet  0,001   0,002  #¡DIV/0! #¡DIV/0!  0,000   0,000   0,002   0,004  #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

litres gasoil / CV tractor  173,49   217,40   134,70   92,07   113,58   85,42   303,02   352,34   68,54   38,44  

Nº tractors/ha  0,029   0,015   0,029   0,019   0,027   0,009   0,032   0,021   0,280   0,30  

kWh/treballador  22.484,99   19.948,37   5.129,15   499,01   25.337,92   23.592,67   21.118,10   11.028,24   5.167,75   1.239,20  

litres gasoil/treballador  4.132,12   3.572,37   2.542,50   642,76   4.327,22   4.056,96   4.139,32   3.072,58   976,17   771,92  

kWh equ/ha  1.387,61   1.179,90   607,24   464,67   1.263,65   955,24   1.729,62   1.512,46   4.748,05   4.689,57  

kWh equ/litre de llet  0,390   0,216  #¡DIV/0! #¡DIV/0!  0,364   0,205   0,451   0,243  #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

kWh equ/vaca   2.186,19   1.251,32   1.655,65   1.599,52   2.014,90   1.026,10   2.608,59   1.570,07   6.407,09  #¡DIV/0! 

kWh equ/treballador  64.543,08   48.843,98   29.852,62   6.749,26   75.664,68   55.237,40   52.480,34   36.263,81   13.830,27   4.193,66  

 
          Taula 1.a.- Indicadors tècnics per a explotacions ramaderes, de cria, llet, formatge i amb altres activitats. S’indica per a cada indicador la mitjana i la desviació estàndard.  
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RAMADERES CRIA LLET  FORMATGE ALTRES ACTIVITATS 

Mitjana Desviació e. Mitjana Desviació e. Mitjana Desviació e. Mitjana Desviació e Mitjana Desviació e. 

kg adob/litre de llet  0,082   0,145  #¡DIV/0! #¡DIV/0!  0,062   0,033   0,032   0,017  #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

kg concentrats/litre de llet  0,568   0,415  #¡DIV/0! #¡DIV/0!  0,408   0,152   0,596   0,271  #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

kg llavors/litre de llet  0,005   0,004  #¡DIV/0! #¡DIV/0!  0,006   0,005   0,004   0,004  #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

kg adob/vaca  304,70   203,46   282,27   166,49   314,50   146,10   189,35   81,66   275,000  #¡DIV/0! 

kg concentrats/vaca  2.857,54   1.999,90   150,15   201,34   2.551,47   1.192,34   4.108,27   2.604,03   3.64,275  #¡DIV/0! 

kg llavors/vaca  32,91   23,66   22,955  #¡DIV/0!  38,98   25,52   22,44   18,53   280,513  #¡DIV/0! 

kg adob/kg gra o  3,02   2,04   4,292  #¡DIV/0!  2,56   2,11   4,913  #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

kg llavors/kg gra o  0,733   0,158   0,599  #¡DIV/0!  0,722   0,163   0,900  #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

kg adob/UBM  232,52   168,74   248,27   114,30   239,37   105,35   135,83   68,29   63,218  #¡DIV/0! 

kg concentrats/UBM  2.105,57   1.410,46   294,14   411,38   1.947,30   870,23   2.771,88   1.871,81   837,764  #¡DIV/0! 

kg llavors/UBM  26,74   19,92   45,909  #¡DIV/0!  30,79   21,53   17,05   14,26   64,486  #¡DIV/0! 

kg adob/ha total  130,86   80,76   77,80   86,88   148,20   85,90   108,85   65,35   191,53   231,97  

kg concentrats/ha total  1.268,64   1.018,40   123,92   174,79   1.176,10   784,63   1.728,34   1.298,46   364,428  #¡DIV/0! 

kg llavors/ha total  16,64   13,80   19,423  #¡DIV/0!  18,83   15,18   11,80   11,71   38,47   14,73  

kg adob/ha  178,02   100,08   166,76   179,26   203,87   104,05   132,36   65,17   280,42   357,68  

kg concentrats/ha   1.975,78   1.832,59   261,28   368,41   1.586,27   882,00   2.306,53   1.690,46   364,428  #¡DIV/0! 

kg llavors/ha   22,76   15,60   40,946  #¡DIV/0!  23,78   15,74   18,42   15,42   50,69   32,02  

 
          Taula 1.b.- Indicadors tècnics per a explotacions ramaderes, de cria, llet, formatge i amb altres activitats. S’indica per a cada indicador la mitjana i la desviació estàndard 
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3.5 INDICADORS ECONÒMICS 

 
L’ús de l’energia, com a factor imprescindible per a l’activitat agrícola, repercuteix 

sobre el medi on es porta a terme l’activitat, entenent com a medi tot el sistema físic i 

social que l’envolta. Un ús més o menys eficient pot implicar malmetre amb major o 

menor mesura aquest ambient. L’explotació agrícola és una activitat transformadora 

del medi, el modela en funció dels seus objectius, entre els quals hi ha la de 

subministrar aliments a la societat. Però òbviament també s’ha d’entendre l’activitat 

agrícola com a activitat econòmica i aquest factor és el que permet que l’activitat 

segueixi. És natural, doncs, pensar que una de les majors preocupacions de l’explotació 

siguin els costos econòmics. Tot i així, com a qualsevol altre activitat econòmica, ha de 

respectar les limitacions de l’entorn on s’ubiqui.  

En aquesta part de l’estudi s’analitzen una sèrie d’indicadors econòmics referits a la 

despesa econòmica en energia directe i indirecte sobre els principals factors de 

producció. Tal com s’ha fet en l’apartat 3.3 Indicadors tècnics, s’analitzen les 

explotacions agrupant-les en activitats: ramaderes, que inclou explotacions de cria, llet 

i formatge i explotacions amb altres activitats.  

El cost energètic que s’analitza és:  

€ gasoil: cost total anual del gasoil 

€ kWh elèctric: cost total anual de l’energia elèctrica 

€ concentrat: cost total anual en productes no farratgers comprats per a l’alimentació 

del bestiar 

€ farratges comprats: cost total anual en farratges comprats per a l’alimentació animal 

€ adobs: cost total anual en fertilitzants comprats per a l’activitat agrícola 

 

Els factors de l’explotació que s’analitzen són:  

Litres de llet: producció anual de litres de llet de l'explotació 

Vaca: nombre mitjà de vaques (lleteres o no) de l'explotació 

UBM: nombre mitjà d'animals de l'explotació comptabilitzats com a UBM 

kg gra, farratge o verdura: Producció anual de quilograms de gra, farratge o verdures 

de l'explotació 

Treballador: nombre total de treballadors habituals a l’explotació 

ha: superfície agrària útil (SAU) de l'explotació. Sempre que no s'especifiqui el contrari 

s'utilitza aquesta dada com a superfície de l'explotació 

ha (total): Superfície total de l'explotació 

CV tractors: potència mecànica mitjana dels tractors de l'explotació. Permet descriure 

l'explotació 
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kWh equ: suma de l'equivalència energètica en forma de quilovats hora que prové dels 

kWh directes, litres de gasoil, litres de butà i litres de propà7 

 

Totes les dades que s’analitzen es refereixen a la mitjana anual de les explotacions. La 

totalitat de les dades, s’hagin comentat o no es troben a les taules 2.a i 2.b. Els 

indicadors econòmics de cada explotació es troben detallats en l’annex IV. 

En les explotacions de llet la despesa energètica, per litre de llet, més important és la 

compra de concentrats (0,122 €/litre) seguida de lluny pel gasoil (0,037 €/litre), la 

tercera despesa són els adobs (0,027 €/litre) i, finalment, la despesa en energia 

elèctrica es troba en quart lloc (0,023 €/litre).  

La situació canvia en les explotacions productores de formatge. La despesa energètica, 

per litre de llet més important segueix sent la dels concentrats (0,212 €/litre), seguits 

també de la despesa en gasoil (0,033 €/litre), la tercera despesa és en energia elèctrica 

(0,032 €/litre), i finalment els adobs (0,015 €/litre). S’han exclòs les dues explotacions 

productores de formatge que utilitzen vaca de raça menorquina (sistema ecològic) 

amb una producció lletera molt inferior i per tant distorsionen el conjunt de dades. La 

diferència entre el consum d’energia elèctrica de les explotacions lleteres amb les 

formatgeres és a causa de l’activitat productiva d’aquestes segones. Si bé, la diferència 

entre el concentrats pot atribuir-se a la mostra analitzada (figura 12). 

Figura 12.- Costos en concentrats, gasoil, electricitat i adobs per litre de llet en explotacions de 

llet i explotacions formatgeres 

                                                           
7
 Equivalències: 1kWh = 1 kWh elèctric = 3,6 MJ, 1 kWh= 9,724 litres de gasoil, 1kWh= 12,692 

litres de butà, 1kWh= 12,851 litres de propà. 1 bombona de butà: 11,5 litres de butà, 1 bombona 
de propà: 12,5 litres de propà. 
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Analitzant el cost econòmic de l’energia sobre el bestiar de l’explotació (UBM), en les 

explotacions de cria el cost econòmic més important és la despesa en fertilitzants 

(102,93 € adob/UBM), si bé el cost és gairebé igual al cost dels aliments no farratgers 

comprats (102,89 € concentrat/UBM), la tercera despesa és el gasoil (87,19 € 

gasoil/UBM) i en quarta posició està la despesa en energia elèctrica (46,35€ 

kWh/UBM).  

Tant en les explotacions de llet com en les de formatge, tal com passava amb el cost 

per litre de llet, la despesa més important per UBM són els concentrats (550,68 i 

779,64 €/UBM, llet i formatgeres, respectivament). Si bé en les explotacions de llet la 

despesa que segueix en importància és l’adob (122,85€ adob/UBM). La despesa 

elèctrica es troba en tercera posició. En les explotacions de formatge la segona 

despesa per unitat de bestiar és l’energia elèctrica (201,40€ kW/UBM) seguida de la 

despesa en gasoil (122,85 €/UBM). Finalment, la menor despesa és en adobs (61,75€ 

adob/UBM). La importància de les despeses entre els diferents factors energètics i la 

diferència dels costos entre els tipus d’explotació es visualitzen a la figura 13.  

Figura 13.- Costos en concentrats, gasoil, electricitat i adobs per UBM en explotacions de llet, 

formatgeres i de cria.  
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que la segona despesa per a les explotacions de llet i productores de formatge és el 

gasoil (114,59 i 313,93 € gasoil/ha).  

D’entre el cost del l’energia elèctrica, concentrats, gasoil i adobs, la que té menor 

importància, tant en les explotacions ramaderes com en les agràries, és la despesa en 

energia elèctrica. Per a les explotacions de cria, llet, formatge i altes activitats la 

despesa mitjana per hectàrea és respectivament de: 20,45, 75,01, 189,91 i 56,49 € 

kW/ha. La diferència entre la despesa, en els diferents factors per hectàrea cultivada, 

en les diferents tipus d’explotacions es veuen reflectides en la figura 14.  

Figura 14.- Costos en concentrats, gasoil, electricitat i adobs per hectàrea en explotacions de 

llet, formatgeres i de cria.  

 

En les taules 2.a i 2.b es troben tots els indicadors calculats, tan la mitjana per grup 

d’explotacions com la desviació estàndard, que permeten conèixer la variabilitat entre 

les dades de les diferents explotacions. Tot i que no s’hagin comentat tots els 

indicadors sí s’indiquen en les taules 
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RAMADERES CRIA LLET FORMATGERES ALTRES ACTIVITATS 

Mitjana Desviació e. Mitjana Desviació e. Mitjana Desviació e. Mitjana Desviació e. Mitjana Desviació e. 

€ gasoil/litre de llet   0,057    0,097  #¡DIV/0! #¡DIV/0!   0,037    0,073    0,033    0,019  #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

€ kWh /litre de llet   0,090    0,310  #¡DIV/0! #¡DIV/0!   0,023    0,022    0,032    0,013  #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

€ concentrats/litre de llet   0,306    0,536  #¡DIV/0! #¡DIV/0!   0,122    0,055    0,212    0,093  #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

€ farratges comprats/litre de llet   0,094    0,295  #¡DIV/0! #¡DIV/0!   0,004    0,004    0,006    0,009  #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

€ adobs/litre de llet   0,032    0,045  #¡DIV/0! #¡DIV/0!   0,027    0,016    0,015    0,009  #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

€ gasoil /UBM   158,33    335,39    87,19    12,63    78,90    48,81    122,85    82,27    55,530    

€ kWh /UBM   127,33    126,62    46,35    24,95    100,42    83,81    201,40    179,78   146,793    

€ concentrats /UBM   595,49    364,92    102,89    143,50    550,68    281,80    779,64    414,77   324,920    

€ farratges comprats /UBM   32,21    47,22    33,845  #¡DIV/0!    7,37     3,95    46,17    58,659    14,130    

€ adobs/UBM   100,15    75,19    102,93    41,88    122,82    88,04    61,75    35,46    19,695    

 € gasoil/ha   111,74    191,71    46,38    33,12    55,83    27,79    122,37    98,97   313,925  #¡DIV/0! 

€ kWh /ha    106,16    97,20    20,45     7,29    75,01    55,40    189,91    121,77    56,49  #¡DIV/0! 

€ concentrats /ha   594,58    617,05    91,31    128,64    477,65    323,62    901,29    899,85   141,340  #¡DIV/0! 

€ farratges comprats /ha   26,58    37,07    30,19  #¡DIV/0!    6,38     2,37    37,60    45,84     6,15  #¡DIV/0! 

€ adobs/ha    77,05    46,15    67,87    71,21    89,37    48,59    58,57    34,63   162,052  #¡DIV/0! 

€ gasoil /ha total   85,22    161,00    21,25    16,77    40,35    21,76    95,38    85,23    209,81    333,19  

€ kWh /ha total   72,73    62,05     9,20     4,17    59,59    49,89    120,90    68,29    42,16    30,68  

€ concentrats /ha total   380,75    351,55    43,30    61,04    358,99    281,93    505,93    461,27   141,340  #¡DIV/0! 

€ farratges comprats /ha total   21,04    33,04    14,319  #¡DIV/0!    4,98     1,42    32,87    42,41    6,146  #¡DIV/0! 

€ adobs/ha total   57,38    39,02    31,62    34,59    65,02    40,27    48,37    37,31    109,46    142,69  

 

Taula 2.a.- Indicadors econòmics per a explotacions, de cria, llet, formatge i amb altres activitats. S’indica per a cada indicador la mitjana i la desviació estàndard.  
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RAMADERES CRIA LLET  FORMATGE ALTRES ACTIVITATS 

Mitjana Desviació e. Mitjana Desviació e. Mitjana Desviació e. Mitjana Desviació e Mitjana Desviació e. 

€ gasoil /vaca    193,11    338,00    134,38    134,70    101,63     61,59    179,35    114,41   241,555  #¡DIV/0! 

€ kWh /vaca    182,62    200,01     83,61     97,95    126,18     97,82    228,56     92,32   638,550  #¡DIV/0! 

€ concentrats /vaca  822,85   590,20   52,79   69,85    727,80    388,38  1.193,60  738,96  
  

€ farratges comprats /vaca    39,35     83,06    #¡DIV/0!    9,91     5,22     17,75     15,71    61,464  #¡DIV/0! 

€ adobs/vaca    131,34     90,97    120,71     76,98    157,54    104,64     84,88     40,75    85,671  #¡DIV/0! 

€ gasoil /treballador  5.403,47   8.666,10   2.324,52    364,71   3.222,21   2.188,44   3.809,89   2.800,63    566,26    292,86  

€ kWh /treballador  4.240,44   3.672,61   1.161,59    303,02   3.128,34   1.803,62   4.286,95   1.446,90    945,55    468,88  

€ adobs/treballador    4.388     4.563     2.975     1.978     5.032     3.954     1.998     1.468     243     102  

€ gasoil /CV tractor  168,213   197,034   120,524    73,025   118,769    80,057   279,022   322,313    54,163    34,923  

€ kWh /CV tractor   172,57    160,63     54,51     12,23    113,19     74,96    342,03    203,91     76,71     36,24  

€ gasoil /gra ó    9,84     25,27     1,021  #¡DIV/0!    1,055     0,621     2,567     2,945     0,073  #¡DIV/0! 

€ kWh /gra ó    12,24     24,54     0,374  #¡DIV/0!    15,72     28,00     3,196  #¡DIV/0!    0,138  #¡DIV/0! 

€ adobs/gra ó    24,82     53,18  #¡DIV/0! #¡DIV/0!    29,33     58,15     2,231  #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

€ kWh /potència contr.   535,08    419,42    122,83     0,29    520,01    460,34    666,40    332,51    342,31    305,28  

€ adobs/CV tractors   158,65    111,93    172,07    169,04    168,67    117,26    133,35    100,60     19,20     17,47  

 
          Taula 2.b.- Indicadors econòmics per a explotacions de cria, llet, formatge i amb altres activitats. S’indica per a cada indicador la mitjana i la desviació estàndard. 
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3.6 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: BALANÇA 
ENERGÈTICA 

 

En l’activitat agrícola quan es parla d’energia s’ha de parlar d’eficiència energètica. 

Aquest concepte descriu el rendiment energètic del sistema. És a dir, el balanç entre 

les entrades i sortides d’energia del sistema agrari. Per poder obtenir un resultat més 

real es té en conte l’energia global, que inclou altres factors a més de les energies 

directes, que també necessita l’activitat agrària per al seu funcionament. L’energia que 

ha entrat diversificada en forma d’electricitat, gasoil, fertilitzants o aliments en surt en 

altres formes tals com llet, animals o farratges. Els factors d’energia indirecte 

s’entenen pel consum energètic de la seva producció i transport.  

Per mesurar l’ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA de les explotacions, i per tant poder-ne 

conèixer el seu potencial de millora, s’han tingut en compte les entrades i sortides 

d’energia directe (en forma d’electricitat, gasoil o butà, etc.) i també les de l’energia 

indirecte (fertilitzants, aliments comprats, llet o animals, etc.).  

Per altre banda, cal entendre les explotacions agrícoles com a activitat econòmica i un 

dels objectius de tota activitat és treure’n benefici econòmic, o almenys no tenir-hi 

pèrdues. Per poder-ho calcular fan falta conèixer quines han estat les entrades a 

l’explotació que han suposat una despesa, i per l’altre costat conèixer les sortides de 

l’explotació que han anat associades a un ingrés. Si es tenen en compte tots els factors 

productius de l’activitat agrícola i el seu valor econòmic s’estaria parlant de GESTIÓ 

TÈCNICA I ECONÒMICA, una eina molt eficaç per conèixer el rendiment real de 

l’explotació. Però aquest no és l’objectiu d’aquest estudi. Si bé, juntament amb la 

balança energètica, es realitzarà la balança econòmica associada a aquesta per 

conèixer el valor econòmic de l’energia en l’activitat agrícola. Tot i que en aquest 

apartat de l’estudi s’analitzen les principals entrades i sortides energètiques de les 

explotacions, en cap moment s’ha intentat fer un balanç tècnic i/o econòmic de 

l’explotació ja que es cometria un gran error deixant de banda molts factors de 

producció.  

Per analitzar la situació energètica de les explotacions analitzades s’ha organitzat de 

manera que primer es fa una descripció de les entrades energètiques, després de les 

sortides i finalment s’analitza la balança entre entrades i sortides. Per donar una visió 

més àmplia a l’estudi en cada apartat s’analitza el valor econòmic dels diferents 

factors, les unitats consumides per cadascun, el cost per unitat i finalment l’energia de 

cada factor en forma de quilocalories.  
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I. ENTRADES  ENERGÈTIQUES   

 

Les entrades en forma d’energia directe que es consideren són: l’energia elèctrica, el 

gasoil i el butà i el propà. De forma indirecte es consideren: els concentrats (entenent-

los com als aliments destinats al bestiar que no són farratges), els fertilitzants, les 

llavors, els fitosanitaris i el bestiar comprat.  

El valor econòmic de l’energia que ha entrat en les explotacions és de mitjana igual a 

79.901,38€ per les explotacions ramaderes i de 4.540,49€ per a les explotacions amb 

altres activitats. La despesa més important, tal com es pot observar a la figura 15, són 

els concentrats, l’entrada d’energia en aquest format és de mitjana igual a 59.455,81€ 

en les explotacions ramaderes, tot i que s’ha de tenir en compte una gran variabilitat 

entre la mostra estudiada (descrita com a desviació estàndard en la taula 3).  

La despesa econòmica en gasoil és la més important en les explotacions amb activitats 

no ramaderes amb un cost de 1.841,32€, la despesa en gasoil en les explotacions de 

formatge és de 13.660,33€ mentre que en les de llet és de 5.606,45€.  

El cost de l’energia elèctrica és de mitjana de 13.443,69€ en les explotacions 

formatgeres, el que suposa la segona despesa més important per darrera dels 

concentrats. En altres tipus d’explotacions, la importància de la despesa en energia 

elèctrica és molt menor a la de les explotacions formatgeres i es troba per sota de les 

despeses en adobs i gasoil.  

La despesa econòmica dels adobs en les explotacions de cria és la més important per 

darrera dels concentrats, amb un valor mitjà de 2.975,15€. En les explotacions de llet 

la despesa en adobs està per sobre de la despesa en gasoil i en energia elèctrica, sent 

de 8.687,07 € i en les explotacions de formatge la despesa en adobs és de 6.604,64€.  
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Figura 15.- Cost econòmic de les entrades d’energia en les explotacions segons l’activitat de 

l’explotació. En la figura s’ha retallat el valor dels concentrats per les explotacions de llet i de 

formatge per millorar la visibilitat dels altres factors.  

 

L’entrada d’energia en forma de concentrats en les explotacions ramaderes és de 

mitjana de 175.687,77 kg. En les explotacions formatgeres arriba als 241.699,76 kg, en 

les explotacions de llet és de 153.813,08 kg, i en les explotacions de cria la despesa va 

ser de 9.688 kg.  

Els quilos d’adob que van entrar en les explotacions són de mitjana 15.407,93, tot i 

que amb una variabilitat molt elevada entre les explotacions de la mostra.  

L’energia elèctrica consumida en les explotacions és de mitjana de 40.909,14 kWh 

amb una variabilitat molt elevada en la mostra analitzada. En les explotacions de 

formatge l’entrada d’energia elèctrica ha estat de 68.376,12 kWh, mentre que en les 

explotacions de cria el consum ha estat de 5.129,15 kWh.  

 

El consum de gasoil de mitjana en la mostra d’explotacions és de 8.497,30 litres.  
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Figura 16.- Despesa en quantitat dels diferents factors d’entrada d’energia en les explotacions. 

Els concentrats expressats en quilograms es visualitzen com a una dècima part del valor real 

(per millorar la visualització de la figura), els adobs en quilograms, la llum en quilovats hora i el 

gasoil en litres.  

 

El cost per quilogram de concentrats és de mitjana de 0,337 € i el cost dels farratges 

comprats és de 0,542 €/kg (aquesta data es pot atribuir a la mostra, ja que s’entendria 

que els farratges tenen un cost menor als concentrats). El cost de les llavors per 

sembra és de 1,787 €/kg. El cost del gasoil és de 0,950 €/litre de mitjana i el cost de 

l’energia elèctrica és de 0,352 €/kWh. En aquestes dades per unitat la variabilitat entre 

explotacions no és rellevant.  

De mitjana, l’entrada d’energia a les explotacions ha estat de 420.472.168 kcal8, el 

53,70% de la qual pertany als concentrats i el 24,89% als adobs. L’energia elèctrica ha 

suposat l’entrada a l’explotació de 36.332.760 kcal, representant el 8,64% i el gasoil 

68.134.920,6 kcal ,que suposa el 16,20%, de mitjana.  

 

La totalitat de dades referents a les entrades d’energia en els diferents tipus 

d’explotació, s’hagin comentat anteriorment o no es troben a la taula3 . 
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MITJANA DESVIACIÓ MITJANA DESVIACIÓ MITJANA DESVIACIÓ MITJANA DESVIACIÓ MITJANA DESVIACIÓ
€

concentrats 59.455,81       70.247,40       3.387,32       4.747,06       37.010,53        28.485,64        91.899,26        96.306,09        -                  -                  
farratges 625,75            526,05            372,29          #¡DIV/0! 469,67             317,55             751,15             641,57             -                  -                  
l lavors 2.083,37         1.843,23         1.274,37       #¡DIV/0! 2.194,46          1.505,71          2.017,85          2.454,56          1.139,80       1.418,74       
fi tos 358,46            489,18            1.393,90       #¡DIV/0! 316,27             337,18             69,56                46,79                1.179,77       #¡DIV/0!
adobs 7.526,85         7.181,06         2.975,15       1.978,35       8.687,07          6.830,75          6.604,64          8.387,25          558,98          548,20          
l lum 8.180,76         6.791,97         1.161,59       303,02          6.426,69          5.177,41          13.443,69        7.384,76          1.252,55       34,72             
gasoi l 8.979,42         10.726,80       2.324,52       364,71          5.606,45          4.360,79          12.487,11        11.758,71        1.841,32       1.518,23       
butà-propà 464,18            306,43            -                  -                  477,49             337,62             430,89             323,02             273,23          86,42             
bestiar comprat 3.536,67         1.494,87         5.230,00       #¡DIV/0! 2.690,00          410,12             -                     -                     -                  
COSTOS TOTALS 79.901,38       83.706,03       18.119,13     12.635,27     63.878,63        55.359,37        127.704,15     113.605,09     4.540,49       2.081,34       

UNITATS
concentrats 175.687,77    183.906,85    9.688,00       13.601,91     153.813,08     132.094,11     241.699,76     242.448,34     #¡DIV/0! #¡DIV/0!
farratges 1.977,95         1.646,08         1.618,67       #¡DIV/0! 2.477,77          2.479,33          1.743,67          1.281,38          #¡DIV/0! #¡DIV/0!
llavors 1.965,05         2.039,16         1.515,00       #¡DIV/0! 2.076,50          1.622,31          1.854,13          2.771,34          390,51          241,14          
fi tos 202,70            600,08            960,23          1.343,82       16,40                7,23                  7,25                  3,18                  3.529,50       4.977,32       
adobs 16.658,08       14.735,30       7.230,00       5.133,60       19.650,00        14.726,70        13.766,67        15.725,47        1.075,00       742,46          
l lum 43.493,42       38.868,82       5.129,15       499,01          35.847,61        29.333,73        68.376,12        47.854,23        7.313,50       1.795,34       
gasoi l 9.482,27         10.837,62       2.542,50       642,76          8.260,71          9.878,84          13.660,33        13.159,57        2.095,00       1.788,89       
butà-propà 330,72            280,18            #¡DIV/0! #¡DIV/0! 318,11             311,13             362,25             284,61             207,00          48,79             
bestiar comprat 12,50               14,20               33,00             #¡DIV/0! 5,67                  4,73                  -                     -                     #¡DIV/0! #¡DIV/0!

€/unitat
concentrats 0,335               0,099               0,394             0,063             0,293                0,108                0,387                0,056                #¡DIV/0! #¡DIV/0!
farratges 0,582               0,589               0,230             #¡DIV/0! 0,312                0,205                0,786                0,706                #¡DIV/0! #¡DIV/0!
llavors 1,482               1,228               0,84               #¡DIV/0! 1,386                0,749                1,706                1,815                6,716             
fi tos 9,515               9,725               0,730             #¡DIV/0! 14,140             13,897             7,818                3,953                0,167             #¡DIV/0!
adobs 0,438               0,051               0,420             0,025             0,434                0,049                0,449                0,061                0,452             0,198             
l lum 0,365               0,932               0,230             0,081             0,179                0,035                0,771                1,681                0,177             0,048             
gasoi l 0,955               0,097               0,990             #¡DIV/0! 0,964                0,119                0,934                0,037                0,920             0,077             
butà-propà 2,073               2,089               #¡DIV/0! #¡DIV/0! 2,417                2,456                1,214                0,062                1,307             0,109             
bestiar comprat 457,35            497,27            158,48          #¡DIV/0! 556,97             558,01             -                     -                     #¡DIV/0! #¡DIV/0!

KCALORIES
concentrats 236.495.743  263.015.741  24.608.438  34.479.853  269.037.078   264.090.289   250.547.352   292.843.838   #¡DIV/0! #¡DIV/0!
farratges 16.976.260    21.387.983    6.541.754     #¡DIV/0! 7.133.938        2.837.543        22.685.042     25.595.348     #¡DIV/0! #¡DIV/0!
llavors 6.506.858       5.276.799       4.398.867     #¡DIV/0! 7.023.397        4.662.251        6.101.993        7.113.825        #¡DIV/0! #¡DIV/0!
adobs 112.208.907  101.893.470  55.159.467  46.560.022  135.267.352   114.591.283   86.455.820     81.470.258     6.476.093     8.342.485     
l lum 38.736.212    33.404.961    2.357.260     3.333.669     30.828.941     25.227.012     58.803.466     41.154.639     6.289.610     1.543.996     
gasoi l 76.572.757    91.175.141    17.282.625  #¡DIV/0! 66.351.754     89.602.296     104.426.029   98.334.649     15.398.444  12.696.478  
butà-propà 3.633.076       3.077.878       #¡DIV/0! #¡DIV/0! 3.494.529        3.417.923        3.979.445        3.126.547        2.273.968     535.979        
bestiar comprat 7.301.034       7.013.278       17.586.433  #¡DIV/0! 3.872.568        1.803.557        -                     -                     #¡DIV/0! #¡DIV/0!
totals 62.303.856    429.617.464  #¡DIV/0! 92.324.556  65.376.195     418.785.328   76.142.735     476.914.968   #¡DIV/0! 9.329.562     

FORMATGE ALTRES
ENTRADES

RAMADERES CRIA LLET

 

Taula 3.- Entrades d’energia de les explotacions en forma directe: llum, gasoil i butà-propà, indirecte: concentrats, farratges, llavors, adobs i bestiar comprat. S’indica el valor 

mitjà de les explotacions de la mostra en valor econòmic (€), unitats (kg per concentrat, farratges, llavors i adobs, kWh per la llum, litres per gasoil i butà-propà i caps pel 

bestiar comprat), cost per unitat (€/unitat), i quilocalories (kcal). 1 kcal = 4,19 kJ 
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II. SORTIDES  ENERGÈTIQUES   
 

La sortida de l’energia en les explotacions agrícoles té forma d’energia indirecte, 

d’aquesta manera es considera com a tal la llet (sigui líquida, en formatge o quallada), 

els animals vius (siguin per sacrifici, engreix o vida), els farratges que es venen i les 

fruites i verdures.  

Els ingressos totals de les explotacions, són de mitjana de 133.309,81€, amb una gran 

variabilitat entre les explotacions de la mostra. En les explotacions de llet només l’ 

ingrés de la llet és de 109.122,19 € i en les explotacions de formatge arriba als 

191.269,09 €. En aquestes explotacions és clarament major l’ ingrés. Els ingressos per 

venda d’animals són de mitjana de 12.385,50 €, valor molt similar entre els tres tipus 

d’explotacions ramaderes tot i que es tracti d’activitats molt diferents (tal com es pot 

observar a la figura 17). L’entrada econòmica per sortida d’energia en forma de gra o 

farratges és en les explotacions ramaderes de 3.292,02 €. En les explotacions amb 

altres activitats al tenir només dades d’una explotació per venda de cereal i l’altre per 

venda de verdures no es tenen en compte en la comparació.  

Figura 17.- Ingressos econòmics per la sortida d’energia de les explotacions en les diferents 

formes. Els ingressos per llet s’han retallat en la figura per millorar la visualització de la resta de 

paràmetres.  

 

La producció de llet de mitjana en les explotacions de llet és de 326.959,58 litres, en 

les explotacions de formatge els litres de llet produïts són 373.829,65 (en els casos 

escaients s’ha considerat un rendiment de 7 litres de llet per quilogram de formatge). 

El nombre d’animals que han sortit de l’explotació és de mitjana de 87 caps. 
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La producció de farratge i gra per a venda ha estat de mitjana de 5.019,67 kg. La 

producció de verdures ha estat de mitjana de 95.361,68 kg.  

El preu per litre de llet percebut per l’explotació és de 0,314 €/l per les explotacions de 

llet, per a les explotacions de formatge el preu arriba als 0,705 €/l, però si s’exclouen 

les dues explotacions ecològiques el preu per litre disminueix als 0,505 €/l venut en 

forma de formatge. La diferència entre el preu per litre de llet entre les que 

transformen o no és de 0,191 €/litre, cal considerar si en aquest preu es te en compte 

el cost de la ma d’obra de produir el formatge. El preu mitjà pagat per animal és de 

361€, però en aquest cas hi ha molta variabilitat segons la mida de l’animal i el seu 

destí.  

La sortida d’energia de les explotacions és de mitjana de 226.246.603 kcal. En les 

explotacions de cria la sortida energètica ha estat de 1.493.183 kcal en forma 

d’animals vius. En les explotacions de llet l’energia sortit és de mitjana de 223.918.266 

kcal, en forma de llet, animals i farratges o verdures. L’energia resultat de la producció 

d’explotacions formatgeres és de mitjana de 297.472.361 kcal, tal com s’indica en la 

taula 4 . Cal ressaltar però, que per la capacitat de l’estudi, es considera el mateix valor 

energètic per la llet líquida com per la produïda en forma de formatge.  

La sortida d’energia en forma de llet de mitjana en les explotacions analitzades és de 

216.010.390 kcal. L’energia que surt de les explotacions en forma d’animals de mitjana 

en les explotacions ramaderes és de 39.294.357 kcal.  

Les dades de les explotacions amb altres activitats no s’indiquen a la figura 18 ja que 

només hi ha una dada de cada explotació per a cada tipus i no es donaria una visió real 

d’aquestes activitats.  

Figura 18.- Sortida de l’energia de les explotacions en forma de llet, animals i farratges i verdures 

segons el tipus d’explotació.  
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MITJANA DESVIACIÓ MITJANA DESVIACIÓ MITJANA DESVIACIÓ MITJANA DESVIACIÓ MITJANA DESVIACIÓ

€

l let 138.695           146.826           #¡DIV/0! #¡DIV/0! 109.122,19     104.959          191.269,09     197.886          #¡DIV/0! #¡DIV/0!

animals 12.655             12.401             12.671        13.948        11.998             12.259             13.601             13.809             #¡DIV/0! #¡DIV/0!

gra o farratges 3.292,02          3.938               1.561           #¡DIV/0! 3.983               4.885               2.498               1.411               22.619        #¡DIV/0!

verdures 4.428               2.517               #¡DIV/0! #¡DIV/0! 3.342               2.364               6.600,74         #¡DIV/0! 18.525        #¡DIV/0!

ingressos totals 39.768             149.552           #¡DIV/0! 15.052        32.111             113.452          53.492             197.197          23.525        1.281           

UNITATS

l let 343.699           238.676           #¡DIV/0! #¡DIV/0! 326.959,58     219.756,74     373.829,65     279.480          #¡DIV/0! #¡DIV/0!

animals 87                     148                   21                1                   76                     97                     122                  224                  #¡DIV/0! #¡DIV/0!

UBM 26                     29                     10                8                   26                     31                     29                     31                     5                   #¡DIV/0!

gra o farratges 4.535               6.272               2.530,00     #¡DIV/0! 5.815               7.946               3.000,00         #¡DIV/0! 8.901           #¡DIV/0!

verdures 2.779               1.423               #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1.772               #¡DIV/0! 3.785               #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

€/unitat

l let 0,454 €              0,312 €              #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,314               0,044               0,705               0,423               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

animals 361                   589                   607              659              204                  203                  555                  922                  #¡DIV/0! #¡DIV/0!

UBM 827                   1.212               1.056           563              524                  536                  1.263               1.917               1.137           #¡DIV/0!

gra o farratges 2,38                  5,11                  0,62             #¡DIV/0! 3,37                 6,51                 0,50                 #¡DIV/0! 2,54             #¡DIV/0!

verdures 2,01                  1,51                  

ingressos totals 5,122               22,172             62,551        75,184        0,343               0,051               0,854               0,606               235,312      329,188      

KCALORIES

l let 216.010.390   149.925.813   -                -                205.528.845  138.022.328  234.877.172  175.597.197  #¡DIV/0! #¡DIV/0!

animals 39.294.357     107.986.442   1.493.183   905.815      20.502.442     31.872.256     76.932.522     175.368.548  #¡DIV/0! #¡DIV/0!

gra, farratges i  verdures17.342.150     12.945.419     -                -                22.282.909     13.736.854     ############# #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ingressos totals 90.882.299     183.099.723   1.493.183   905.815      223.918.267  158.353.846  106.423.442  209.686.739  #¡DIV/0! #¡DIV/0!

CRIA LLET ALTRESFORMATGE
SORTIDES

RAMADERES

 

Taula 4.- Sortides d’energia de les explotacions en forma de llet, animals i gra farratges i verdures. S’indica el valor mitjà de les explotacions de la mostra en valor econòmic 

(€), unitats (litres de llet, caps d’animals i quilograms de gra, farratges i verdures), cost per unitat (€/unitat), i quilocalories (kcal). 1 kcal = 4,19 kJ 
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III. BALANÇA  ENERGÈTICA 
 

L’entrada d’energia a les explotacions de la mostra és, de mitjana, de 472.851.013 kcal, 

mentre que la sortida és de 226.748.952 kcal, aquestes dades indiquen que la balança 

energètica de les explotacions és negativa. La diferència entre l’energia que ha entrat 

a l’explotació i la que ha sortit és de 244.235.192 kcal. L’eficiència energètica és del 

47,95%, entenent que aquesta és la proporció de l’energia que ha sortit de 

l’explotació, respecte a la que si ha incorporat.  

El concepte d’un resultat de la balança de signe negatiu és fàcil d’entendre tenint en 

conte el funcionament del sistema agrícola. Durant un període de temps determinat, 

s’incorpora energia a l’explotació, però al finalitzar aquest, només una part de l’energia 

sortirà d’aquest sistema que és l’explotació. La diferència d’energia entrant i la sortint 

s’ha utilitzat per a la transformació dels productes, per al manteniment del sistema 

(sigui el procés metabòlic de l’animal o la incorporació a l’estructura del sòl),etc. Una 

altra part de l’energia no s’extraurà fins un període posterior i una altra part de 

l’energia s’ha perdut. El sistema agrícola és per tant un sistema consumidor d’energia. 

Com han conclòs altres estudis, com el de Mercadal A.(2010), en produccions agrícoles 

convencionals es consumeix energia, en canvi en produccions ecològiques amb la 

màxima autosuficiència aconsegueixen produir energia en la seva producció.  

 La diferència del cost de l’energia que ha entrat respecte a la que ha sortit és de 

53.834€, però aquest valor no es correspondrà mai als resultats finals de l’explotació. 

Depenent del tipus de producció, el resultat de la balança energètica varia. Si bé en 

tots els casos l’eficiència energètica té resultat negatiu. En tots els grups de producció 

de la mostra s’ha necessitat més energia per a la producció de la que se n’ha extret. 

L’entrada i sortida energètica de les explotacions, segons l’activitat que realitzen es 

visualitza a la figura 19.  
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Figura 19.- Entrades i sortides d’energia dels diferents grups d’explotacions.  

 

En les explotacions de cria l’energia sortint de l’explotació es correspon a l’1,42% de 

l’energia que ha entrat per a la producció. En la cria d’animals, el resultat de la 

producció no es veu en el mateix any natural, ja que s’ha d’esperar al creixement del 

vedell per obtenir-ne el resultat. Un altre factor que implica la diferència entre 

l’eficiència amb altres produccions és una part fixa d’entrada d’energia elèctrica que 

suposa la despesa en els habitatges de les explotacions (i que no s’han pogut separar 

de la despesa de l’explotació al comptabilitzar-se de forma conjunta).  

L’energia que ha sortit de les explotacions de llet es correspon al 42,08% de l’energia 

que s’ha necessitat per a la producció. La diferència entre sortida d’energia i l’entrada, 

és en valor absolut de 281.849.439 kcal. L’energia en la producció agrícola es 

consumeix en la transformació que es dóna durant aquesta producció. Mentre que una 

part molt important queda retinguda en el propi sistema agrícola, per exemple una 

part de l’energia dels aliments subministrats a una vaca de llet és necessària per al 

metabolisme de manteniment de l’animal però no surt reflectida en la producció de la 

llet, tot i ser necessària per aquesta.  

En les explotacions de formatge l’eficiència energètica és del 54,03%, el grup 

d’explotacions amb millor resultat. Per una entrada d’energia de 550.537.136 kcal la 

sortida ha estat de 297.472.361 kcal. Si bé el sistema productiu és paral·lel al de les 

explotacions de llet, al fer la transformació en formatge el resultat es diferencia de la 

producció lletera.  
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L’eficiència en les explotacions amb altres activitats no ramaderes és del 15,55%, però 

al tractar-se d’activitats molt diverses i de les quals se’n té una mostra molt reduïda no 

es pot considerar representativa.  

En les taules 5.a i 5.b es detallen els valors indicatius de la balança energètica per al 

conjunt de la mostra i per als grups d’explotacions segons l’activitat que realitzen.  

 

BALANÇA 
ENERGÈTICA 

TOTAL RAMADERES CRIA 

MITJANA DESVIACIÓ MITJANA DESVIACIÓ MITJANA DESVIACIÓ 

Ingressos - Costos, kcal -244.235.192 331.257.878  -261.653.325  337.001.394  -103.536.822   93.230.370  

Ingressos - Costos, €    53.834    83.037    56.362    85.611      759      4.243  

kcal entrada directes  95.390.730  104.295.369  103.862.706  106.370.201   10.998.573    8.886.993  

kcal entrada indirectes  377.460.282  371.753.505  404.054.457  371.724.503   94.031.432   101.211.548  

kcal sortida   226.748.952  189.818.522  234.654.060  188.377.824    1.493.183    905.815  

 

Taula 5.a.- Balança energètica del 2013 del total d’explotacions i per les explotacions ramaderes i 

de cria. (1 kcal = 4,19 KJ) 

 

BALANÇA 
ENERGÈTICA 

LLET FORMATGE ALTRES 

MITJANA DESVIACIÓ MITJANA DESVIACIÓ MITJANA DESVIACIÓ 

Ingressos - Costos, kcal -281.849.439   290.780.749  -260.886.124   449.901.625  - 9.090.396   29.895.518  

Ingressos - Costos, €   53.417    64.355    73.954    122.122    19.696    1.008  

kcal entrada directes  98.272.735   91.939.653   131.379.485  130.513.117   16.318.961   5.668.970  

kcal entrada indirectes 435.322.064  382.568.696   419.157.651  383.581.820   18.438.931   8.575.521  

kcal sortida  224.537.731  165.847.947  297.472.361  209.686.739   5.405.943  #¡DIV/0! 

 

Taula 5.b.- Balança energètica del 2013 de les explotacions formatgeres, de llet i d’altres 

activitats (1 kcal = 4,19 KJ) 
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4 PROPOSTES DE MILLORA  

 
Analitzades les dades que descriuen l’estat energètic actual de les explotacions 

agrícoles de Menorca es fan una sèrie de recomanacions per a les explotacions, que 

amb la seva aplicació permetran un augment de l’eficiència energètica i una millora en 

la producció. Es tracten de propostes que pretenen disminuir la despesa energètica de 

l’explotació.  

 

I. GESTIÓ  TÈCNICA  I  ECONÒMICA 
 

Una eina bàsica per a la planificació de les explotacions és la gestió tècnica i 

econòmica. Aquesta eina permet conèixer la situació real de l’explotació i a partir 

d’aquest coneixement permet analitzar com pot millorar el funcionament de 

l’explotació. La gestió tècnica és prendre decisions basant-se en els resultats 

econòmics. Ajuda a l’explotació a descobrir errors i problemes, a plantejar reformes 

tècniques o a realitzar canvis d’orientació productiva.  

Amb la gestió tècnica i econòmica es posa a disposició del ramader la informació per 

una distribució de recursos més adequada. La tasca es realitza a partir de la gestió de 

dades sobre del maneig de factors productius com són la base territorial, la base 

animal, els aliments i els condicionats legals i socials.  

Les dades que es recullen són totes les despeses relacionades amb l’activitat agrícola, 

incloent amortitzacions i costos d’oportunitat, a diferència de la comptabilitat. Per 

altre banda també recull tots els ingressos, incloses les subvencions. D’aquesta manera 

es coneix el benefici de l’explotació. Quan es treballa amb un grup d’explotacions, a 

partir de la unificació de conceptes es poden comparar les explotacions i així conèixer 

en quina situació es troba cada explotació. La gestió s’ha de realitzar amb la 

col·laboració d’un tècnic coneixedor del sector i les seves particularitats i el ramader.  

Aquesta eina parteix de la base que per millorar qualsevol activitat primer s’ha de 

conèixer.  

 

II. SUBMINISTRAMENT  DE  L’  ENERGIA  ELÈCTRICA   
 

Un dels costos més importants de l’energia directe en les explotacions és el de 

l’energia elèctrica. El cost d’aquesta energia pot disminuir amb la correcta gestió del 
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contracte amb la companyia elèctrica, tot i que no porta associat un estalvi energètic. 

Per aconseguir l’estalvi energètic i per tant dependre menys dels preus exteriors es 

poden seguir una sèrie de mètodes, que es descriuen en les pàgines posteriors.  

A partir de la revisió de les factures de l’energia elèctrica s’ha d’identificar el consum i 

les condicions com són potència contractada i tipus de tarifa. S’han d’identificar si hi 

ha recàrrecs per excés de consum de potència o per energia reactiva. Els contractes 

amb l’empresa subministradora es poden revisar de forma anual. Fent-ho es pot 

obtenir estalvi energètic.  

Una eina que serveix per comparar ofertes elèctriques està disponible al web de la 

Comissió Nacional del Mercat de la Competència: www.comparador.cnmc.es  

 

CONTROL DE LA POTÈNCIA 

 

La factura elèctrica inclou dos conceptes diferents: el terme de potència contractada i 

el terme d’energia. 

El terme de potencia és un cost econòmic fix per a l’explotació, ja que tant si hi ha 

necessitat com no d’aquella potencia màxima contractada, pagarem el mateix import.  

Abaixar el terme fixa és un estalvi econòmic. Cal conèixer tots els consums elèctrics de 

l’explotació i evitar la simultaneïtat de les carregues en el temps. L’objectiu seria que la 

corba de consum de l’explotació fos una corba plana. Per aconseguir que aquesta ho 

fos al màxim s’hauria de considerar quines tasques es poden desplaçar a un altre 

horari per a evitar que aquells equips elèctrics funcionin al mateix temps que aquells 

que només es poden fer funcionar a unes hores concretes del dia. 

Quan la potència demandada pel consumidor supera la contractada, la companyia 

elèctrica aplica una penalització. Per tant és recomanable adequar la potència 

contractada a la necessària per a l’activitat.  

Per controlar no sobrepassar la potència contractada és d’obligació tenir instal·lat un 

ICP (Interruptor de Control de Potència) d’acord a la potencia contractada. Amb aquest 

interruptor quan la potència supera la contractada, es talla el subministrament 

d’energia. L’ICP és un component que només pot ser instal·lat per un instal·lador 

elèctric autoritzat.  

 

COMPENSACIÓ DE L’ENERGIA REACTIVA 

 

La corrent elèctrica està composta per una component activa i una de reactiva. La 

component activa és la única que produeix treball útil, ja que la component reactiva es 
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consumeix només per a la creació dels camps elèctrics i magnètics imprescindibles per 

al funcionament de motors, transformadors, fluorescents, etc.  

Es pot reduir la corrent total, sense pèrdua de prestacions, si es compensa la part 

reactiva de la corrent. L’energia reactiva de càrregues inductives com són els motors, 

es pot compensar mitjançant la instal·lació de condensadors. Aquesta compensació té 

com a principal benefici el no tenir que transportar l’energia reactiva absorbida pels 

receptors, que en el fons és energia que s’agafa i es retorna a la xarxa d’electricitat, 

permetent reduir pèrdues i reduint el dimensionat de dels mitjans de generació i 

transport. 

Tant al propietari de la instal·lació com a la pròpia companyia elèctrica els interessa 

que el consum d’energia reactiva sigui el menor possible. La companyia estableix 

recàrrecs de penalització de manera que l’usuari procuri tenir un factor de potencia 

(sinònim de l’energia reactiva) el més petit possible. 

S’ha de veure en la factura elèctrica si la companyia està aplicant recàrrecs degut a la 

reactiva i analitzar la necessitat d’instal·lar bateries de condensadors (fixes o variables) 

per tal d’evitar les penalitzacions. Un instal·lador elèctric hauria de realitzar un petit 

estudi per a valorar la viabilitat o no dels costos d’instal·lació i la seva amortització. 

  

 

 

 

 

 

 

Imatge 1.- Instal·lació de condensadors per a 

compensar l’energia reactiva 

 

TARIFES ELÈCTRIQUES DISPONIBLES 

 

L’elecció de la tarifa elèctrica més adequada a la necessitat de l’explotació permetrà 

una disminució important en l’import de la factura.  

Per facilitar la decisió d’escollir una o altre tarifa es fa un petit resum de les opcions 

que es poden escollir i que necessiten les explotacions agrícoles. Per les 

característiques de les explotacions analitzades només es descriuen les tarifes de baixa 

tensió.  
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Subministrament per a tensions inferiors a 1kv i amb potència contractada igual o 

inferior a 15 kW:  

En aquest grup es pot escollir amb o sense discriminació horària. Els horaris es 

descriuen a la taula 6:  

 

 

 

Taula 6.- horaris tarifaris T2.0DHA i T2.1DHA 

Potència contractada menor o igual a 10 kW: es tracta de la Tarifa d’últim recurs (TUR) 

i pot tenir discriminació horària (Tarifa 2.0DHA) o sense (Tarifa 2.0A).  

Potència contractada major a 10 kW però menor o igual a 15 kW: tarifa amb 

discriminació horària (Tarifa 2.1DHA) o sense (Tarifa 2.1A). 

 

Subministrament per a tensions inferiors a 1kV i amb potència contractada superior 

a 15 kW: Tarifa 3.0A 

En aquesta tarifa es treballa amb tres períodes de facturació elèctrica, punta, pla i vall. 

Sent el període punta el més alt i vall el més econòmic. En la taula 7 es descriuen els 

horaris.  

Hivern Estiu 

P1 (punta) P2 (pla) P3 (vall) P1 (punta) P2 (pla) P3 (vall) 

18h - 22h 
8h - 18h i  
22h - 24h 

0h - 8h 11h - 15h 
8h - 11h i  
15h - 24h 

0h - 8h 

Taula 7.- horaris tarifaris T3.0A  

 

En qualsevol cas s’ha d’escollir la tarifa segons el sistema productiu de l’explotació, tot 

i que caldrà adaptar alguna activitat a les tarifes elèctriques. Per exemple no es poden 

fer grans canvis en els horaris de munyida o formatjar però si es pot adaptar l’horari de 

bombeig i de reg o el funcionament de les pales de neteja (arrobaderes) a les tarifes 

més econòmiques.  

 

III. RECUPERACIÓ  DE  SUPERFÍCIE   
 

En les darreres dècades s’ha anat abandonant superfície dedicada anteriorment als 

cultius. Amb l’augment del cost de la compra d’aliments s’ha de considerar la 

recuperació de la superfície de cultius.  

Hivern Estiu 

P1 (punta) P2 (vall) P1 (punta) P2 (vall) 

12h - 22h 22h - 12h 13h - 23h 23h - 13h 
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Augmentant la superfície cultivada de l’explotació s’augmentaria la producció de 

farratge i per tant disminuiria la necessitat de compra d’aliments per al bestiar i per 

tant la dependència de l’exterior.  

Per augmentar aquesta superfície hi ha diferents possibilitats, netejar els boscarrons, 

marges i voreres que envolten o es troben enmig de les parcel·les o també unificar 

tanques desfent part de les parets seques que les delimiten. Així s’obtindrien parcel·les 

amb formes més regulars que permeten un ús més eficient de la maquinària agrícola 

en les tasques del cultiu. Això inclou un menor consum de gasoil, l’ús de màquines més 

eficients i una disminució de les hores dedicades a les tasques dels cultius.  

Un inconvenient que es pot trobar alhora d’eliminar boscarrons, marges i voreres és la 

interferència amb la biodiversitat que hi ha inclosa en aquests petits ecosistemes. Com 

passa en la majoria d’activitats humanes s’ha d’aconseguir un equilibri entre l’activitat 

econòmica i el manteniment de l’hàbitat en que es troba (i alhora necessari per a 

l’activitat).  

Pel que fa a l’eliminació de les parets seques es pot trobar amb un inconvenient 

legislatiu i ha de ser, per tant, tasca de l’Administració competent aconseguir que es 

permeti la unificació de tanques. S’entén que per aquesta acció s’hauran de tenir en 

compte factors agronòmics, ecològics, econòmics i culturals.  

A més de la recuperació de superfície de cultiu dintre la pròpia explotació, s’ha de 

fomentar l’ajut a la recuperació de la superfície de llocs no explotats per part 

d’explotacions en actiu a partir del lloguer o intercanvi per manteniment de la 

superfície.  

Per tal de fomentar la recuperació de la superfície de cultiu cal esmentar 

l’aprofitament i ús dels boscos. De la mateixa manera que s’han abandonat tanques de 

cultiu s’ha deixat d’aprofitar la marina. Del bosc se’n poden treure diferents 

aprofitaments, com és de sobres conegut. Per exemple, l’aprofitament de la marina 

com a zona per a manteniment del bestiar de remolc permet disminuir la despesa en 

alimentació d’aquest bestiar (no eliminar) i alhora s’ajuda al manteniment d’aquest 

sistema ecològic necessari per al funcionament ecològic del sistema global.  

Un altre aprofitament en els boscos és l’extracció de biomassa com a font energètica 

per a la pròpia explotació. Si bé cal recordar que aquesta tasca s’ha de fer de forma 

respectuosa amb el medi i sota criteris forestals. 

 Un altre factor que millora la producció farratgera a més de l’augment de la superfície 

de cultius és la millora de les vies d’accés. Per poder fer ús de maquinària més eficient 

cal que es pugui arribar a les parcel·les. La neteja i adequació dels camins que arriben a 

les parcel·les formen part de l’optimització per a la producció de cultius en les 

explotacions agrícoles.  
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IV. OPTIMITZACIÓ  EN  ELS  CULTIUS 
 

Una millor gestió dels cultius implica una millora en la producció agrària, sigui 

farratgera o cerealística i pot permetre una disminució en el consum de gasoil. Sigui 

seguint correctament les tasques tradicionals o bé aplicant tècniques d’agricultura de 

conservació la productivitat de la terra de cultiu pot millorar.  

Una de les tasques més costoses en les labors dels cultius és el preparar la terra per a 

la sembra. De mitjana en les explotacions es llaura 1,6 vegades i després de sembrar es 

passa un altre cop amb erx, corró o barrera per a tapar la llavor. És a dir que es fan un 

total de 3,6 passades sobre la terra per a la sembra.  

El llaurar, tot i que es faci amb eines de treball lleuger com són els erxos, interfereixen 

en l’estructura del propi sòl i també en l’estat de la matèria orgànica d’aquest. En 

llaurar es trenca l’estructura i s’interromp el cicle de la matèria orgànica del sòl, 

necessària per a la qualitat del mateix. En llaurar es pot augmentar la permeabilitat 

disminuint l’aprofitament de l’aigua de reg o de pluja. Si bé l’efecte més immediat i 

visible és l’erosió del sòl que ve implícit en la tasca de llaurar. Coneguts els efectes, 

corroborats des de fa anys, cal replantejar-se la necessitat de llaurar.  

L’erosió, que ja ha estat declarat com un dels majors problemes en moltes zones 

agràries, implica que es perd profunditat de terra de cultiu, el que a Menorca ve 

associat a un augment del percentatge de pedres en les parcel·les. D’aquesta manera 

es perd qualitat de la superfície de cultiu i disminueix el llit de sembra.  

Tot i els inconvenients per al sòl que implica llaurar, en alguns casos no hi haurà 

alternativa. En aquests casos s’ha de mesurar objectivament la necessitat del nombre 

de passades de llaurat, així com les eines utilitzades per tapar la llavor que no sempre 

són les més adequades.  

Pel que fa al consum de gasoil, segons diferents estudis realitzats a tot Espanya9, el 

consum de gasoil per llaurar amb cultivador de braços (aparell més similar als erxos de 

Menorca) a una profunditat d’entre 10 i 20 cm en terra de textura franca, el consum és 

de 8 litres gasoil/ha.  

Una alternativa a les tasques habituals de llaurar, sembrar i tapar és la SEMBRA 

DIRECTA. Aquesta acció es fomenta des de l’agricultura de conservació, on s’intenta 

millorar la rendibilitat de la terra de cultiu a mig i llarg termini.  

La sembra directa implica el sembrar directament sobre el rostoll del cultiu anterior 

amb una maquina específica que permet preparar el llit de sembra, sembrar i tapar la 

llavor d’una sola passada sobre el terreny.  

 

                                                           
9 dintre la sèrie Estudis de Mecanització Agrària. Madrid, 2004. 
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En sembrar directament sobre el rostoll i no llaurant, disminueix l’erosió del sòl i 

s’evita l’escorrentia de l’aigua quan coincideixen el sòl nu i la pluja. A més en deixar el 

rostoll sobre el terra aquest es convertirà en matèria orgànica necessària per a la 

fertilitat del sòl. Un altre benefici de la sembra directa és evitar els perjudicis de 

llaurar.  

 

Imatges 2 i 3.- detall i camp de raigràs cultivat amb 

sembra directe des de fa 12 anys a la Seu d’Urgell.  

 

La característica més destacable de la sembra directa és la de preparar el terreny i 

sembrar amb una sola passada de tractor. Al passar menys amb el tractor sobre la 

terra disminueix la compactació del sòl, òbviament disminueix el consum de gasoil i 

les hores invertides en les tasques del cultiu i alhora el desgast del tractor és menor al 

disminuir les seves hores d’ús. El consum de la màquina de sembra directa que es 

calcula és de 8 litres gasoil / hectàrea. A més la dosi de sembra de les llavors és menor 

a la necessària quan es sembra amb una abonadora centrífuga ja que es tracta d’una 

màquina amb més precisió.  

Quan es fa ús de la sembra directa en cultius cerealistes es fa necessari l’ús 

d’herbicides de presembra per tal d’evitar el naixement de males herbes abans de la 

sembra. El més utilitzat és el glifosat o derivats, un tipus d’herbicida amb poc poder 

contaminant i de preu reduït. A Menorca la majoria de cultius tenen com a objectiu el 

farratge, el que implica que la presència de males herbes tindrà una repercussió menor 

en la qualitat i en el resultat econòmic. Per tant, l’aplicació d’herbicides pot ser no 

necessària, sobretot quan es fa ressembra. De la manera que amb el sistema 

tradicional es fa poc ús d’herbicides, tampoc ho seria fent sembra directa. Si bé en 

tractar-se d’una activitat que no està estesa a Menorca, seria convenient realitzar 

experimentacions a la zona en funció de la rotació. Tot i així es pot evitar, o bé 

disminuir la necessitat d’herbicides amb accions com la rotació de cultius.  

Un dels dubtes que apareix quan es vol canviar de sistema és el cost de la sembra 

directa respecte al sistema tradicional, en la taula 8 es detallen els costos aproximats 

elaborats a partir de les dades obtingudes a partir de diferents proveïdors i d’estudis 

experimentals, es tracten de valors a mode d’exemple.  
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  Consum gasoil (l/ha):     

  Sembradora directa 8   

  Erx (passat de mitjana 1,6 vegades) 12,8   

  Abonadora centrífuga 1,5   

  Corró* 4   

  Consum total tradicional 18,3   

  *per falta de dades es considera la meitat que el consum de l’erx 

  Cost mitjà gasoil 2013 (€/l, iva inclòs): 1,158   

  Cost ha (€/ha):     

  sembra directa 9,262   

  tradicional 21,188   

  Diferència cost /ha: 11,925   

        
Taula 8.- Despeses en gasoil per al sistema tradicional de sembra i la sembra directa 

 

La diferència entre el sistema tradicional de cultiu i la sembra directa, amb el cost de 

gasoil del 2013 és gairebé de 12€ per hectàrea, sent menor la despesa en gasoil en la 

sembra directa. A aquestes dades cal afegir-hi el temps i la ma d’obra invertida en la 

tasca de la sembra, si bé en la sembra directa només s’ha fet una passada a sobre la 

superfície, en la sembra tradicional se n’hi han fet 3,6 de mitjana.  

Al cost de la tasca cal afegir-hi el cost de la maquinària, descrit a la taula 9. Al tenir en 

compte l’elevat cost de compra de la màquina de sembra directa, l’amortització és de 

218 €/ha i any, major en aquest sistema que en el tradicional. Aquest fet indica que 

per equilibrar aquest diferència s’ha de plantejar el no comprar la màquina de sembra 

directa per una sola explotació si no fer-ho de forma conjunta entre diferents 

explotacions o bé llogar el servei a tercers.  
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  Costos Maquinaria (€) Cost compra Amortització 

  Sembradora directa   12.800     640  

  Abonadora centrífuga   3.500     175  

  Erx   3.500     175  

  Rodillo   1.200     60  

  Total tradicional   8.200     410  

  Diferència cost maquinaria   4.600     230  
        

  
Cost total (ha/any, amortització i treball) 

    

  Sembra directa 649,26 €/ha/any 

  Tradicional 431,19 €/ha/any 

  Diferència sistemes 218,07 €/ha/any 

        
Taula 9.- Despeses en amortització de la maquinaria per al sistema tradicional de sembra i la 

sembra directa. El cost de la maquinaria és aproximat i és el proporcionat pels proveïdors més 

comuns a Menorca. Les dades que s’indiquen són a mode d’exemple.  

 

La rotació de cultius és similar al sistema tradicional de Menorca dels tres sementers. 

Es tracta d’anar canviant el tipus de cultiu que es fa a cada parcel·la incloent sempre en 

la rotació les lleguminoses. Els diferents cultius tenen diferents necessitats de 

nutrients el que implica que és més fàcil arribar a un equilibri entre els nutrients 

disponibles al sòl. Alhora aquesta rotació evita en certa mesura l’increment de 

determinats tipus de males herbes segons el cultiu que s’hi faci. Aquest benefici 

s’estén també a plagues i malalties. En la rotació s’ha d’introduir sempre una 

lleguminosa, es a dir que canviar ordi o civada per raigràs no és una rotació, ja que els 

tres són cereals.  

La ressembra és una activitat que s’està tornant a realitzar a Menorca. Actualment es 

realitza amb el raigràs, un cultiu molt apte per a la ressembra. Al deixar que la llavor 

del cultiu caigui al terra es permet que es torni a ressembrar de forma natural i es 

poden obviar les tasques agronòmiques relacionades amb la sembra durant una sèrie 

de campanyes agrícoles. Aquesta activitat simplement aprofita la plurianualitat de 

determinats cultius i en disminueix la despesa.  
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Imatge 4.- detall de raigràs de segon any 

ressembrat.  

 

La importància de les lleguminoses en la rotació rau en la seva capacitat de fixar el 

nitrogen al sòl. Al cultivar lleguminoses com són l’enclova, alfals, trebol o fesol s’està 

augmentant el nivell de nitrogen del sòl que podrà ser aprofitat pels cultius que 

s’implantin posteriorment que poden ser raigràs o civada.  

Les lleguminoses ajuden a millorar l’estructura del sòl, el que permet una millor 

infiltració de l’aigua i la millora de la qualitat de la terra, destacant sobretot la millora 

de la fertilitzat amb la fixació del nitrogen.  

Des del punt de vista ramader, el cultiu de lleguminoses és una producció farratgera 

rica en proteïna. També és interessant el cultiu que mescla lleguminoses amb cereals, 

com per exemple civada amb fesol.  

Econòmicament el cultiu de lleguminoses implica una disminució en el cost dels 

fertilitzants, a més, al tractar-se habitualment de cultius plurianuals, els costos anuals 

del cultiu es disminueixen.  

El foment del cultiu de lleguminoses implica millores en la qualitat de la terra de cultiu 

i una disminució dels costos en fertilitzants.  

 

  

 

 

 

 

Imatge 5.- Cultiu d’enclova  
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Un altre factor que pot implicar una disminució de la despesa energètica i productiva 

és l’aprofitament del cultiu que se’n fa. A Menorca els usos més habituals són el 

farratge en verd (pastura o segat), herba seca, ensitjat i gra i palla. Cadascun d’aquests 

aprofitaments implica unes característiques nutricionals diferents i també uns costos 

productius molt diversos. Per no estendre’s en els límits de l’Estudi, no s’especificaran 

quines són les diferències tant nutricionals com econòmiques entre els diferents usos. 

Si bé, cal indicar que uns dels dubtes que es plantegen les explotacions és la producció 

pròpia del gra o bé dedicar-se només a la producció farratgera i comprar tot el gra. Un 

dels factors que fa decidir-se a una explotació per una producció o altre és la despesa 

en gasoil, però per saber quina és la millor opció s’ha de calcular segons les 

característiques de l’explotació i els costos de les matèries primeres de la campanya 

agrícola en que s’hagi d’actuar. Per ajudar a decidir-se per una opció o altre caldrien 

estudis tècnics sobre la producció i els costos.  

 

V. FERTILITZACIÓ 
 

Els adobs representen una de les despeses en energia, en aquest cas indirecte, més 

importants de les explotacions. L’ús de fertilitzants és un dels elements més eficaços 

per augmentar la producció dels cultius i alhora es tracta d’un factor tant limitant del 

creixement i desenvolupament del cultiu com ho és l’aigua.  

Els cultius necessiten nutrients, dels quals la fertilització es centra bàsicament en els 

més rellevants: nitrogen, fòsfor i potassi. Els dos darrers es requereixen en menor 

quantitat i es troben de forma estable en el sòl, en canvi el nitrogen té una dinàmica 

més variable i és més complicat trobar-lo en forma que pugui ser assimilable per les 

plantes a més de necessitar-se en major quantia. Per tant el factor més limitant de la 

fertilització és el nitrogen.  

Si el nitrogen i l’aigua són els factors limitants en la producció dels cultius, els 

fertilitzants i el gasoil son els factors que impliquen una major despesa en aquesta 

producció. Per aquest fet s’han d’identificar mètodes per reduir-ne la despesa per fer-

ne un ús més optimitzat. La principal premissa per optimitzar la fertilització es conèixer 

el nitrogen disponible al sòl i la necessitat de nitrogen del cultiu. 

Les restes de cultius precedents, sobretot si han estat lleguminoses, i l’entrada de 

matèria orgànica són entrades de nitrogen al sòl, si bé no totes les formes de nitrogen 

són assimilables pels cultius, serà la matèria orgànica que en les seves reaccions 

físiques i químiques transformi el nitrogen fins a la seva forma mineral. Per conèixer 

aquestes dades es poden fer càlculs aproximatius o bé un anàlisis del nitrogen nítric i 

amoniacal disponible en el sòl.  

L’entrada d’adob orgànic al sòl es realitza de forma directe amb la pastura dels animals 

o bé amb fems i purins incorporats al sòl. S’ha de recordar que els fems que deixen 

anar els animals durant la pastura s’haurien de repartir més uniformement en la 
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superfície de cultiu. En el cas del purí de boví només el 40%10 del nitrogen està en 

forma mineral això implicarà que s’ha de deixar que sigui la matèria orgànica del sòl 

qui faci la transformació. Un altre cop queda palesa la importància de la part orgànica 

del sòl. Altres adobs orgànics diferents als fems animals que es poden disposar a 

Menorca són el compost o els fangs de depuradora, tot i que sempre que se’n faci ús 

s’ha d’analitzar la seva composició i sobretot la higienització del producte i la presència 

de materials pesants. Un altre adob orgànic disponible a les explotacions són tots tipus 

de residus orgànics com és la biomassa forestal no aprofitada, és a dir la rama de 

marges i voreres que actualment es crema pot ser aprofitada com a combustible o com 

a adob orgànic per al sòl un cop s’ha picat.  

Com s’ha comentat anteriorment les lleguminoses tenen un paper molt important 

com a font de nitrogen als cultius. Les lleguminoses amb simbiosi amb bacteris com els 

Rhizobium tenen la capacitat de fixar el nitrogen de l’aire al sòl, permetent el seu 

aprofitament per part d’altres cultius. El seu cultiu implica de forma directe una 

disminució en la despesa en fertilitzants nitrogenats en els cultius posteriors. Un altre 

entrada de nitrogen al sòl és el rostoll que es deixa al terra. El rostoll a més 

d’augmentar la matèria orgànica implica un retorn del nitrogen al sòl que serà 

aprofitat posteriorment. Una altre opció per incorporar nitrogen i matèria orgànica al 

sòl són els adobs verds. Si bé aquesta opció és difícilment assumible econòmicament 

ja que es tracte de fer un cultiu només per ser enterrat, per a fer-ne us com a adob. 

Tot i que si es fan altres aprofitaments d’aquest cultiu i en l’últim rebrot és quan 

s’enterra, el problema econòmic disminueix.  

L’ús de fertilitzants inorgànics ha estat limitat aquests darrers anys per factors 

econòmics i ambientals pels problemes de contaminació que s’han donat en certes 

zones pel seu mal ús. L’ús d’aquests tipus de fertilitzants s’ha de fer sempre de forma 

racional i eficient i això ve donat per tres aspectes, la dosi que s’aplica, el moment en 

que s’aplica i la selecció del tipus de fertilitzant. Respectant aquests aspectes 

s’optimitzarà el seu ús tant per les conseqüències econòmiques com ambientals.  

Per al càlcul de la dosi necessària s’ha de tenir en compte el nitrogen que hi ha en el 

moment actual (disponible) i el que està en altres formats que s’anirà alliberant durant 

l’estada del cultiu procedent dels cultius anteriors i també l’extracció de nitrogen que 

en farà el cultiu actual. D’aquesta manera es pot realitzar el balanç de nitrogen i per 

tant calcular quina dosi s’ha d’aplicar.  

El moment de la fertilització té la seva importància donades les pèrdues per lixiviació o 

volatilització del nitrogen. Generalment la màxima absorció de nitrogen coincideix en 

els períodes de creixement ràpid de cultiu, per exemple en la fase d’encanyat dels 

cereals. Tot i que sempre s’ha d’estar pendent de la quantitat d’aigua disponible pel 

cultiu ja que és un factor limitant per a l’aprofitament de l’adob. Actualment es disposa 

d’un gran ventall d’oferta per tipus de fertilitzant nitrogenat. En els darrers anys 

s’utilitzen els adobs de liberalització lenta que permeten disminuir les pèrdues de 

nitrogen. La conveniència o no d’utilitzar un producte s’ha d’estudiar en cada cas.  

                                                           
10

 Ziegler, 1987 
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Existeixen una sèrie d’eines disponibles i pràctiques per l’agricultor per a la bona 

gestió de fertilitzants que permetran una optimització dels recursos:  

• anàlisi nitrogen mineral disponible en el sòl (NMIN): s’obté una informació real 

per al moment de l’abonat sobre el nitrogen absorbible pel cultiu. També 

permet planificar la fertilització del cultiu segons el nitrogen no disponible que 

hi ha al sòl.  

• mètode dels balanços permet una aproximació a partir dels factors que 

intervenen: es calculen aproximacions de les entrades i sortides de nitrogen del 

sòl per estimar-ne la dosi. Com a entrades s’inclouen: nitrogen mineral aportat 

pel sòl, adobs orgànics, aportament del cultiu precedent, adob mineral. Com a 

sortides s’incorporen el nitrogen absorbit pel cultiu, el nitrogen que quedarà 

després de la collida i les pèrdues del sistema. Per aquestes dades s’utilitzen una 

sèrie de taules amb dades empíriques, per tant es tracta d’un sistema 

d’aproximació però eficaç i amb un ús estès. Per millorar la seva precisió seria 

necessari l’elaboració de dades empíriques obtingudes a Menorca.  

Per a una fertilització eficient s’ha de fer sempre un ús adequat de les abonadores, el 

que inclou el seu calibratge i manteniment. Un bon abonat ha de ser homogeni i 

uniforme per això caldrà una bona qualitat de l’adob, amb partícules estables i dures i 

amb poca humitat.  

Abans de començar a fertilitzar s’han de seguir una sèrie de passes que tot i que 

semblin obvies s’han de realitzar almenys un cop per campanya agrària. S’han de 

conèixer les característiques de funcionament de l’abonadora, que es troben al manual 

d’instruccions. Abans de començar és aconsellable fer un control del cabal de l’adob en 

cada tipus que s’utilitzi a l’explotació, controlar la velocitat real del tractor i calcular la 

dosi per hectàrea a partir de la velocitat del tractor i l’amplada de treball de la 

màquina. Amb una inversió de temps es podrà optimitzar i per tant fer més rendible la 

fertilització. 

Una tasca imprescindible és la neteja i manteniment de l’abonadora després de cada 

ús, d’aquesta manera s’allargarà la vida útil de la màquina alhora que també s’allarga 

la seva optimització.  

En l’elaboració del present estudi s’ha pogut evidenciar que en la majoria 

d’explotacions la fertilització es realitza a partir del criteri personal del pagès, la seva 

experiència i considerant el preu del fertilitzant. Al deixar de banda els altres factors 

agronòmics i econòmics implica que la fertilització difícilment serà la òptima, sigui per 

excés o per defecte. Tenint en compte la despesa energètica i econòmica que implica 

la fertilització s’ha de promoure la tecnificació i professionalització d’aquesta tasca.  
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VI. TRACTORS  I  MAQUINÀRIA   

 

El tractor i la seva maquinària associada són eines necessàries per a l’activitat agrícola, 

si bé, també impliquen una despesa en gasoil (i ma d’obra) que s’ha de minimitzar 

sense que es vegi perjudicada la productivitat de l’explotació.  

Amb un bon ús del tractor es pot aconseguir estalviar en la despesa de gasoil. Els 

factors que es poden optimitzar són: manteniment del motor, règim del motor i relació 

de canvi, adequació i manteniment de les eines, reduir les llenegades i manteniment 

de pneumàtics, doble tracció i bloqueig diferencial.  

L’elecció del tractor en el moment de la compra és el primer punt per optimitzar 

l’estalvi de combustible. Per decidir-se per la compra d’un tractor primer s’han de tenir 

en compte les operacions per a les que es necessita i les hores anuals que treballarà, 

considerant quines d’aquestes es dedicaran al desplaçament del tractor. El primer 

estalvi s’aconsegueix estudiant detalladament si és necessària o no la compra d’un 

tractor, i s’han de considerar alternatives com el lloguer o la compra compartida.  

Si s’opta per la compra, el tractor ha d’estar adaptat a les necessitat de l’explotació: 

activitat, tipus de cultius, hores de treball efectives, objectius d’increment de 

superfície, canvis de cultiu o canvis en el sistema de labors i òbviament els mitjans 

econòmics i financers disponibles per a la compra.  

L’ús del tractor que se’n fa de forma habitual pot determinar un consum excessiu o no 

de gasoil. Una sèrie de factors permeten l’optimització. 

Manteniment i regulació del motor: ajustar-se al que es diu al “manual d’instruccions” 

del tractor o de qualsevol altre aparell permet conèixer quin ha de ser el manteniment 

i com funciona específicament el tractor que permetran un ús i un consum òptim. Les 

accions més habituals que s’han de realitzar són:  

Neteja del filtre de l’aire i del gasoil, aquestes accions s’han de realitzar quan es porta 

una sèrie d’hores treballades o quilometres recorreguts (que s’especifiquen en el 

manual d’instruccions) i diàriament quan s’han realitzat tasques específiques com pot 

ser el llaurar o sembrar. Un filtre d’aire amb un nivell de brutesa del 20% implica un 

augment del consum major al 22%.  

S’ha de realitzar una comprovació periòdica, als injectors i a la bomba d’injecció. Ha de 

ser personal adequat qui comprovi que la injecció del gasoil i la mescla es realitzen de 

forma correcte i si hi ha desajustos en l’obertura i tancament de tuberes que impliquen 

pèrdues d’energia.  

Com amb la resta de vehicles, els olis i lubricants que s’utilitzen han de ser els 

recomanats pel fabricant. Ja que la seva acció està directament relacionada amb el 

consum de combustible i amb la vida útil del tractor.  
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Una opció és la de realitzar el manteniment de la maquinaria agrícola de forma 

periòdica per part de personal qualificat.  

Cal apuntar que no s’ha de deixar de banda la coherència de la potència entre els tipus 

d’aparells que aniran associats al tractor i aquest. En parlar dels aparells, com són 

sembradores, adobadores o maquines fitosanitàries es poden aplicar els conceptes de 

manteniment que s’han indicat al tractor que aniran indicats sempre al manual 

d’instruccions i que inclouen la necessitat de neteja i calibrat després del seu ús per 

allargar la seva vida útil i fer-les més eficients.  

La correcte conducció i utilització del tractor tenen una relació directe amb el consum 

de gasoil i la vida útil de la màquina. Amb el maneig per part del conductor de la caixa 

de canvis i l’accelerador s’intervé amb l’aprofitament de la potència i la transformació 

del combustible en energia. Un altre factor que actua sobre el consum de gasoil són les 

pèrdues pel fregament entre les rodes i el terra. Per el bon ús dels tractors i els seus 

aparells associats es recomana la formació del conductor. Si la primera passa per a la 

correcte conducció és la lectura i enteniment del manual d’instruccions, una altre seria 

la formació en cursos informatius per a assolir aquests coneixements.  

Com s’ha comentat la compra d’un tractor no és l’única opció per a la realització de les 

tasques agronòmiques. L’amortització de la compra d’un tractor s’ha de calcular 

segons les hores de treball anual que realitzarà i aquesta dada permetrà, juntament a 

altres factors, conèixer si és rendible o no la compra. Una alternativa, que s’aplica per 

a certes tasques de forma habitual són les empreses de feines a tercers.  

Existeix una altre alternativa no estesa a Menorca que és la compra conjunta de la 

maquinària per part d’un grup d’explotacions i fins i tot el treball de forma conjunta. 

Un dels formats, el més senzill, és la compra per part de més d’una explotació de la 

màquina i definir les condicions del seu ús. Un altre format és la formació de 

cooperatives (o un altre tipus de societat) on les màquines són comunes i també es 

pot unificar el treball per optimitzar l’ús d’aquesta maquinaria adaptant-se a les 

necessitats agronòmiques que amb molts casos estan limitades en el temps.  

Qualsevol de les tres opcions que s’han proposat s’han d’analitzar de forma detallada 

tenint en compte els factors tècnics, agronòmics econòmics, ambientals i socials.  

 

VII. GESTIÓ  DE  L’AIGUA  I  REG   

 

En una explotació agrícola l’aigua es necessita per la beguda del bestiar, per el reg i per 

la neteja. Els factors que determinen l’eficiència en l’ús de l’aigua són la quantitat 

utilitzada respecte a la necessària, la qualitat de l’aigua i la despesa energètica que va 

associada al bombeig, emmagatzematge i canalització de l’aigua.  

La quantitat d’aigua utilitzada en les explotacions es pot optimitzar amb una 

racionalització de les tasques que en fan ús i sobretot amb el manteniment de les 
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canalitzacions. Una de les principals causes de despesa d’aigua són les pèrdues per la 

pròpia canalització de l’aigua. El seu manteniment permet disminuir aquesta despesa 

sovint, les aixetes o mànigues amb un tancament obsolet són punts de fuites d’aigua.  

Pel que fa a l’aigua destinada a la beguda del bestiar, amb un sistema automatitzat, 

reguladors de nivell (boes), un cabal adequat als abeuradors, un bon disseny i un 

correcte manteniment d’aquests, es disminueixen les pèrdues d’aigua per aquesta via. 

A més, amb un bon funcionament dels abeuradors es fomenta el consum d’aigua per 

part del bestiar, sobretot en el cas de les vaques productores de llet, necessari per a la 

producció de llet.  

 

 

 

 

 

Imatge 6.- pou amb abeuradors 

per al bestiar.  

 

Un tipus d’abeurador que hi ha instal·lat és el que està aïllat i que normalment s’omple 

amb cisternes. Per a optimitzar l’ús, cal la implantació d’equips elèctrics com són les 

electrovàlvules, que permeten omplir aquests abeuradors de forma automàtica. Com a 

font d’energia es pot optar per generadors eòlics o petites instal·lacions fotovoltaiques 

mòbils o fixes, que poden carregar bateries o bombejar directament. Amb accions com 

aquesta es redueix la necessitat de ma d’obra i es millora el benestar dels animals.  

La neteja de les instal·lacions és imprescindible per a una correcta producció. Això 

implica un consum d’aigua addicional. Per minimitzar la quantitat emprada, es poden 

instal·lar dispositius d’estalvi d’aigua com són els airejadors.  

El reg és una activitat que permet millorar la producció agrícola. Per a que un reg sigui 

eficient s’han de complir una sèrie de premisses. Com s’ha dit abans, s’han d’evitar les 

fuites a la canalització i a les juntes. S’ha de realitzar en hores adequades pel cultiu ja 

que quan la radiació solar és més alta la evapotranspiració del cultiu és molt elevada i 

no s’aprofita l’aigua absorbida. A més, pot perjudicar l’estat del cultiu.  

Les hores adequades pel reg, quan la radiació solar és menor, solen coincidir amb 

tarifes elèctriques més econòmiques. El sistema de reg més eficient és el degoteig però 

té un elevat cost en el cas dels cultius destinats a farratge (pel cost ma d’obra de 

muntatge i el propi cost dels materials).  

Per a cultius farratgers els sistemes més eficients serien l’aspersió per pivot o bé amb 

aspersors individuals. El primer sistema té l’inconvenient del cost econòmic i la 



Estudi del potencial de millora de l’eficiència energètica de les explotacions agràries de Menorca: propostes 

 
 

Sabina Olives Timoner  69 

dificultat d’haver d’adequar la superfície de cultiu a la superfície a regar pel pivot. Per 

altra banda, els aspersors individuals tal i com s’han utilitzat a Menorca fins fa 

aproximadament dues dècades, tot i tenir una eficiència de reg adequada, implica una 

gran inversió en ma d’obra i normalment s’hi han d’incloure pèrdues en les 

canalitzacions. 

  

 

 

 

Imatge 7.- camp de blat d’indi regat 

amb track en hores d’alta radiació 

solar 

El track, el sistema més estès actualment a Menorca, implica una disminució de la ma 

d’obra necessària i de temps per al seu ús, però la cobertura de reg és difícilment 

uniforme per l’efecte del vent sobre el canó de reg. L’elecció d’un sistema reg o un 

altre per aspersió s’ha d’analitzar.  

La inversió en consum d’aigua que es realitza en el reg ha de considerar quina és la 

quantitat d’aigua disponible a llarg termini i quina és i serà la seva qualitat amb la 

influència del reg, sense perdre de vista, que l’objectiu del reg és la producció 

d’aliment per al consum humà de forma directe o indirecte. La conveniència o no de 

regar està sotmesa a factors ambientals i econòmics i s’ha de replantejar l’aplicació o 

no de reg periòdicament.  

En l’ús de l’aigua s’ha de considerar també el seu emmagatzematge. La utilització de 

dipòsits d’aigua és necessària per a assegurar el subministrament d’aigua en qualsevol 

situació.  

Permeten acumular aigua en el moment en que les condicions de bombeig són les 

adients en funció de la instal·lació de que es disposa. Per exemple, si s’està connectat a 

la xarxa elèctrica i es té un contracte amb discriminació horària, es pot poar en 

aquelles hores en que la tarifa és més econòmica. En el cas de tenir una estació de 

bombeig on l’electricitat es proveïda per panells solars, es bombaria aigua als dipòsits 

sempre que la radiació solar ho permetés per lo qual es faria màxim ús de la instal·lació 

fotovoltaica sense produir-se despesa econòmica consumint electricitat de la xarxa. Un 

cas similar seria en el cas de disposar d’un generador eòlic com a sistema de producció 

elèctrica. 

Els dipòsits disponibles a les explotacions poden ser molt diversos podent aprofitar: 

cisternes, aljubs i safareigs. Cal però, tenir sempre en compte la potabilitat de l’aigua. 

També cal esmentar la possibilitat d’aprofitar l’aigua de pluja, aigua de qualitat i que 

amb el seu ús ajudarà a disminuir la sobreexplotació dels aqüífers alhora que es 

disminueix la despesa pel bombeig de l’aigua del subsòl. La recollida de l’aigua de pluja 



Estudi del potencial de millora de l’eficiència energètica de les explotacions agràries de Menorca: propostes 

 
 

Sabina Olives Timoner  70 

de teulades i cobertes permet aquest emmagatzematge i alhora evita embassaments 

d’aigua sobretot en estabulacions.  

Si s’evita la caiguda de l’aigua de les teulades al pati dels estables es milloren les 

condicions productives i de benestar del bestiar ja que no s’enfangarà aquell espai. Així 

doncs, recuperar aquestes aigües és necessari i convenient per a disminuir la despesa, 

tal com s’ha fet tradicionalment.  

És tan important la quantitat com la qualitat de l’aigua. A més de la sobreexplotació 

dels aqüífers una de les causes de la pèrdua de qualitat de l’aigua (a les explotacions) 

és la contaminació per una mala gestió dels residus agrícoles. La gestió dels residus 

orgànics de les explotacions (fems, purins, xerigot, aigües brutes...) ha de ser la 

correcte. S’ha d’evitar que aquests residus, majoritàriament líquids, arribin a entrar en 

contacte amb l’aqüífer o pous. Amb la correcte impermeabilització i evitant fuites 

s’evitarà la contaminació de l’aigua com per exemple amb coliforms. Aquest apunt és 

important perquè no són estranys els casos de malalties d’animals a causa de la 

contaminació de l’aigua per coliforms. 

L’ús de l’aigua va associat a una despesa energètica tal i com s’ha introduït en els 

paràgrafs anteriors. Aquesta despesa es deu a la necessitat de bombeig de l’aigua 

provinent d’un pou o d’una bassa. Usualment la font energètica per al bombeig és 

l’energia elèctrica provinent de la xarxa o la produïda per un generador el gasoil. La 

reducció de la despesa energètica és possible mitjançant diverses accions.  

En molts casos el bombeig de l’aigua es fa segons la demanda de l’aigua, és a dir el 

motor es va posant en funcionament quan es consumeix aigua. Si es concentra el 

bombeig de forma continuada durant unes hores al dia i aquesta aigua s’acumula en 

dipòsits el funcionament del motor és més eficient i es disminueix el seu consum, ja 

sigui de gasoil o d’electricitat.  

En el cas dels motors elèctrics a l’agrupar el seu funcionament en unes hores 

determinades aquestes poden coincidir amb l’horari de tarifes elèctriques11 més 

econòmiques de les que es disposa en el cas de tenir un contracte amb discriminació 

horària, tal i com hem introduït anteriorment. Aquestes coincideixen amb la nit, quan 

és agronòmicament millor el reg, a més d’aquesta manera el funcionament de la 

bomba del pou en hores nocturnes no coincideix amb altres demandes elèctriques a 

l’explotació, el que implica una menor necessitat de la potència contractada. L’acció 

d’engegar i aturar el motor del pou es pot automatitzar amb la instal·lació d’un 

temporitzador. La recomanació de poar en la franja horària coincidint amb les tarifes 

elèctriques més econòmiques i la instal·lació d’un temporitzador es poden aplicar 

també al sistema de reg de l’explotació.  

Una alternativa a utilitzar l’energia elèctrica de la xarxa o la produïda amb un 

generador de gasoil com a font energètica pel bombeig de l’aigua són les energies 

                                                           
11

 S’exemplifiquen a l’apartat III d’aquest Estudi SUBMINISTRAMENT DE L’ ENERGIA ELÈCTRICA, 

Tarifes elèctriques disponibles. 
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renovables, sent les més recomanables per aquest cas l’energia solar o l’eòlica. Es 

difícil caracteritzar un pou tipus donat la variabilitat de cabals i profunditat de l’aigua 

necessària. Es recomana demanar pressupost a empreses instal·ladores, per 

aconseguir el que més s’adapta a les necessitats de l’explotació. Actualment es poden 

trobar grups de bombeig completament adaptats a l’energia solar tot i que també es 

poden adaptar els grups ja existents.  

En el cas de l’energia eòlica es recomana la instal·lació de bateries que permetin 

emmagatzemar l’energia elèctrica per quan sigui necessària, donat que només estarà 

en funcionament en un rang determinat de velocitat del vent. Alternativament o 

complementàriament, la producció d’energia pot ser a al mateix temps que es 

bombeja a un sistema de dipòsits d’emmagatzematge.  

Per l’energia solar es pot optar o no per la instal·lació de bateries. Quan no hi ha 

bateries, el bombeig només es produirà quan hi hagi radiació solar, per tant s’hauran 

de disposar de dipòsits per acumular l’aigua. Aquests depòsits poden aprofitar la força 

de gravetat per al seu buidat sempre que s’instal·lin a una alçada superior a la del seu 

objectiu.  

A mode d’exemple, una instal·lació de bombeig amb totes les parts noves (inclosa la 

bomba), per un cabal de 4 m3/hora i una profunditat de pou de 100 m pot tenir un cost 

aproximat de 10.000€. Per un pou amb un cabal del 70 m3/hora el cost aproximat és 

de 25.000€, considerant que el cost de la bomba es troba sobre els 10.000€. Els 

proveïdors entenen que l’amortització de la bomba es dóna als 5 anys i la de les 

bateries als 10 anys. Però com s’ha indicat el pressupost depèn de les característiques 

del pou i l’amortització dependrà de la quantitat d’aigua que se n’extregui i el benefici 

que suposi el seu ús. En la taula 10 s’indica el cost, a mode d’exemple, que implicaria el 

canvi en una bomba existent que funciona amb corrent elèctrica o gasoil a energia 

solar.  

        

  

Sistema de Bombeig Solar Inclosos panells solars, estructura, convertidor i 
connectors: 
 

  per a motor de 5,5 CV: 10.000€   

  
per a motor de 3 CV: 6.200€ 
   

  
Aquest cost seria assumint que es disposa ja de les bombes i amb dipòsits 
per acumular l'aigua enlloc de bateries per a emmagatzemar l'energia.  

        
Taula 10.- Cost de la instal·lació d’un sistema d’energia solar per a bombes de reg. 

 

La conveniència de seguir consumint amb energies tradicionals com l’elèctrica de xarxa 

o el gasoil (usat en generadors elèctrics a gasoil) o bé canviar a l’ús d’energies 

renovables és un factor econòmic molt important. En un cas es produeix una despesa 
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periòdica progressiva, el control de la qual sempre estarà en mans alienes, i en l’altre 

caldrà fer una considerable inversió inicial amb un valor d’amortització que ha de ser 

raonable en el temps i que permetrà una independència total dels preus de mercat 

controlats per l’Estat o grans companyies energètiques. 

 

VIII. ALIMENTACIÓ  DEL  BESTIAR  

 

Una entrada important d’energia en les explotacions són els aliments per al bestiar. 

Disminuir la despesa en aliments no és una tasca senzilla, el bestiar té unes necessitats 

alimentàries que s’han de cobrir i el cost dels aliments comprats depèn de factors 

exteriors. Si bé, certes accions poden millorar la situació d’aquesta despesa.  

Per disminuir la dependència de la compra d’aliments s’ha d’optimitzar la producció de 

farratges (alguns mètodes per millorar la producció farratgera ja s’han comentat en 

apartats anteriors). Per a un bon racionament s’ha de conèixer sempre el valor nutritiu 

dels farratges, que s’obté mitjançant anàlisi. Només així es podran ajustar les racions i 

per tant optimitzar la compra d’aliments. Cal maximitzar l’autosuficiència en la 

producció d’aliments disminuint la dependència de factors exteriors en la compra 

d’aliments. Un exemple de producció de cultius adequada per a les característiques de 

Menorca seria la rotació de farratges de raigràs i enclova i ordi per al consum del gra 

aixafat.  

 

 

 

 

Imatges 8 a 11.- Mescla 

de concentrats, fenc, 

ensitjat i vaques pastu-

rant verd. 

 

 

L’optimització en la compra d’aliments està associada al mètode amb que es realitzen 

les racions del bestiar. Per a tots els remugants la premissa principal és la d’entendre el 

farratge com a aliment bàsic i la resta han de ser complements per cobrir les 

necessitats dels animals. En el cas de les vaques de llet es pot ajustar la ració de forma 

individualitzada amb l’ús de collars dosificadors o bé puntejant de forma manual a les 

vaques que ho necessitin.  
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El sector ramader de Menorca està adaptat a la compra dels aliments mitjançant 

cooperatives, no s’ha de perdre l’objectiu principal d’aquesta acció, que és la compra 

conjunta dels aliments per aconseguir-los a un millor preu i de millor qualitat.  

La possibilitat de millorar el preu de compra dels aliments és complexa i hi ha d’haver 

un correcte assessorament, sigui per una explotació de forma individual o en conjunt. 

Si bé, és tasca de l’explotació analitzar quines opcions té en la formulació de les racions 

del bestiar per millorar el seu rendiment i disminuir l’entrada d’energia en forma 

d’aliments a l’explotació, aquesta tasca es pot realitzar amb l’ajut d’un tècnics 

coneixedor de les necessitats tan dels animals com de l’explotació.  

 

IX. INSTAL·LACIONS  DE  MUNYIDA   
 

En les explotacions de llet, les instal·lacions de munyida impliquen una de les despeses 

en energia més importants. Amb la implantació d’una sèrie de mesures la despesa en 

energia elèctrica de la xarxa o gasoil es pot reduir considerablement.  

 

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA PEL MOTOR DE BUIT 

 

El motor de munyida té un funcionament no constant que provoca el desaprofitament 

de l’energia. Per estalviar aquesta energia no aprofitada es poden instal·lar variadors 

de freqüència, dispositius electrònics que regulen l’energia que rep el motor segons la 

demanda d’aquest.  

A més de l’estalvi energètic amb el variador de freqüència es protegeix el motor 

allargant la seva vida útil així com també la de la bomba de buit perquè evita la 

sobrecàrrega de velocitat a l’ajustar-se a les necessitats durant la munyida. Al controlar 

millor la producció del buit, no es perjudica tant la salut del braguer dels animals i la 

qualitat de la llet no es veu alterada per aquest fet. Un altre benefici d’aquesta 

instal·lació és la disminució del nivell de soroll millorant les condicions tant per al 

munyidor com per als animals. 

El cost aproximat de la instal·lació d’un variador de freqüència és de 2.600€. Es tracta 

d’un aparell de dimensions reduïdes i la seva instal·lació es relativament senzilla i no 

són necessaris canvis en la resta d’instal·lacions. Un exemple de la reducció de consum 

i el seu cost es descriuen a la taula 11.  
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  80 vaques     

  12 punts de munyida     

  Potència del motor: 4 kW     

  Cost kWh: 0,17 €     

  Consum anual 8.111,1 kWh 

  Consum anual amb variador freqüència 1.945 kWh 

  Reducció del consum 5.356 kWh 

  Reducció costos anual 1.047 € 

  Costos inversió 2.570 € 

  Amortització 30 mesos 

        
 

Taula 11.- Dades de reducció de consum amb un variador de freqüència per a la bomba de 

munyida. Els valors són aproximats i tenen valor d’exemple 

 

PREREFREDAMENT DE LA LLET 

 

La llet acabada de munyir està a una temperatura aproximada de 35 °C, aquesta s’ha 

de refredar el més ràpidament possible fins als 6 °C per garantir la seguretat 

alimentària i la qualitat de la llet. Aquest refredament es realitza en els tancs que 

refrigeren la llet i l’emmagatzemen fins a la recollida o processament. El refredament 

de la llet i el seu manteniment poden suposar una de les majors despeses energètiques 

de l’explotació.  

Es pot aconseguir estalviar energia mitjançant la instal·lació d’un bescanviador de 

calor situat a l’entrada del tanc refrigerant. El funcionament d’aquest és simple: es fa 

circular aigua a una temperatura relativament més freda que la de la llet. Al circular pel 

bescanviador aquesta aigua, que circula separadament del circuit per on circula la llet, 

absorbeix el diferencial de temperatura de la llet respecte l’aigua, refredant-se la llet i 

escalfant-se l’aigua. Amb aquest equipament s’aconsegueix que la llet entri al tanc a 

una temperatura d’entre 15 i 20 °C, el que implicarà una disminució de l’energia 

necessària per a refredar la llet fins als 6 °C. A més de l’estalvi energètic es millora amb 

la sanitat de la llet donat que amb un refredament més ràpid s’evita el creixement de 

gèrmens.  

L’aigua a la qual s’ha transferit el calor de la llet es pot utilitzar per a la neteja de 

l’estabulació, per l’aigua calenta de neteja o bé per al posterior escalfament de la llet si 

s’ha de fer formatge. Aquesta aigua s’emmagatzemaria en un dipòsit acumulador. Per 

obtenir un millor rendiment, el dimensionat del bescanviador de calor ha d’estar 

proporcionat al volum real de la llet produïda en cada munyida.  
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El tipus de bescanviador de calor més utilitzat en instal·lacions lleteres per les seves 

característiques és el de plaques. El cost d’instal·lació d’un bescanviador d’aquest tipus 

és d’ aproximadament uns 3.300 €, tot i que a aquest cost s’hi hauria d’afegir el 

sistema de canonades per adaptar el bescanviador a la instal·lació existent. L’estalvi 

energètic que suposa la seva instal·lació es detalla a la taula 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 12.- Dades de reducció de consum amb un bescanviador de plaques per al refredament 

de la llet.  

 

AIGUA CALENTA SANITARIA 

 

La necessitat d’aigua calenta per a la neteja del sistema i instal·lacions de munyida 

implica despesa energètica. Per a l’escalfament de l’aigua habitualment es fan servir 

termos elèctrics, de butà o bé calderes de gasoil. Per disminuir aquesta despesa es 

poden escollir una sèrie d’alternatives.  

 

- RECUPERADORS DE CALOR 

 

Un sistema per a l’escalfament de l’aigua és utilitzar un recuperador de calor, fent que 

s’aprofiti el calor extret de la llet durant el seu refredament i utilitzant-lo 

posteriorment per fer escalfar parcialment l’aigua de neteja.  

        

  Tanc de 6.000 litres. 10 CV. Refreda 600 l/hora    

  10 punts munyida i unitat final     

  Temps munyida i neteja: 135 minuts     

  Potència motor: 5,5 kW     

  Cost kWh: 0,16 €     

  Característiques intercanviador:     

  Cost Intercanviador 3.322,09 € 

  Intercanviador plaques 4.000 l/hora 

  1,5 litres aigua per litre de llet      

  Cost Refredament llet amb intercanviador 783 €/any 

  Cost Refredament llet sense intercanviador 1.566 €/any 

  Reducció costos anuals 783 €/any 

  Retorn inversió: 3,3 anys 
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Imatge 12.- recuperador de calor a partir del tanc 

refrigerant per a escalfar l’aigua.  

 

 

Per al seu funcionament cal un intercanviador de calor, en aquest cas utilitzat per 

refrigerar la llet. A més s’haurà d’afegir un depòsit d’inèrcia on s’acumula l’aigua 

escalfada fins a la seva utilització. El dipòsit ha d’estar correctament aïllat per 

assegurar el manteniment de la temperatura. Tot i que amb aquest sistema no 

s’aconsegueix la temperatura final desitjada es redueix la despesa energètica per 

l’escalfament de l’aigua. Les característiques principals de l’estalvi es descriuen a la 

taula 13. 

 

        

  Escalfador d'aigua de 300 l     

  Consum escalfador elèctric de 6 kW:  1.752 €/any   

  Cost compra recuperador de calor: 2.300 €   

  Inversió retornable en 1,2 anys     

        
 

Taula 13.- Dades aproximades del cost i estalvi de la instal·lació d’un recuperador de calor per a 

l’escalfament de l’aigua 
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- ENERGIA SOLAR TÈRMICA 

 

L’aprofitament d’aquesta energia renovable per a l’escalfament d’aigua és molt comú 

a Menorca, en sectors com el residencial o al turístic però en el sector agrícola no està 

gaire difós. Poques explotacions en tenen. A partir de col·lectors o panells solars 

tèrmics s’absorbeix el calor solar i es transfereix a l’aigua. Es converteix en calor entre 

un 40 i 60% de l’energia rebuda. Aquest tipus d’instal·lació es pot emprar 

addicionalment a l’ús de recuperadors de calor. Part de les instal·lacions són comunes 

sempre i quan el dimensionat de tots els equips es realitzes conjuntament i 

complementàriament.  

Els resultat de l’eficiència d’aquesta font energètica per escalfar l’aigua està corroborat 

i a Menorca hi ha instal·ladors professionals que poden assessorar sobre la millor 

opció.  

En la taula 14 s’indica un exemple del cost aproximat d’una instal·lació solar tèrmica. 

Cal indicar que la vida útil en aquests casos depèn de la qualitat de l’equip.  

 

        

  Cost solar tèrmica per 200 litres 3.500 €   

  Vida útil 15 anys: 233€/any     

        
 

Taula 14.- Cost d’una instal·lació solar tèrmica  

 

- APROFITAMENT DEL CALOR DEL TANC REFRIGERANT  

 

El tanc d’emmagatzematge de fred està equipat amb una màquina de generació de 

fred. Aquesta màquina el que fa és extreure el calor de la llet per tal de disminuir la 

seva temperatura transferint-lo a un medi refrigerant. Aquest es comprimiria al 

compressor i a continuació el seu calor es transferiria a l’aigua continguda en un 

acumulador de calor. Actualment els equips de refrigeració que es fan servir pel procés 

evacuen el calor de la llet i del propi equip a l’aire que envolta la màquina mitjançant 

un ventilador. El calor evacuat amb ventiladors també es podria transferir al circuit 

d’aigua calenta, tenint en compte com a referència que els recuperadors de calor 

poden produir 0,5 litres d’aigua calenta a 50-55 °C per cada litre de llet. 
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- CALDERES  

 

Un altre sistema utilitzat per escalfar l’aigua són les calderes de gasoil. Actualment es 

troben al mercat calderes adaptades a altres combustible com són la biomassa i la 

llenya. Es poden trobar calderes que permeten el seu ús amb més d’un combustible 

segons el que sigui més oportú: gasoil, biomassa o llenya.  

El cost aproximat d’una caldera de biomassa és de 6.000€ (el cost del combustible és 

de 0,4 €/kg). Per a les calderes de llenya el cost es troba entre els 6.000 i 8.000€ (el 

combustible s’extreu de la pròpia explotació). El cost d’una caldera mixta que permet 

qualsevol dels tres combustibles pot arribar als 10.000€, si bé es podrà utilitzar un 

combustible o altre segons convingui econòmicament o segons el que es disposi en 

cada moment.  

 

MANTENIMENT DELS EQUIPS  

 

En qualsevol instal·lació és necessari la realització d’un manteniment adequat per al 

correcte funcionament dels equips, per evitar un excés en el consum energètic i per 

allargar la vida útil de la instal·lació.  

Un equip de munyida que funciona correctament evitarà perjudicar a la salut del 

braguer de la vaca i per tant a la qualitat de la llet.  

 

 

 

 

 

 

Imatge 13.- unitat final de l’equip de 

munyida en sala de munyir.  

 

 

A continuació es descriu quin és el manteniment periòdic que cal realitzar:  

Setmanalment:  

• comprovar el nivell d’oli de la bomba de buit i la tensió de les corretges del 

grup motobomba. 
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• netejar els filtres del regulador i l’entrada de filtratge d’aire pels polsadors (si 

n’hi ha). 

• Comprovar que els purgadors es mouen fàcilment (amb la màquina aturada). 

• Revisar i netejar els orificis d’entrada d’aire als col·lectors.  

Mensualment:  

• Netejar el regulador de buit. 

• Revisar tots els tubs flexibles, revisar possibles fissures. 

• Desmuntar i netejar els col·lectors, juntes, vàlvules de tancament de buit... 

Anualment:  

• Neteja interior dels polsadors 

• Reposició de les mugroneres. Els seu mal estat implica pèrdues de buit, 

ineficiència energètica i sobretot és perjudicial per la salut de la vaca.  

 

Les revisions setmanals i mensuals s’entenen com una inversió de temps. La feina que 

porta és molt curta i fàcil de fer i implicarà evitar possibles problemes que portaran 

pèrdua de temps i despesa energètica i econòmica. La revisió anual, que ja es realitza 

de forma habitual en moltes explotacions, s’hauria de realitzar en totes les 

explotacions de llet i per personal qualificat.  

 

El tanc refrigerant és un equip essencial en el procés de la llet, un manteniment 

inadequat implica un augment del consum energètic i una pèrdua de la qualitat de la 

llet que pot portar associada una penalització econòmica important.  

Diàriament:  

• En la primera munyida cal iniciar la refrigeració quan el volum de la llet sigui 

suficient per remenar-se correctament, és a dir, quan la paleta està coberta 

de la llet.  

Cada tres mesos:  

• Netejar les paletes del condensador (ventilador) amb un raspall sec (l’aigua 

deterioraria el material). 

• Verificar el correcte funcionament del termòstat perquè la llet es trobi a 4 °C 

a les 2 hores com a màxim després d’haver acabat de munyir.  

El tanc ha d’estar col·locat de manera que l’equip productor del fred estigui situat en 

posició on passi corrent d’aire per evitar el sobreescalfament de l’equip el que fa 

augmentar la demanda energètica per a funcionar correctament. Sobretot a l’estiu 

s’ha de vigilar que aquest fet no passi en excés. Per evitar-ho es pot situar el tanc de tal 
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manera que l’equip productor es quedi a fora de l’edifici en una zona de cara nord i 

protegit de sol i pluja.  

 

EQUIPS DE DEJECCIONS 

 

En les instal·lacions per a vaques de llet adequades a la producció intensiva (s’hi realitzi 

o no) o bé en naus per a menjadores, la gestió dels fems implica una despesa de temps 

i d’energia. En algunes explotacions la neteja es realitza amb vehicles a motor (tractors 

o miniexcavadores) o bé amb un sistema automàtic de pales (arrobaderes), aquestes 

permeten un estalvi important en ma d’obra i temps de treball.  

La potència de les palles pot anar des dels 0,55 fins als 5 CV, el que pot implicar una 

gran despesa energètica. Abans de la instal·lació s’ha d’analitzar correctament la 

despesa que implicarà el seu ús, el benefici que se’n treu i quin és el cost d’altres 

alternatives. En cas d’escollir pales s’ha de dimensionar correctament la seva potència 

a les necessitats de l’explotació. El seu accionament que pot ser automatitzat s’ha 

d’adaptar, en el màxim possible, a les tarifes elèctriques més econòmiques per 

disminuir la seva despesa econòmica.  

 

X. ENERGIES  RENOVABLES 
 

L’energia elèctrica de la xarxa i el gasoil usat per a la producció d’electricitat o de calor, 

són necessaris en les explotacions agrícoles però impliquen una despesa econòmica i 

ambiental important. Des de fa anys hi ha disponibles una sèrie d’alternatives on la 

font energètica es troba en el propi medi i en sí mateixa no té cost.  

Si bé, les infraestructures necessàries per a l’aprofitament d’aquestes energies netes o 

renovables impliquen habitualment una despesa inicial important, el seu ús evita la 

dependència de factors exteriors per a la despesa econòmica implícita en el seu ús. Cal 

recordar el benefici al medi que implica l’ús d’energies alternatives respecte a les 

convencionals.  

En la anàlisi per a la incorporació d’energies renovables s’ha de considerar el retorn de 

la inversió inicial, l’amortització segons el benefici que se n’obtingui, la vida útil de tots 

els components de la instal·lació i la diferència del cost total respecte a l’energia que 

es faci servir actualment.  
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ENERGIA SOLAR 

 

És l’energia derivada de la radiació solar. Es pot aprofitar de forma indirecte a través 

de la seva transformació en electricitat o calor. Es tracta d’un recurs abundant, 

inesgotable i no contaminant (sempre i quan no es valori el procés de producció dels 

panells solars). La principal desavantatge és l’elevat cost de la inversió inicial. Donada 

la baixa densitat energètica es necessita una superfície per a la captació de l’energia 

(per aquest fet és recomanable aprofitar les cobertes o teulades ja existents).  

L’energia solar fotovoltaica transforma l’energia de la radiació solar a energia 

elèctrica. Tot i que es poden realitzar instal·lacions que substitueixin completament 

l’ús que es fa amb la xarxa elèctrica, el seu considerable cost inicial i la inseguretat 

jurídica existent, implica que s’hagi de realitzar una anàlisi molt acurat de la 

conveniència o no de la seva instal·lació. L’energia elèctrica s’emmagatzema en 

bateries. Aquestes necessiten un manteniment i després d’uns quants anys s’han de 

substituir. Els panells solars tenen una vida aproximada d’uns 25 anys, però en el 

temps van reduint la seva eficiència elèctrica. 

 

 

 

 

 

Imatge 14.- Instal·lació d’energia 

solar fotovoltaica i eòlica en una 

explotació a Menorca.  

 

 

Si que és més corrent la utilització de l’energia solar fotovoltaica per a pastors 

elèctrics, bombeig de l’aigua de reg, l’emplenat de dipòsits d’aigua o abeuradores 

automàtics.  

L’energia solar tèrmica aprofita la radiació solar per a l’escalfament d’aigua. Com s’ha 

apuntat en l’apartat corresponent el seu aprofitament més usual en les explotacions és 

per l’escalfament de l’aigua sanitària per a la neteja d’equips de munyida. 

Per a qualsevol instal·lació d’energia solar s’ha d’acudir a un tècnic instal·lador, és 

recomanable que aquest sigui coneixedor de les necessitats i el funcionament de les 

explotacions agrícoles.  
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BIOGAS 

 

A partir de la fracció biodegradable de residus i desfets procedents d’algunes activitats 

agràries i industrials, es pot generar biogàs (majoritàriament metà) que es pot 

aprofitar per generar energia. 

Aquests residus poden ser els fems, purins, restes animals i altres productes 

biodegradables. A més de productes agrícoles es poden aprofitar productes 

procedents de la industria alimentaria com les desfetes de carnisseria i escorxadors o 

fangs de depuradora.  

Els residus d’aquesta manera es revaloritzen convertint-se en adobs i energia, a més de 

desaparèixer com a deixalles amb l’impacte ambiental que impliquen. 

En produccions intensives s’aprofitaria tot el purí o fems dels animals, però en la 

majoria d’explotacions de Menorca la producció és semiintensiva, cosa que fa no sigui 

possible recollir la totalitat de les dejeccions.  

Els costos d’inversió d’una planta de biogàs són força elevats. Si es volgués generar 

biogàs principalment a partir de fems de vaca seria necessari afegir-hi un co-substrat. 

Els fems de vaca tenen com a inconvenient que contenen molta palla, fet que implica 

un elevat volum i un rendiment baix. Així doncs, per a la producció de biogàs és 

necessària l’entrada d’altres productes orgànics per a optimitzar la producció.  

La mida de les explotacions de l’Illa fa que difícilment es pugui trobar un sistema de 

biogàs prou eficient en mides inferiors, aleshores l’opció a considerar seria la 

instal·lació d’un digestor conjunt entre varies explotacions, on s’hi incorporessin 

residus de diferents llocs i orígens. Els costos de transport per a uns fems com els de 

vaca, de baixa densitat, faria que aquests costos anessin en contra de l’eficiència 

econòmica del projecte. 

Fins ara aquest tipus d’instal·lacions s’han finançat amb les primes per cogeneració: 

producció d’electricitat que s’exportava a la xarxa i per la qual es rebia una bonificació, 

sempre i quan es pogués justificar que hi havia una necessitat d’ús del calor. El sistema 

tarifari darrerament ha estat modificat i les primes que avui en dia es pagarien són 

molt inferiors i insuficients per a finançar un projecte de l’envergadura d’una planta de 

biogàs. 

Cal mencionar que el propi procés de fermentació del biogàs requereix de calor 

addicional, per lo qual s’ha de pensar que s’hauria de fer un balanç total del sistema 

per a considerar la seva eficiència.  

Com a positiu mencionar que el residu que produeix un digestor és un adob d’alta 

qualitat apte per als cultius agrícoles.  
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5. POTENCIAL DE MILLORA DE 
L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 

 

S’ha descrit l’eficiència energètica de les explotacions com el rendiment energètic del 

sistema, entenent com a tal el balanç entre les entrades i sortides d’energia del 

sistema agrari. A partir d’aquestes premisses s’entén com a potencial de millora la 

capacitat de les explotacions d’equilibrar la balança energètica.  

L’aplicació de les propostes que s’han realitzat en aquest Estudi han de permetre 

reduir les entrades d’energia, millorar la producció i per tant augmentar les sortides 

d’energia, d’aquesta manera es milloraria l’eficiència energètica.  

S’ha quantificat el potencial energètic de millora en les propostes en que les seves 

característiques ho permeten. En les de la taula 15.a s’indiquen les propostes on s’ha 

pogut quantificar la despesa actual i l’estalvi que implica l’aplicació de les millores. En 

la taula 15.b s’hi recullen aquelles propostes que impliquen una inversió econòmica i 

l’estalvi que suposaria la seva aplicació. Finalment en la taula 15.c s’han recollit 

aquelles propostes que milloren la productivitat de l’explotació i l’eficiència energètica 

però per la seva naturalesa i complexitat no permeten quantificar l’estalvi que 

impliquen.  

 

 

  
 APLICACIÓ EN 
EXPLOTACIONS  

 
POTENCIAL 

ÚS  

 COST 
ECONÒMIC 

ACTUAL 
(mitjana 
mostra)  

POTENCIAL 
ESTALVI 

ECONÒMIC 

Gestió tècnica i econòmica 0% 100%     

Subministrament elèctric         

 tarifes elèctriques                       7.686 €  31% 

 evitar potència reactiva                       2.125 €  100% 

 

Taula 15.a. - Potencial de millora de l’eficiència energètica i estalvi econòmic 
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Taula 15.b. - Potencial de millora de l’eficiència energètica i estalvi econòmic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 15.c.- Potencial de millora de l’eficiència energètica 

  

 APLICACIÓ EN 
EXPLOTACIONS  

 POTENCIAL 
ÚS  

 COST INVERSIÓ 
(exemple)  

POTENCIAL 
ESTALVI 

ECONÒMIC 

Aigua calenta         

 recuperador de calor  0% 100%                  2.300 €    

 solar tèrmica  2,5% 97,5%     

Instal·lacions de munyida         

 variador de freqüència  0% 100%                  2.570 €  24% 

 prerefredament llet  0% 100%                  3.322 €  50% 

  
 APLICACIÓ EN 
EXPLOTACIONS  

 POTENCIAL 
ÚS  

Energies renovables 17,5% 82,5% 

Neteja marges 82,5% 17,5% 

 sembra directe  2,5% 97,5% 

 resembra  5% 95% 

 rotació  45% 55% 

 lleguminoses  45% 55% 

Fertilització     

 anàlisi terres  75% 25% 

 mètode balanços  0% 100% 

Ús de l'aigua     

 aprofitament aigua pluja  20% 80% 

 reg automatitzat  12,5% 87,5% 

 quantificar consum  20% 80% 



Estudi del potencial de millora de l’eficiència energètica de les explotacions agràries de Menorca: conclusions 

 
 

Sabina Olives Timoner  85 

6 CONCLUSIONS 
 

En la qüestió energètica les explotacions agrícoles tenen marge per a la reducció de 

costos i per tant millorar la rendibilitat a curt i llarg termini.  

S’evidencia una falta de gestió tècnica i econòmica en les explotacions que ajudaria a 

fer-les més eficients. La gestió tècnica és una eina eficaç per a conèixer el rendiment 

de l’explotació i per tant optimitzar-lo, tant des del punt de vista energètic com 

general. S’ha de realitzar una anàlisi de costos i despeses per poder millorar el resultat 

final.  

La despesa en energia elèctrica i gasoil representa el 27,76% de la despesa en aliments 

de mitjana a les explotacions i la despesa en energia elèctrica és molt similar a la 

despesa en adobs. Tot i així, cal considerar que l’optimització de recursos en una 

explotació s’ha d’obtenir a partir de tots els factors que hi intervenen. Tot i el pes 

relatiu de la despesa en energia directe de les explotacions cal disminuir-lo o bé 

ajustar-lo a les necessitats.  

L’aplicació de les propostes que es realitzen des de l’Estudi ha de permetre reduir la 

despesa energètica. Si bé, cal indicar que la precarietat en moltes societats agrícoles 

dificulta l’aplicació de mesures que tenen resultats o beneficis a llarg termini. S’entén 

d’aquesta manera, que en la majoria d’explotacions on s’han instal·lat sistemes 

d’energies renovables (amb un elevat cost inicial i resultats a llarg termini) qui l’explota 

és el mateix propietari.  

Pel que fa les energies indirectes cal incentivar un canvi d’hàbits, que millorin la 

productivitat i per tant repercuteixen en una disminució de la despesa. Per exemple 

racionalitzar el llaurar, fertilitzar en base a dades empíriques.  

Cal promoure l’autosuficiència productiva per disminuir la dependència dels mercats 

exteriors que depenen de factors influents fora de l’abast de les explotacions.  

Per facilitar les decisions a les explotacions i conèixer millor la repercussió de les 

propostes en el sistema agrícola de Menorca caldria estudiar la conveniència de llogar 

o comprar la maquinaria, la conveniència de recol·lectar el gra en la pròpia explotació 

o comprar-lo i analitzar, segons les característiques agrícoles de Menorca els resultats 

de la sembra directe.  

Cal treballar la gestió energètica i la seva optimització des de l’Administració i les 

associacions agràries, però sobretot des de les mateixes explotacions. 
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ANEXOS 

 

I.  Formulari de les enquestes general i específica 

II.  Resultats de l’enquesta general (dades mitjanes) 

III.  Caracterització de les explotacions de l’enquesta específica 

IV.  Índex tècnics de les explotacions de l’enquesta específica 
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ANNEX  I:  FORMULARIS  DE  LES  ENQUESTES  GENERAL  I  ESPECÍFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(dades de totes les explotacions que porti de forma conjunta)

1 Tipus de societat o activitat: 

SRM

SAT

SL

cooperativa

altres

2 Treballadors habituals

Titular o treballador principal

Situació titular (soci, propietari, assalariat…)

Madona (assegurada?)

Missatges (indicar número)

Fills, avi (indicar hores setmanals) (assegurats??)…

Majoral, assessor tècnic, assessor comptable?

3 Edat del titular

4 Activitat de l'explotació: 

Agrícola

Ramadera

Mixta

5 Activitat principal: 

Vaques de llet

Vaques de llet i es fa formatge

Venta directe de formatge

Engreix de vedells

Vaques de carn

Oví (llet/carn/engreix?)

Avícola

Fructícola

Hortícola

 Hortícola amb hivernacles

6 Activitat principal de l'explotació: 

Intensiva

Semi extensiva

Extensiva

7 Superfície total de l'explotació ha

7.1 Superfície agrària útil ha

7.2
Explotació amb molt pendent (valor de 1 a 10, de menys a 

més pendent)

7.3 Tota l'explotació té pendent o estan localitzades?

7.4 Zona vulnerable? si no

7.5
Dificultat d’arribar a les parcel·les (puntuar de 1 a 10, 10 

més dificultat)

7.6 Temps màxim necessari per arribar a les tanques minuts

7.7 Superfície mitjana de les tanques ha

A.       Caracterització de l’explotació: 

PROJECTE DE FOMENT DE LES ENERGIES RENOVABLES I LA SOSTENIBILITAT EN EL MEDI RURAL EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE 

MENORCA

ESTUDI DEL POTENCIAL DE LA MILLORA EN L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE MENORCA - ENQUESTA A LES 

EXPLOTACIONS

Data:

Número d’identificació de l’explotació:



7.8 Irregularitat de la forma de les tanques (puntuar de 1 a 10)

7.9 Nº arbres fruiters

7.10 Superfície de fruiters ha
,

7.11 Cultiu hidropònic?, quina superfície? ha

7.12 Producció ecològica? (% ha)

8 Producció mitjana mensual de llet litres

8.1 Producció de llet anual litres

8.2  Es deixa de munyir a l'estiu? si no

8.3 Nº vaques presents 

8.4 Nº animals adults explotació, quins?

8.5 Nº animals engreix, mitjana anual 

8.6 Densitat ramadera UBM/ha

9 Productes de l'explotació (vendes anuals)**

9.1 Venda de producte final: llet formatge quallada

9.2 Productes: valor (€)

Llet

Formatge

Animals per a escorxador

Quilos de carn escorxador

Animals venuts per vida o engreix

Embotits

Fruita

Verdures i hortalisses

Altres (llana, llenya, fems...)

10 Laboreig de la terra

10.1 Rotació de cultius si no

10.2 Rotació habitual que es fa:

10.3 Maquinària pròpia o arrendada, quina es lloga?

10.4
Calendari de tasques habituals anualment (llaurar, 

sembrar, regar, recol·lectar, fumigar…)

10.5

11 Aigua

11.1 Hi ha regadiu? si no

11.2 Superfície amb sistema de reg: ha

11.3  Qualitat de l’aigua

11.3.1 s'ha fet alguna anàlisi d'aigua si no

11.3.2 amb freqüència si no

11.3.3 aigua apte per beguda? si no

11.4 origen de l'aigua?

11.5 es controla quantitat d'aigua consumida? si no

11.5.1  Valor mensual o anual? m3

11.6 Aljub, cisterna, safreig o altres sistemes de recollida? si no

11.6.1 s'utilitzen? si no

11.7 Sistema de reg:                                                    Aspersors

Trac

Pivot o ranger

11.7.1 Hi ha sistema automàtic de reg? si no

11.7.2 Quan es rega? (dia/nit/ quan es pot…) 

11.7.3 Franja horaria habitual de reg:

tasques habituals no anuals (llaurar amb subsolador…)

B.       Sistema productiu

quantitat



12 Fertilització: 

12.1 S'utilitzen adobs inorgànics? si no

12.1.2 Procedència?

12.1.3 Tipus fertilitzants (15.15.15..?)

12.2 Anàlisi de terres mai algun cop

12.2.1 Freqüència, quina?

12.3 S'utilitzen adobs orgànics? si no

12.4 Altres que no siguin els fems dels animals?

12.5
Els fems dels animals es reparteixen?, freqüència? O es 

deixen allà on queden?

12.6 Es té un pla de dejeccions fet? si no

12.6.1 Es compleix? si no

12.7 Capacitat del femer m3

12.7.1 Sistema de separació sòlid/líquid si no

12.7.2 Es fa compost? si no

12.7.3 Es reparteix directament a les parcel·les? si no

12.7.4 Altres sistemes?
12.8 Per escampar fems. Que es te en compte?: 

12.8.1 Femer ple si no

12.8.2 Necessitat d'adob del cultiu si no

12.8.3 Altes conceptes

13 Neteja de boscos i ús de la llenya extreta

13.1 Es netegen els boscos? si no

13.2 Extracció de llenya si no

13.3 Neteja amb animals, quins? 

14 Gestió dels plàstics

14.1 Quins utilitzen?: ensitjat, rodes, sacs, cordes, garrafes

14.1.1 On s'eliminen?

14.2 Gestió dels residus animals i resta de residus orgànics 

14.2.1
Es vénen a recollir tots els animals morts?, inclosos petits? 

*recordar confidencialitat 

14.2.2 Residus de matances, on s'eliminen?

14.3.1
Gestió de les aigües de neteja en sales de munyida o 

formatgeries. On s'aboca?

14.3.2 Gestió del xerigot. On s'aboca?

14.3.3 Gestió dels residus de l'habitatge (fems de ses cases..)

14.3.3.1 es reciclen?

15 Compra de bestiar 

15.1 Reposició pròpia si no

15.2 Compra a través de tractants si no

15.3 Animals que provenen de fora de Menorca? si no

16 Compra d'esqueixos, planters i fruiters nous

16.1 Reposició pròpia si no %

16.2 Compra a través de tractants si no %

16.3  Provenen de fora de Menorca? si no %

16.4 Es confirma el "carnet sanitari de les compres fora Illa? si no



17 ALIMENTACIÓ

17.1 Producció pròpia de farratges si no %

17.2 Producció pròpia de concentrats si no %

17.3 Qui fa les racions?

17.3.1 Es consideren altres factors no nutricionals o econòmics?

17.4 Percentatge de farratge a les racions

17.5 On es compren els concentrats

17.6 On es compren els farratges?

18 Fitosanitaris

18.1 On es compren?

18.2 Qui assessora per la compra?

18.3 Quins i on s'apliquen?

18.4 Dosis d'aplicació?

18.5 Freqüència?

19 Adobs

19.1 On es compren?

19.2 Qui assessora per la compra?

19.3 Quins i on s'apliquen?

19.4 Dosis d'aplicació?

19.5 Freqüència?

20 Llavors i planters

20.1 On es compren?

20.2 Qui assessora per la compra?

20.3 Quins i on s'apliquen?

20.4 Dosis d'aplicació?

20.5 Freqüència?

21 Quins edificis hi ha: Ús Edat Orientació Enllumenat*

Sala de munyir

Formatgeria

Bouer

Païssa

Estabulació

Estabulació

Patis

Camins

…

22 Instal·lacions de munyida Potència Edat Capacitat Revisions 

Motor de munyida
Bomba de buit

Intercanviador de calor

Polsadors

Tanc refrigerant de la llet

23 Instal·lacions de formatgeria si no

23.1 Hi ha assecadors de formatge si no  Amb ventilació forçada: 

23.2  Tancs refrigerants si no  volum: litres

 Cubes per formatjar amb calor si no  volum: litres

Càmeres frigorífiques (llet o fruita!) si no  volum: m3 

24 Climatització (hivernacles o estabulacions)

24.1 Sistema de refrigeració?

24.2 Hi ha sistemes de fred o calor? si no

24.2.1 Quins?

24.2.2 Ús? Freqüència?, combustible?

C.       Descripció  de l'explotació 



25 Parc de maquinària agrícola Tipus Potència Edat Nou o 2ª mà?

Grada

Arada

Cisterna purí

Sembradora

Abonadora

Sulfatadora

Fresadora

Segadora

Unifeed

Picadora

Empacadora

Altres

26  Parc de vehicles de l'explotació: Nº Potència (CV)

Cotxes (vinculats a l'explotació)

Furgonetes

Tractors

Autopropulsats

27 Sala de munyir

27.1 Tipus

27.2 Punts de munyida

27.3 Tipus línia (alta o baixa)

28 Instal·lacions de formatgeria: Potència Edat Capacitat Revisions

28.1 Cuba de llet

28.2 Càmera frigorífica

28.3 Premsa pneumàtica

28.4 Com es calenta l'aigua calenta?

29 Nau de vaques de llet

29.1 Superfície m2

29.2  Nombre i tipus llit cubicles

29.3 Hi ha arrobaderes? si no

29.4 Potència i distància d'aquestes

30 Es fa un control de la despesa energètica? si no

31 Hi ha connexió a la xarxa elèctrica? si no

32 Tipus i quantitat de combustibles utilitzats: Perquè s'utilitza?

Electricitat

Gasoil agrícola (només vehicles)

Gasoil per generadors elèctrics

Energies renovables, quines?

Gas butà

Gas propà

Altres fonts

33
Comptadors elèctrics separats per diferents activitats? Per 

quines? (habitatges, explotació…)

34  Necessitat d’ús de generadors elèctrics? si no

34.1 Perquè s'utilitzen?, quin combustible utilitzen?

34.2 Energia  utilitzada per casetes de reg?

Procedència?

D.       Consum energètic



35 COSTOS * (mensual o anual) 35.1          Pinso o concentrats a granel 35.2                           Pinso ensacat

Cost (€) Destí Quantitat Cost (€) Destí

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig 

Juny

Juliol

Agost

Setembre 

Octubre 

Novembre 

Desembre

35.3                      Farratges comprats 35.4                                       Llavors

Cost (€) Destí Quantitat Cost (€) Destí

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig 

Juny

Juliol

Agost

Setembre 

Octubre 

Novembre 

Desembre

35.5                              Fitosanitaris 35.6                           Adobs

Cost (€) Destí Quantitat Cost (€) Destí

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig 

Juny

Juliol

Agost

Setembre 

Octubre 

Novembre 

Desembre

36 Llum

Potència contractada                                kw             Gener

Febrer

Març

Abril

Maig 

Juny

Juliol

Agost

Setembre 

Octubre 

Novembre 

Desembre

37 Gasoil

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig 

Juny

Juliol

Agost

Setembre 

Octubre 

Novembre 

Desembre

Quantitat

Quantitat

Quantitat

Quantitat (litres) Cost (€)

D.       Cost i consum  de llum i gasoil  2013(factures)

Quantitat (Kw) Cost (€)



Nº enquesta:

Data: 

1. Superfície explotació ha

2. Superfície en regadiu (en cas de tenir-ne) ha

3. Animals de l'explotació (indicar nombre):

3.1. Nº vaques lleteres  presents explotació

3.2. Altres espècies amb nº de caps representatiu

4. Producció lletera (indicar unitats) litres / quilograms// anual / mensual

4.1. Es deixa de munyir a l'estiu? si no

4.2. Hi ha formatgeria? si no

4.3. Hi ha assecadors de formatge si no  Amb ventilació forçada: 

4.4. Tancs refrigerants si no          volum: litres

4.5. Cubes per formatjar amb calor si no          volum: litres

4.6. Càmeres frigorífiques (llet o fruita!) si no          volum: m3 

5. Venda de producte final: llet formatge quallada

6. Nombre arbres fruiters

6.1. Fruiters amb regadiu? si no

7. Superfície de verdures o hortalisses ha

8. Parc de vehicles de l'explotació:

Nombre potència (CV)

cotxes

furgonetes

tractors

autopropulsats

9. Energies utilitzades (indicar amb una x):

Es fa un control de la despesa energètica? si no

Connexió a xarxa elèctrica

Gasoil se'n fa altres usos que no siguin vehicles?

Bombones butà

Gas propà (bombones o depòsit)

Energies renovables

9.1. Quines renovables?

9.2. Generadors elèctrics? si no Amb quin combustible?

9.3. Origen aigua consumida: 

Pou propi

Canalització urbana

Compra de cubes

9.4. Es controla consum d'aigua? si no

9.5. Es porta a terme un pla de dejeccions? si no

ESTUDI DEL POTENCIAL DE LA MILLORA EN L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE MENORCA - 

ENQUESTA A LES EXPLOTACIONS

PROJECTE DE FOMENT DE LES ENERGIES RENOVABLES I LA SOSTENIBILITAT EN EL MEDI RURAL EN LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA DE MENORCA
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ANNEX  II:  RESULTATS  ENQUESTA  GENERAL 
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Vaques 

llet 

Vaques 

carn 
Benes Equí Truges 

Porcs 

engreix 

Recria 

vedelles 

Vedells 

engreix 
Cabres Gallines 

% 

Reposició 

Total        7.821          1.801        10.499              345          1.042              452              639          1.453              571              149     

Mitjana        55,47          17,66          78,35             7,03          23,16          28,25          23,67          40,36          43,92          37,25   48,52% 

Màxim            373                90              620                27              100              200                65              350              213              115   80% 

Mínim                8                  1                  3                  1                  1                  1                  2                  1                  6                10   20% 

Desviació est.        41,55          16,37        102,28             6,07          22,34          53,05          17,52          65,77          60,38          51,84             0,16   

Nº de dades      141,00        102,00        134,00          49,00          45,00          16,00          27,00          36,00          13,00             4,00          12,00   

 

 

  
Superfície 

explotació 

 Superfície en 

regadiu  
UBM UBM/ha 

Total     35.619,51         1.030,31            13.046            166,34   

Mitjana             97,86                 8,38               35,07                 0,46   

Màxim             1.700                    55            373,00                 4,96   

Mínim                     1                       0                      -                        -     

Desviació est.          123,21               10,30               41,19                 0,58   

Nº de dades          364,00            123,00            372,00            364,00   
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  Producció lletera    
 Es deixa de 

munyir a l'estiu? 
Formatgeria 

Assecador de 

formatge 

 ventilació 

forçada:  

Tancs 

refrigerants  

Total       40.384.107   Si               20                   58              22              15               135   

Mitjana       403.841,07   No               121                   12              17                5                   -     

Màxim          2.500.000   Nº de dades 141                   71              40              21               136   

Mínim                     350   

      Desviació est.       352.324,62   

      Nº de dades               100,00   

       

 

  
nombre de 

tancs 
volum total volum mitjà 

 Cubes per 

formatjar 

amb calor 

 volum: nº cubes 

 Volum 

cambres 

frigorífiques: 

  

 Venda de 

producte 

final:  

Total         187       598.246       448.711        53,00        75.761       48,00            1.931   Llet                88   

Mitjana           1,41      4.944,18       3.708,36              0,85     1.646,98           1,04              58,52   Quallada               3,00   

Màxim            4       30.000       15.000                 1           5.000       2,00         1.000   Formatge          17   

Mínim                 1               400                400                  -               1,00           1,00                      3   Llet i quallada                    2   

Desviació est.   0,64     3.667,03     2.638,63          0,36   1.125,72        0,21         170,16    Llet i formatge       22,00   

Nº de dades     133,00        121,00       121,00        62,00         46,00        46,00            33,00   Formatge i quallada             3,00   
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nombre 

de 

tractors 

  

potència 

mitjana 

tractors (CV) 

potència 

tractors 

explotació 

CV/ha   

 control 

despesa 

energètica? 

Connexió 

a xarxa 

elèctrica 

Gasoil   
 altres usos  

no vehicles? 

1 tractor    130,00   Total          22.959         42.569          667,72   Si       167,00        330,00        97,00   caldera                   17   

2 tractors    116,00   Mitjana             80,84         150,42              1,84   No       103,00           29,00           1,00   generació                  23   

3 tractors 
           42   

Màxim 
               468              935                  32   

Nº de 

dades             271              360              99   
pou 

                   4   

4 tractors              5   Mínim                  12                 24                   -     

    

altres            16,00   

5 tractors 
        1,00   

Desviació 

est.             28,80         102,42              3,00   

      6 tractors         3,00   Nº de dades                284              283               363   

7 tractors              1   

          Nº de 

dades          298   

           

 

 

   
Bombones 

butà 
Gas propà  

Energies 

renovables 
  

Quines 

renovables? 
  usos   

control 

consum 

d'aigua? 

pla de 

dejeccions? 

Si 
     83,00              3,00               41,00   

solar 
         25,00   

gestió aigua 
           

5,00   
Si 

   110,00            94,00   

No 
            -                     -                        -     

solar i eòlica 
         12,00   

aigua calenta 
        

13,00   
No 

   261,00         277,00   

Nº de 

dades            84                    4                    42   

solar i 

biomassa                  1   
principal font 

                

1   

Nº de 

dades          371               371   

Nº de dades            40   Nº de dades             20   
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ANNEX  III:  CARACTERITZACIÓ  EXPLOTACIONS 
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    UTA 
Edat del 

titular 
Tipus activitat:  

Sistema 

producció 
UBM 

Superfície 

total de 

l'explotació, 

ha 

Superfície 

agrària útil, ha 

Explotació 

amb molt 

pendent 

Zona 

vulnerable?  

1  propietat             2               40    agrícola   control integrat               14,00                       4,50                     -      ns/nc  

2  SRM             1               55    agrícola - ramadera   convencional             38,00              84,00                    59,00                 1,00    si  

3  SRM             1               47    agrícola - ramadera   convencional                   25                    55                          45                      3    no  

4  SRM             1               61    agrícola - ramadera   convencional                   55                    60                          35                      7    no  

5  SRM             3               57    agrícola - ramadera   convencional             74,10            183,00                  120,00                 4,00    ns/nc  

6  SRM             3               45    agrícola - ramadera   convencional                   71                    85                        5    no  

7  SRM             2               49    agrícola - ramadera   convencional           100,00            200,00                  135,00                 3,00    no  

8  SRM             1               52    agrícola - ramadera   convencional                   33                    78                          37                      2    no  

9  SRM             1               56    agrícola - ramadera   convencional             81,00            137,00                  100,00                 4,00    no  

10  SRM          1,5               50    agrícola - ramadera   convencional                   70                  178                        147                      6    no  

11  SRM          2,5               24    agrícola - ramadera   convencional             75,50            137,00                  100,00                 2,00    si  

12  SRM             1               40    agrícola - ramadera   convencional                   22                  220                          90                      1    no  

13  SRM             2               34    agrícola - ramadera   convencional             53,10              95,00                    65,00                 7,00    no  

14  SRM             1               52    agrícola - ramadera   convencional                   90                  395                        160                      2    no  

15  SRM             3               36    agrícola - ramadera   convencional             75,98              92,00                    67,00                 2,00    si  

16  SRM             3               47    agrícola - ramadera   convencional                   89                  142                        127      si  

17  propietat          5,5               50    agrícola - ramadera   convencional           200,00            254,00                  220,00                 6,00    no  

18  SRM             4               49    agrícola - ramadera   convencional                 134                  123                        108                      2    si  

19  SRM             3               47    agrícola - ramadera   convencional           165,50            170,00                  150,00                 1,00    si  

20  SRM             2               23    agrícola - ramadera   convencional                   23                  118                          39                    10    no  
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    UTA 
Edat del 

titular 
Tipus activitat:  

Sistema 

producció 
UBM 

Superfície 

total de 

l'explotació, 

ha 

Superfície 

agrària útil, ha 

Explotació 

amb molt 

pendent 

Zona 

vulnerable?  

21  SRM             1               50    agrícola - ramadera   convencional           113,00            100,00                    87,00      si  

22  SRM             1               29    agrícola - ramadera   convencional                   77                  161                          90                      2    si  

23  SRM             2               70    agrícola - ramadera   convencional             97,50            220,00                  130,00                 4,00    si  

24  SRM             2               36    agrícola - ramadera   convencional                   51                    25                          24                     -      si  

25  SRM             2               25    agrícola - ramadera   convencional             70,00              89,00                    78,00                 1,00    si  

26  SRM             3               48    agrícola - ramadera   convencional                 105                  290                        286                      2    si  

27  propietat             3               33    agrícola   convencional                  4,50                       3,00    a veles   si  

28  SRM             1               47    agrícola - ramadera   convencional                   33                  171                          76                      2    si  

29  SRM             2               53    agrícola - ramadera   convencional                2,10              72,00                    65,00                 1,00    ns/nc  

30  SRM             1               36    agrícola - ramadera   convencional                   34                    82                          73                      1    si  

31  SRM          2,5               52    agrícola - ramadera   convencional             78,30            150,00                  100,00      si  

32  llogat             2               21    agrícola - ramadera   convencional                 117                  200                          90                      7    no  

33  SLT             1               46    agrícola - ramadera   convencional             60,11            240,00                  110,00                 8,00    si  

34  SRM             1               51    agrícola - ramadera   convencional                   32                    54                          30                      2    ns/nc  

35  SRM          2,5               31    agrícola - ramadera   ecològic             19,20              66,00                    35,00                 2,00    no  

36  SRM          1,5               49    agrícola - ramadera   convencional                   44                    84                          80                      2    no  

37  SRM             1               39    agrícola - ramadera   ecològic                8,70              20,00                    20,00                 1,00    si  

38  propietat             2               50    agrícola   ecològic                     60                          25                      5    no  

39  llogat          1,5               47    agrícola - ramadera   ecològic             53,50            178,00                  100,00                 2,00    si  

40  SRM             2               59    agrícola   ecològic                       6                            6                      5    si  
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ACTIVITAT 

PRINCIPAL 

vaques 

de llet 
recria 

vaque

s de 

carn 

engrei

x 

vedells 

benes 
anyell

s 
truges porcs 

cabre

s 

cabrit

s 

cavall

s 

galline

s 
hort fruita 

% reposció 

vaques llet 

Producció 

de llet 

anual  

no es muny 

estiu 

1  hort                           x          

2  llet             28      20                           71,43%     223.138     

3  llet             25                             30             146.422    x  

4  llet             33         8             27         35                   24,24%     213.242     

5  llet             35      11             44                 27         31,43%     217.000     

6  llet             58      25                        x    43,10%     354.906     

7  llet             83      34                           40,96%     525.695     

8  recria       66                                 

9  llet             54         5           49                       9,26%     236.782     

10  llet             54      24              4                       44,44%     321.477     

11  llet             61      29                           47,54%        97.515     

12 
 vaques 

cria              9           50                   5               

13  llet             40      19               12                 47,50%     209.244     

14  llet             65      50                           76,92%     510.119     

15 
 

formatge*             53      27                  8      59               50,94%     365.107     

16 
 

formatge*             63      27             60         13                 42,86%     

17  formatge           170      60                           35,29%     910.078     

18 
 

formatge*             79      47           45           30                 59,49%     588.266     

19  llet           125      51               50    x              40,80%  1.002.160     

20  formatge             16         1           6             5                     6,25%    x  
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ACTIVITA

T 

PRINCIPA

L 

vaques 

de llet 

recri

a 

vaque

s de 

carn 

engrei

x 

vedells 

benes 
anyell

s 

truge

s 

porc

s 

cabre

s 

cabrit

s 

cavall

s 

galline

s 
hort fruita 

% reposció 

vaques llet 

Producció 

de llet 

anual  

no es muny 

estiu 

21  llet             78      37             70    x      20    x              47,44%     516.481     

22  llet             61      32                           52,46%     480.000     

23 
 

formatge*             80      20               25                 25,00%     318.589     

24  formatge             30      10           20           20    x              33,33%     215.366     

25  llet             58      24                           41,38%     355.931     

26 
 

formatge*             68      28      x     130         10    x              41,18%     640.000     

27  fruita                             x        

28  llet             28         9                           32,14%     204.066    x  

29  formatge             50      25                  7    x              50,00%     331.338     

30  formatge             30         7                           23,33%     128.817     

31 
 

formatge*             60      12             70         20                   20,00%     354.233     

32  llet             46      15        x     100                   32,61%     

33 
 vaques 

cria            39    x        50    x          14        20                 

34  benes                18    x              14               

35 
 

formatge*             12         3      x        30    x               150       25,00%          8.007    x  

36  llet             34      19                           55,88%     145.147     

37  hort              2            2           8            5    x      20        30                 

38 

 cereal                          

 

cereal

s          

39 
 

formatge*             25        x     100    x         5      75                        80.000    x  

40  fruita                             x        
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Rotació 

de 

cultius  

Cultius habituals Maquinària  
Nº 

llaurades 

adob de 

fons 

adob 

cobertera 

1  no   hidroponic   pròpia             2    -   no  

2  no   raigras + civada  i alfals   pròpia             1    no   no  

3  si   ry+ civ, enclova i ordi per gra   lloga  algunes feines             1    no   si  

4  no   raigras i civada   pròpia             2    no   si  

5  si   ry + ordi, civada i prat   lloga  algunes feines             3    si   si  

6  no   ry + civada // civada   lloga  algunes feines             1    si   si  

7  no   raigras i civada   lloga  algunes feines             2    no   si  

8  no   civada i ordi   lloga  algunes feines             2    no   si  

9  no   ry+ civada, civada i sorgo   lloga  algunes feines             2    no   si  

10  si   ry+ civada, enclova, ordi i civada   lloga  algunes feines             2    si   si  

11  si   civada, ordi, raigras, alfals i blat d'indi   lloga  algunes feines             2    si, fems   si  

12  si   favet + ordi, veça+civada, ordi, trebol, civada i enclova   lloga tot             2    si   si  

13  no   ry+civada, ordi, sorgo   lloga  algunes feines             1    no   si  

14  si   ry + civada, ordi, civada i enclova   lloga  algunes feines             2    si   si  

15  no   raigras + civada   lloga  algunes feines             1    no   si  

16  si   ri i civada, enclova, ordi i trebol, triticale, veça i blat d'indi   lloga  algunes feines             2    no   si  

17  si   ry i civada, enclova-verssim i veça i alfals   pròpia             2    si   si  

18  no   ry + civada i blat d'indi   lloga  algunes feines             1    si, fems   si  

19  no   ry + civada,  ordi i civada   lloga  algunes feines             1    no   si  

20  no   ci i raygras,  trebol i enclova   pròpia             1    no   si  
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Rotació 

de 

cultius  

Cultius habituals Maquinària  
Nº 

llaurades 

adob de 

fons 

adob 

cobertera 

21  no   ry i civada, triticale i ordi   pròpia             3    no   si  

22  no   ry i civada,ordi i blat d'indi   lloga  algunes feines             2    no   si  

23 
 si   ry i civada, enclova, ordi, berssim i sorgo   lloga feines             2    no  

 si, urea i 

purí  

24  no   ry civada i bromo   lloga  algunes feines             1    si   no  

25 
 no   ry i civada i blat d'indi   lloga  algunes feines             1    si  

 si, urea i 

fems  

26  si   ry, ordi i civada,  enclova i blat d'ndi   lloga  algunes feines             2    si   si  

27  no   fruiters   pròpia       si, verd  

28  no   ry + blat, ordi i civada   pròpia             3    si   si  

29  no   ry +civada   lloga  algunes feines             1    no   si  

30  no   ry civada i blat d'indi   lloga  algunes feines   directe   no   si  

31  si   ry + civada, blat d'indi, enclova i trebol i ordi   lloga  algunes feines             1    si, fems   si  

32  si   ry civada, ordi, triticale,  sorgo i melons i sindries   lloga  algunes feines             2    si, fems   si  

33  si   civ + raigras, enclova i civada   llogada             1    si   si  

34  no   civada + raygras, ordi i favet   lloga tot             2    si, fems   si  

35  si   blat, civada, ordi i enlcova   pròpia             3    si, fems   no  

36  si   trebol, margall i ordi   lloga tot             3    no   si  

37  si   horta, ordi, civada i blat   lloga  algunes feines             2    no   si  

38  si   civada, ordi, blat, civada, veça  i fasolí   lloga  algunes feines             2    si, fems   no  

39  si   fasol, civada, ordi, blat i enclova   lloga  algunes feines             2    si, fems   no  

40  no   fruiters   pròpia   no   no   si, verd  
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  Regadiu 
Superficie 

regadiu 

anàlisi 

aigua 
freqüència  

aigua apte 

per 

beguda? 

origen de l'aigua? 

control 

quantiat 

consum 

aigua?  

s'utilitzen 

ajbus cisternes 

o deposits? 

Sistema de reg:                                                 

Hi ha 

sistema 

automàtic 

de reg? 

Quan 

es 

rega?  

cv 

pou 

t/h 

pou 

1  si               5    si   bianual   si   pou   si   si   goteig   si   dia      10     

2  si               2    si   anual   si   pou   no   si   trac   no   nit         3     

3  no     no       poble   si   no   -   -   -         3     

4  no   -   no   no   no   bassa   si              

5  no   -   no       poble + aljub   si   si     -        

6  no   -   no       poble   si   no   -   -   -      

7  no   -   no   no   si   pou + bassa           nit      

8  no     si   no   si   pou + compra   si   si   -   -   -      

9  si               5    si   no     pou + depuradora       trac     nit      

10  no     si   no   NO   poble             -    

11  si             40    si   anual   si   pou   si    per pou   trac   no   nit      

12  no     si   no   si   pou   no   si       nit         3            3   

13  si               5    no     no    pou + depuradora + prat   si   si   trac   no   nit      

14  no     no     si   pou + font   no   si            

15  no     si   no   so   pou + bassa   no     -          

16  si             10    si   1/2 any   si   pou   no    per pou   pivot   si   nit      44     

17  si             20    no     si   pou + poble + bassa   no   si   aspersors i trac     nit      

18  si               9    si   anual   si   pou   si    per pou   trac i pivot     nit           35   

19  si             20    si   1/2 any   si   pou   no   no   trac   no   dia/nit      25     

20  no     si   anual   si   pou   no    per pou                   3   
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  Regadiu 
Superficie 

regadiu 

anàlisi 

aigua 
freqüència  

aigua apte 

per 

beguda? 

origen de l'aigua? 

control 

quantiat 

consum 

aigua?  

s'utilitzen 

ajbus cisternes 

o deposits? 

Sistema de reg:                                                 

Hi ha 

sistema 

automàtic 

de reg? 

Quan 

es 

rega?  

cv 

pou 

t/h 

pou 

21  si             35    si   1/2 any   si   pou   no    per pou   trac     nit      15     

22  si               4    no       pou   no    per pou   trac     nit      

23  si               5    si   anual   si   pou   no     pou i pluja   trac     dia      

24  si               6    si     no   pou   si   per pou   trac     dia/nit           40   

25  si               4    si   anual   si   pou   si   no   trac   no   nit           35   

26  si               2    si   anual   si   pou   no   pou i pluja   trac i goteig   si   nit      15     

27  si               5    si   no   si   pou   no   per pou   goteig   si   dia         4     

28  no     si     si   pou   no   per pou               7     

29  no     si     si   pou + compra   no   si                   3   

30  si             15    si   no   si   pou   si   per pou   trac     nit      20          23   

31  si               3    si     si   pou   no   pou i pluja   trac          20     

32  no     si     si   pou   no              

33  no     no       pou     si                   5   

34  no     no     si   pou   no   pou i pluja               9          15   

35  si               1    si   no   si   pou   si     goteig     dia/nit             8   

36  no     no     si   pou + compra   no   per pou               1     

37  si               4    no       pou   no   pou i pluja   goteig   manual   dia/nit      

38  no     si   no   si   pou + compra   no   pou i pluja                   4   

39  no     si   anual   no   pou   no   si                   6   

40  si               6    si   no   no   pou   si   per pou   goteig   si   nit         9     
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S'utilitzen 

adobs 

inorgànics?  

Tipus fertilitzants  

Anàlisi de 

terres, 

freqüència 

Adobs orgànics 

no fems animal 

Es té un 

pla de 

dejeccions 

fet? 

Zona 

vulnerable?  

Sistema de 

separació 

sòlid/líquid 

Es netegen els boscos? 

Gestió dels 

residus de 

l'habitatge 

es reciclen? 

1  si   NPK + N27   algun cop   restes vegetals   no   ns/nc          

2  si   15.15.15   algun cop     si   si   no   cremar rama i  treure llenya     reciclen  

3  si   N27 i 9.18.27   algun cop     no   no   no   cremar rama i  treure llenya     si  

4  si     algun cop     no   no   no   cremar rama i  treure llenya, marges   poble   si  

5  si   9,18,27 i urea   algun cop     no   ns/nc   no   cremar rama i treure llenya i cavalls   poble   no  

6  si   15.15.15 i urea   algun cop       no   no   cremar rama i  treure llenya   poble   si  

7  si   UREA   algun cop     no   no   no   bens i braves   poble   no  

8  si   urea + 15.15.15   mai     no   no   no   cremar rama i  treure llenya, vedelles   poble   no  

9  si   urea + ENTEC   algun cop     no   no   no   voreres i boscarorns   poble   si  

10  si   9.18.27 +  urea   algun cop     no   no   no   avegades vaques   poble   recilcar  

11  si   urea 15.15.15   algun cop       si   no   cremar rama i treure llenya i bestiar   poble   si  

12  si   9,18,27 urea   algun cop     no   no   no   bens, vaques i cavalls      

13  si   urea   algun cop     no   no   no   cremar rama i  treure llenya   poble   no  

14  si   9.18.27 urea   algun cop     no   no   no   cremar rama i  treure llenya   poble   no  

15 
 si  

 urea + nitrat + 

endeka   algun cop     si   si   no   cremar rama i  treure llenya   poble   si  

16  si     algun cop     si   si   no   cremar rama i  treure llenya   poble   si  

17  si     algun cop     no   no   no   cremar rama i  treure llenya i cabres   poble   si  

18 
 si  

 urea , entec . 

9.18.27   algun cop     si   si   no   cremar rama i  treure llenya, voreres   poble   no  

19  si     mai     si   si   si   cremar rama i  treure llenya, voreres   poble   no  

20  si   urea i nitrat   algun cop       no     cremar rama i  treure llenya i bestiar   poble   si  
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S'utilitzen 

adobs 

inorgànics?  

Tipus fertilitzants  

Anàlisi de 

terres, 

freqüència 

Adobs orgànics no fems 

animal 

Es té un 

pla de 

dejeccions 

fet? 

Zona 

vulnerable?  

Sistema de 

separació 

sòlid/líquid 

Es netegen els boscos? 

Gestió 

dels 

residus de 

l'habitatge 

es 

reciclen? 

21  si     algun cop       si     cremar rama i  treure llenya   poble   no  

22  si     algun cop     si   si   no   cremar rama i  treure llenya i bestiar   poble   si  

23  si     algun cop     si   si   no   cremar rama i  treure llenya      

24  si     mai       si   no   vaques   poble   si  

25  si     mai       si   si   cremar rama i  treure llenya, voreres   poble   no  

26  si     algun cop     si   si   no   benes   poble   si  

27 
 si  

 9.18.27 i urea a nes 

joves   algun cop  

 rama picada + compost 

milà   si   si     cremar rama i  treure llenya, voreres   poble    

28  si   auxam o coop   algun cop     no   si   no   cremar rama i  treure llenya, voreres   poble   si  

29  si     mai     si   ns/nc   no   cremar rama i  treure llenya, voreres   poble   si  

30  si     algun cop       si   no   cremar rama i  treure llenya, voreres   poble   si  

31  si     algun cop     si   si     cremar rama i  treure llenya i bestiar   poble   si  

32  si     mai     no   no     vaques seques i egus      

33  si     mai       si     cremar rama i  treure llenya i bestiar      

34  si     algun cop     no   ns/nc   no   cremar rama i  treure llenya, voreres   poble   si  

35  no     mai   rama ullastre picada   no   no   no   rama picada com adob verd   poble   si  

36  si   urea   algun cop     no   no   no   cremar rama i  treure llenya i vaques   poble   si  

37  no     mai   adob ecològic + adob verd   no   si     cremar rama i  treure llenya i bestiar   poble   si  

38  no     mai     no   NO     treure llenya i capular rama   poble   si  

39  no     algun cop   adob ecologic     si   no   cremar rama i  treure llenya i bestiar   poble   si  

40  no     algun cop   rostoll enterrat   no   si     rama picada com adob verd      
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Bestiar: 

Reposició 

pròpia 

Producció 

pròpia de 

farratges  

Producció 

pròpia de 

concentrats 

Qui fa les 

racions? 
Fitosanitaris 

Qui 

assessora 

per la 

compra? 

Assessoria 

adobs 

Llavors i 

planters 

1  -   -   -   -   control integrat   tècnic   tècnic   compra  

2 
 si   si   no   l'amo   no     l'amo  

 compra + 

propi  

3  no   si   no   tècnic   si   -   analisi   compra  

4 
 si   si   no   l'amo   no     -  

 compra + 

propi  

5  si   si   no   coop   si     -   compra  

6  si   si   no   comercial   si   -   -   compra  

7  si   si   no   comercial   si   -   -   propi  

8 
 no   si   no   coop   si   -   -  

 compra + 

propi  

9 
 si   si   no   comercial   si     -  

 compra + 

propi  

10  si   si   no   comercial   si   -   -   propi  

11 
 si   si   no   comercial   si      

 compra + 

propi  

12 
 si   si   si   -   no     -  

 compra + 

propi  

13  si   si   no   comercial   no       compra  

14 
 si   si   no   comercial   si   -    

 compra + 

propi  

15 
 si   si   no   comercial   si   -    

 compra + 

propi  

16  si   si   no   cooop   si     -   compra  

17  si   si   no   comercial   si   -     propi  

18 
 si   si   no   comercial   si      

 compra + 

propi  

19 
 si   si   no   l'amo   si      

 compra + 

propi  

20  si   si   no   l'amo   no       compra  
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Bestiar: 

Reposició 

pròpia 

Producció 

pròpia de 

farratges  

Producció 

pròpia de 

concentrats 

Qui fa les 

racions? 
Fitosanitaris 

Qui 

assessora 

per la 

compra? 

Assessoria 

adobs 

Llavors i 

planters 

21  si   si   no   coop   si     -   propi  

22  si   si   no   comercial   si       propi  

23 
 si   si   no   l'amo   no      

 compra + 

propi  

24 
 si   si   no   coop   no      

 compra + 

propi  

25 
 si   si   no   comercial   si   -    

 compra + 

propi  

26 
 si   si   no   l'amo   si   -    

 compra + 

propi  

27          si   tècnic     compra  

28 
 si   si   no   tècnic   si      

 compra + 

propi  

29  si   si   no   comercial   si       compra  

30  si   si   no   comercial   si   -   -   compra  

31 
 si   si   no   comercial   si      

 compra + 

propi  

32  si   si   no   comercial   si       propi  

33  si   si   si   coop   no       propi  

34  si   si   no   -   no       compra  

35  si   si   no   l'amo   no       propi  

36 
 si   si   -   l'amo   si      

 compra + 

propi  

37 
 si   si   no   -   no      

 compra + 

propi  

38          no       propi  

39  si   si   si     no     ccpae   propi  

40          ecologic   tècnic     propi  
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Potencia 

elèctrica 

contractada 

edat mitjana 

edificis 

potència 

Motor de 

munyida 

(cv) 

Bomba de 

buit (cabal 

teòric)  

Revisions  
Sala de 

munyir 

Punts de 

munyida 

Tipus línia 

(alta o 

baixa) 

Superfície 

Nau, m2 

Nombre 

cubicles 

Material 

cubicle 
arrobaderes 

potència 

pales 
freqüència 

1                    12      -   anual         -            

2            17,33                    17                      5              1.050      espina   5x2                 840           48    arena                   1              5     

3               9,90                    70                      2              1.050    anual   bouer                  

4               9,90                    11                      4              1.050      bouer   4x2                

5                    28                      4              1.440    anual   espina   5x2   baixa            1.200           66    goma                   3      3 /dia  

6               6,60                    49                      4              1.500      espina   5x2                

7                    75                      3              1.200    anual   espina   8x2   alta   -                       2       

8               7,70                    70                           

9               6,60                    82                      5      anual   espina   6x2   alta              

10               8,80                    31                      4              1.500    anual   espina   6x2   alta              

11               2,20                    63                      4              1.050    anual   espina   6x2   baixa              

12            11,22                  100    -   -                      

13               9,90                    24                      3              1.320      espina   5x2   baixa               400      goma                   2      2 /dia  

14               9,90                    44                      4              1.400      espina   6x2   baixa               576             

15            13,20                    19                      2        espina   4x2   baixa               504           54    goma                   2              4     

16  33 i 13,2                   53                      4              1.500    anual   espina   6x2   baixa              

17            17,30                    11                      2        espina   9x2   baixa            2.450         168    arena i alga        

18            41,60                    11                      4              1.550      espina   6x2   alta            5.376         124    goma                   3       

19  23,1 i 9,9                   49                      8              1.080      espina   6x2   alta            1.200         128    goma                   4       

20            15,20                    80                      3              1.200      bouer                  
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Potencia 

elèctrica 

contractada 

edat mitjana 

edificis 

potència 

Motor de 

munyida 

(cv) 

Bomba de 

buit (cabal 

teòric)  

Revisions  
Sala de 

munyir 

Punts de 

munyida 

Tipus línia 

(alta o 

baixa) 

Superfície 

Nau, m2 

Nombre 

cubicles 

Material 

cubicle 
arrobaderes 

potència 

pales 
freqüència 

21            50,00                    30                      5        espina   6x2   alta              

22                    50                      4              1.200      espina   6x2   baixa              

23            33,00                    53                      6        espina   7x2   alta            1.320         116                      3       

24            21,10                    28                      3              1.020      bouer     alta              

25            23,10                    18                      2              1.550      espina   4x2   baixa            1.210           78    goma                   2              4     2/dia  

26                    39                      2        espina   5x2   baixa            1.200           70    arena                   2      1/dia  

27                    30                           

28 
 13,2 , 2,2 i 

7,7                   63                      3        bouer                  

29            19,80                    41                      3              1.200      espina   4x2   alta              

30            16,50                    57                      3              1.500      espina   10x2   baixa              

31            16,50                    30                      4              1.500      espina   5x2   baixa                         1       

32  -                 100                      2                         

33                             

34                    34                           

35            13,20                    46                      2        bouer                  

36  9,9 i 13,2                   40                      2              1.050      bouer                  

37            10,10                  100                           

38  2,2 i 9,9                     3                           

39                    68                      2              1.550      bouer                  

40                    25                           
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  Erx 
Cuba 

purí 
Sembradora Cultivador Fresadora Segadora Unifeed Cosetxadora 

pala i 

forquilla 
rastrillo 

remolc 

segador 
remolc 

picadora 

silo 

remolc 

escampar 

fems 

encintadora Empacadora 
Aplicadora 

fitosanitaris 

1    2               1                     1             1                                 1   

2         1             2                1                 1                  1                 1               1               1       

3    1               1                   1                  1                     1         

4    1               1                   1                  1                 

5    2         1             1                1                 1                  1                 1                 1             1     

6    1         1             1                   1                 1                   1                         1   

7    1         2             1                        1            1           1                   1       

8    1         1             1                   1                  1             1                           1   

9    1         1             1                               

10    2         1             1                           2             

11    1         1             1                  1                      1           2             

12    1                                   

13    1         1             1                        1                       1             1     

14    3         1             1                   1                     1                   1             1     

15    2                       1            1                   1                   1             1     

16    2         1             1                                             1   

17    1         1             1                  1             1                1                     1     

18    2         1             1                   1                    1           1             

19    1         1             1                   1            1                   1                           1   

20               1                               
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  Erx 
Cuba 

purí 
Sembradora Cultivador Fresadora Segadora Unifeed Cosetxadora 

pala i 

forquilla 
rastrillo 

remolc 

segador 
remolc 

picadora 

silo 

remolc 

escampar 

fems 

encintadora Empacadora 
Aplicadora 

fitosanitaris 

21    1         1             1                   1            1             1                1               1                 1                   1   

22    1               1                   1            1                  1           1                   1     

23    1         1             1                  1                             1     

24    1         1             1                          1               

25    1         1             1                               

26    2         1             1                   1            1             1                           1     

27    2                      1                           1                         1   

28    2         1             1                  1                 1                 1                   1             1     

29    1               1                          1               

30    1         1             1                   1                         

31    1         1             1                   1            1                       

32    1               1                   1                         

33    1               1                               

34    1               1                   1               1                     

35    1               1                   1               1                           1     

36    1               1                   1                         

37    1               1                   1                         

38    1               1                     1                 1             

39    1               1                   1               1              1                 

40         1                                 1                         1   
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ANNEX  IV:  ÍNDEX  INDIVIDUALS 
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EXPLOTACIONS  DE  CRIA 

 

ÍNDEX TÈCNICS 1 2 3 4  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

kw/vaca                 83,06              530,70                     306,88                 530,70                   83,06                 316,53   

litres gasoil/vaca                 45,41              232,00                     138,70                 232,00                   45,41                 131,94   

kw/kg gra, farratge o verdura                   2,17                           2,17                     2,17                     2,17   #¡DIV/0! 

litres gasoil/kg gra, farratge o verdura                   1,18                           1,18                     1,18                     1,18   #¡DIV/0! 

litres gasoil/ha (SAU)                81,00                23,20                       52,10                   81,00                   23,20                   40,87   

litres gasoil/ha (TOTAL)                38,42                   9,49                       23,96                   38,42                     9,49                   20,46   

kw/ha              148,16                53,07                     100,62                 148,16                   53,07                   67,24   

kw/UBM              166,12              222,15                     194,14                 222,15                 166,12                   39,62   

litres gasoil/UBM                90,82                97,12                       93,97                   97,12                   90,82                     4,45   

cv tractors/ha                   0,41                   0,33         0,29             0,40                     0,36                     0,41                     0,29                     0,06   

cv tractors/vaca                   0,23                   3,33         1,60             0,67                     1,46                     3,33                     0,23                     1,38   

cv tractors/UBM                   0,45                   1,40         0,53             0,37                     0,69                     1,40                     0,37                     0,48   

litres gasoil / cv tractor              199,80                69,60                     134,70                 199,80                   69,60                   92,07   

nº tractors/ha                   0,05                   0,01         0,02             0,03                     0,03                     0,05                     0,01                     0,02   

kw/treballador           5.482,00           4.776,29                 5.129,15             5.482,00             4.776,29                 499,01   

litres gasoil/treballador           2.997,00           2.088,00                 2.542,50             2.997,00             2.088,00                 642,76   

KwEqu/ha              935,81              278,67                     607,24                 935,81                 278,67                 464,67   

KwEqu/vaca                     525                2.787                       1.656                   2.787                      525                   1.600   

KwEqu/treballador              34.625              25.080                     29.853                 34.625                 25.080                   6.749   

kg adob/vaca              164,55              400,00                     282,27                 400,00                 164,55                 166,49   

kg concentrats/vaca              292,52                   7,78                     150,15                 292,52                     7,78                 201,34   

kg llavors/vaca                22,95                         22,95                   22,95                   22,95   #¡DIV/0! 

kg adob/kg gra, farratge o verdura                   4,29                           4,29                     4,29                     4,29   #¡DIV/0! 

kg llavors/kg gra, farratge o verdura                   0,60                           0,60                     0,60                     0,60   #¡DIV/0! 

kg adob/UBM              329,09              167,44                     248,27                 329,09                 167,44                 114,30   
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ÍNDEX TÈCNICS 1 2 3 4  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

kg concentrats/UBM              585,03                   3,26                     294,14                 585,03                     3,26                 411,38   

kg llavors/UBM                45,91                         45,91                   45,91                   45,91   #¡DIV/0! 

kg adob/ha total              139,23                16,36                       77,80                 139,23                   16,36                   86,88   

kg concentrats/ha total              247,51                   0,32                     123,92                 247,51                     0,32                 174,79   

kg llavors/ha total                19,42                         19,42                   19,42                   19,42   #¡DIV/0! 

kg adob/ha SAU              293,51                40,00                     166,76                 293,51                   40,00                 179,26   

kg concentrats/ha SAU              521,78                   0,78                     261,28                 521,78                     0,78                 368,41   

kg llavors/ha SAU                40,95                         40,95                   40,95                   40,95   #¡DIV/0! 

         ÍNDEX ECONÒMICS 1 2 3 4  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

€ gasoil /vaca lletera                39,13              229,63                     134,38                 229,63                   39,13                 134,70   

€ gasoil /gra, farratge o verdura                   1,02                           1,02                     1,02                     1,02   #¡DIV/0! 

€ gasoil /ha                33,11                   9,39                       21,25                   33,11                     9,39                   16,77   

€ gasoil /ha SAU                69,79                22,96                       46,38                   69,79                   22,96                   33,12   

€ gasoil /UBM                78,25                96,12                       87,19                   96,12                   78,25                   12,63   

€ gasoil /UTA           2.582,41           2.066,63                 2.324,52             2.582,41             2.066,63                 364,71   

€ gasoil /CV tractors              172,16                68,89                     120,52                 172,16                   68,89                   73,03   

€ gasoil /kwh equivalent                   0,07                   0,08                         0,08                     0,08                     0,07                     0,01   

€ kwh elect/vaca lletera                14,35              152,87                       83,61                 152,87                   14,35                   97,95   

€ kwh elect/gra, farratge o verdura                   0,37                           0,37                     0,37                     0,37   #¡DIV/0! 

€ kwh elect/ha                12,15                   6,25                         9,20                   12,15                     6,25                     4,17   

€ kwh elect/ha SAU                25,60                15,29                       20,45                   25,60                   15,29                     7,29   

€ kwh elect/UBM                28,71                63,99                       46,35                   63,99                   28,71                   24,95   

€ kwh elect/UTA              947,32           1.375,85                 1.161,59             1.375,85                 947,32                 303,02   

€ kwh elect/CV tractors                63,15                45,86                       54,51                   63,15                   45,86                   12,23   

€ kwh electr /kwh equivalent                   0,03                   0,05                         0,04                     0,05                     0,03                     0,02   

€ kwh electr /potència contractada              123,03              122,62                     122,83                 123,03                 122,62                     0,29   

€ concentrats /vaca lletera              102,18                   3,40                       52,79                 102,18                     3,40                   69,85   
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ÍNDEX ECONÒMICS 1 2 3 4  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

€ concentrats /ha                86,46                   0,14                       43,30                   86,46                     0,14                   61,04   

€ concentrats /ha SAU              182,27                   0,34                       91,31                 182,27                     0,34                 128,64   

€ concentrats /UBM              204,36                   1,43                     102,89                 204,36                     1,43                 143,50   

€ concentrats /kwh equivalent                   0,19                   0,00                         0,10                     0,19                     0,00                     0,14   

€ farratges comprats /vaca lletera                16,92                         16,92                   16,92                   16,92   #¡DIV/0! 

€ farratges comprats /ha                14,32                         14,32                   14,32                   14,32   #¡DIV/0! 

€ farratges comprats /ha SAU                30,19                         30,19                   30,19                   30,19   #¡DIV/0! 

€ farratges comprats /UBM                33,84                         33,84                   33,84                   33,84   #¡DIV/0! 

€ adobs/vaca lletera                66,27              175,14                     120,71                 175,14                   66,27                   76,98   

€ adobs/ha                56,08                   7,16                       31,62                   56,08                     7,16                   34,59   

€ adobs/ha SAU              118,22                17,51                       67,87                 118,22                   17,51                   71,21   

€ adobs/UBM              132,55                73,31                     102,93                 132,55                   73,31                   41,88   

€ adobs/UTA           4.374,05           1.576,24                 2.975,15             4.374,05             1.576,24             1.978,35   

€ adobs/CV tractors              291,60                52,54                     172,07                 291,60                   52,54                 169,04   

€ adobs /kwh equivalent                   0,13                   0,06                         0,09                     0,13                     0,06                     0,04   

                  

COSTOS                 

€ 1 2 3 4  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

concentrats           6.743,99                30,64                 3.387,32             6.743,99                   30,64             4.747,06   

farratges              372,29                       372,29                 372,29                 372,29   #¡DIV/0! 

llavors           1.274,37                   1.274,37             1.274,37             1.274,37   #¡DIV/0! 

fitos           1.393,90                   1.393,90             1.393,90             1.393,90   #¡DIV/0! 

adobs           4.374,05           1.576,24                 2.975,15             4.374,05             1.576,24             1.978,35   

llum               947,32           1.375,85                 1.161,59             1.375,85                 947,32                 303,02   

gasoil           2.582,41           2.066,63                 2.324,52             2.582,41             2.066,63                 364,71   

butà-propà                 

aigua                 

bestiar comprat           5.230,00                   5.230,00             5.230,00             5.230,00   #¡DIV/0! 

COSTOS TOTALS        22.918,33           5.049,36               18.119,13           22.918,33             5.049,36           12.635,27   
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COSTOS                 

KILOS                 

concentrats        19.306,00                70,00                 9.688,00           19.306,00                   70,00           13.601,91   

farratges           1.618,67                   1.618,67             1.618,67             1.618,67   #¡DIV/0! 

llavors           1.515,00                   1.515,00             1.515,00             1.515,00   #¡DIV/0! 

fitos           1.910,45              10,00                 960,23             1.910,45                   10,00             1.343,82   

adobs        10.860,00           3.600,00                 7.230,00           10.860,00             3.600,00             5.133,60   

llum            5.482,00           4.776,29                 5.129,15             5.482,00             4.776,29                 499,01   

gasoil           2.997,00           2.088,00                 2.542,50             2.997,00             2.088,00                 642,76   

bestiar comprat                33,00                         33,00                   33,00                   33,00   #¡DIV/0! 

€/KILOS                 

concentrats                   0,35                   0,44                         0,39                     0,44                     0,35                     0,06   

farratges                   0,23                           0,23                     0,23                     0,23   #¡DIV/0! 

llavors                   0,84                           0,84                     0,84                     0,84   #¡DIV/0! 

fitos                   0,73                           0,73                     0,73                     0,73   #¡DIV/0! 

adobs                   0,40                   0,44                         0,42                     0,44                     0,40                     0,02   

llum                    0,17                   0,29                         0,23                     0,29                     0,17                     0,08   

gasoil                   0,99                         0,99                     0,99                     0,99   #¡DIV/0! 

bestiar comprat              158,48                       158,48                 158,48                 158,48   #¡DIV/0! 

KCALORIES                 

concentrats      48.989.376            227.500             24.608.438         48.989.376              227.500         34.479.853   

farratges        6.541.754                 6.541.754           6.541.754           6.541.754   #¡DIV/0! 

llavors        4.398.867                 4.398.867           4.398.867           4.398.867   #¡DIV/0! 

adobs      88.082.375      22.236.560             55.159.467         88.082.375         22.236.560         46.560.022   

llum         4.714.520                       -                 2.357.260           4.714.520                          -             3.333.669   

gasoil      17.282.625             17.282.625         17.282.625         17.282.625   #¡DIV/0! 

bestiar comprat      17.586.433               17.586.433         17.586.433         17.586.433   #¡DIV/0! 

totals    170.313.324      39.746.685             18.276.406      170.313.324         39.746.685         92.324.556   
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INGRESSOS                 

€ 1 2 3 4  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

llet         #¡DIV/0!                        -                            -     #¡DIV/0! 

animals              22.533                2.808                     12.671                 22.533                   2.808                 13.948   

gra o farratges                1.561                         1.561                   1.561                   1.561   #¡DIV/0! 

verdures         #¡DIV/0!                        -                            -     #¡DIV/0! 

ingressos totals              24.095                2.808       #¡DIV/0!               24.095                   2.808                 15.052   

KILOS                 

llet         #¡DIV/0!                        -                            -     #¡DIV/0! 

animals                      21                      20                             21                         21                         20                           1   

UBM                      16                        4                             10                         16                           4                           8   

gra o farratges                2.530                         2.530                   2.530                   2.530   #¡DIV/0! 

verdures         #¡DIV/0!                        -                            -     #¡DIV/0! 

ingressos totals 2566,5 24,268     #¡DIV/0!         2.566,500                 24,268           1.797,629   

€/KILOS                 

llet         #¡DIV/0!                        -                            -     #¡DIV/0! 

animals                1.073                    140                          607                   1.073                      140                      659   

UBM                1.454                    658                       1.056                   1.454                      658                      563   

gra o farratges                        1                                 1                           1                           1   #¡DIV/0! 

ingressos totals                        9                    116                             63                      116                           9                         75   

KCALORIES                 

llet                 

animals            852.676        2.133.691               1.493.183           2.133.691              852.676              905.815   

gra, farratges i verdures                 

ingressos totals            852.676        2.133.691               1.493.183           2.133.691              852.676              905.815   
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BALANÇA 1 2 3 4  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

INGRESSOS - COSTOS, Kcal - 169.460.649   -  37.612.995       -  103.536.822   -    37.612.995   -  169.460.649         93.230.370   

INGRESSOS - COSTOS, €                3.759   -            2.241                          759                   3.759   -               2.241                   4.243   

Kcal entrada directes        4.714.520      17.282.625             10.998.573         17.282.625           4.714.520           8.886.993   

kcal entrada indirectes    165.598.804      22.464.060             94.031.432      165.598.804         22.464.060      101.211.548   

kcal sortida (tots) indirectes            852.676        2.133.691               1.493.183           2.133.691              852.676              905.815   
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EXPLOTACIONS  DE  LLET 

 

ÍNDEX TÈCNICS 5 6 7 8 9 10 11 12 

kw/litre de llet                    0,16                      0,09                    0,108                       0,071                      0,070                       0,069                    0,081   

litres gasoil/litre de llet                    0,02                      0,02                      0,00                          0,01                        0,01                          0,02                       0,01   

kw/vaca lletera            1.274,27                  505,72                  696,45                     432,91                    441,43                     301,89                  483,83   

litres gasoil/vaca lletera                152,26                  141,94                    24,24                       68,97                      89,80                       74,02                    74,07   

kw/lkg verdura o farina                              3,56         

litres gasoil/kg gra, farrat o 

verdura                              0,57         

litres gasoil/ha (SAU)                  72,26                    78,86                    22,86                          55,21                       39,97                    27,21   

litres gasoil/ha (TOTAL)                  50,75                    64,52                    13,33                       47,06                      37,27                       29,18                    22,47   

litres butà (bombona)/ha                      22,86             

kw/ha                604,74                  280,96                  656,66                        271,40                     163,02                  177,73   

kw/UBM                938,93                  500,91                  417,49                     356,16                    366,39                     201,26                  373,24   

litres gasoil/UBM                112,19                  140,59                    14,53                       56,74                      74,53                       49,35                    57,14   

cv tractors/ha                    1,22                        1,91                     0,23                          0,19                          0,20                       0,34   

cv tractors/vaca lletera                    2,57                        2,03                     0,80                        1,21                        0,31                          0,37                       0,93   

cv tractors/UBM                        1,22                     0,38                        0,99                        0,26                          0,25                       0,71   

cv tractors/litres llet                    0,00                      0,00                      0,00                     0,00                        0,00                        0,00                          0,00                       0,00   

litres gasoil / cv tractor                  59,21                    20,87                    11,94                       57,14                    286,65                     199,85                    80,00   

nº tractors/ha                          0                            0                            0                           0                                0                               0                            0   

kw/UTA                35.680                  12.643                  22.983                       8.370                    18.320                     16.302                  17.418   

litres gasoil/UTA            4.263,39              3.548,52                  800,04                  1.333,33                3.726,50                  3.997,00               2.666,67   

KwEqu/ha            1.307,41              1.047,76              4.216,47                        808,24                     551,69                  442,34   

KwEqu/litre de llet                    0,35                      0,32                      0,69                          0,18                        0,21                          0,23                       0,20   

KwEqu/vaca lletera            2.754,89              1.885,96              4.472,01                  1.118,64                1.314,61                  1.021,65               1.204,14   

KwEqu/UTA          77.137,05            47.149,09          147.576,35               21.627,13              54.556,29               55.169,15            43.348,88   

kg adob/litre de llet                    0,05                      0,03                      0,03                          0,07                        0,04                          0,04                       0,05   

kg concentrats/litre de llet                    0,30                      0,21                      0,38                          0,36                        0,44                          0,51                       0,07   
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ÍNDEX TÈCNICS 13 14 15 16 17 18 19 20 

kw/litre de llet                     0,236                       0,088                       0,024                       0,106                       0,188                         0,150                    0,076   

litres gasoil/litre de llet                       0,05                         0,01                         0,03                         0,02                         0,02                           0,01                      0,03   

kw/vaca lletera                   377,44                     462,18                     186,38                     848,23                 1.247,01                       917,52                  551,71   

litres gasoil/vaca lletera                     81,97                       75,00                     256,86                     135,20                     124,49                         60,34                  240,86   

kw/lkg verdura o farina                     1,180                       1,503                       1,211                       17,369                       17,739     

litres gasoil/kg gra, farrat o 

verdura                     0,256                       0,244                       1,670                         1,734                         1,167     

litres gasoil/ha (SAU)                     50,00                       46,15                     104,35                       111,61                         44,87                    88,74   

litres gasoil/ha (TOTAL)                     36,50                       31,58                       42,27                       99,41                       97,10                         39,33                    39,44   

litres butà (bombona)/ha                     0,390                         0,413                             0,192     

kw/ha                   230,24                     284,42                       75,72                     706,86                 1.118,01                       682,26                  203,26   

kw/UBM                   304,95                     348,15                     134,60                     640,66                     860,77                       760,23                  475,32   

litres gasoil/UBM                     66,23                       56,50                     185,51                     102,11                       85,93                         50,00                  207,51   

cv tractors/ha                     0,700                       0,338                       0,394                       0,867                       1,138                      0,500                       0,577                    0,408   

cv tractors/vaca lletera                     1,148                       0,550                       0,969                       1,040                       1,269                      0,738                       0,776                    1,107   

cv tractors/UBM                     0,927                       0,414                       0,700                       0,785                       0,876                      0,584                       0,643                    0,954   

cv tractors/litres llet                     0,001                       0,000                       0,000                       0,000                       0,000                      0,000                       0,000                    0,000   

litres gasoil / cv tractor                     71,43                     136,36                     265,02                     130,00                       98,08                         77,78                  217,55   

nº tractors/ha                     0,030                       0,031                       0,025                       0,027                       0,046                      0,022                       0,026                    0,026   

kw/UTA                     9.210                       9.244                     12.114                     35.343                     97.267                       26.608                  15.448   

litres gasoil/UTA                     2.000                       1.500                     16.696                       5.633                       9.710                         1.750                    6.744   

KwEqu/ha                        773                          733                       1.151                       1.802                       2.203                         1.149                    1.066   

KwEqu/litre de llet                     0,793                       0,228                       0,361                       0,270                       0,371                         0,252                    0,397   

KwEqu/vaca lletera               1.267,84                 1.191,48                 2.832,37                 2.162,93                 2.457,54                   1.545,86              2.893,83   

KwEqu/UTA               30.935,4                 23.829,6               184.104,3                 90.122,0               191.687,8                   44.829,9              81.027,2   

kg adob/litre de llet                     0,127                       0,054                       0,086                       0,055                       0,062                         0,025                    0,140   

kg concentrats/litre de llet                       0,361                       0,698                       0,493                       0,531                         0,450                    0,436   
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ÍNDEX TÈCNICS 21 22 23  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

kw/litre de llet                      0,083                     0,107                         0,236                         0,024                     0,055   

litres gasoil/litre de llet                      0,03                        0,01                        0,02                           0,05                           0,00                        0,01   

kw/vaca lletera              2.012,93                   356,06                   693,50                   2.012,93                       186,38                   473,80   

litres gasoil/vaca lletera                  133,33                      38,24                   110,72                       256,86                         24,24                     65,59   

kw/lkg verdura o farina                         7,093                       17,739                         1,180                     8,152   

litres gasoil/kg gra, farrat o 

verdura                         0,940                         1,734                         0,244                     0,679   

litres gasoil/ha (SAU)                    54,79                      16,25                     58,08                       111,61                         16,25                     29,42   

litres gasoil/ha (TOTAL)                    48,78                      15,48                     44,65                         99,41                         13,33                     24,66   

litres butà (bombona)/ha                      0,225                     4,816                       22,858                         0,192                   10,087   

kw/ha                  827,23                   151,33                   428,92                   1.118,01                         75,72                   310,68   

kw/UBM                   278,30                   463,83                       938,93                       134,60                   236,90   

litres gasoil/UBM                  119,40                      29,89                     88,01                       207,51                         14,53                     53,93   

cv tractors/ha                    0,781              0,567                    0,463                     0,637                         1,914                         0,193                     0,447   

cv tractors/vaca lletera                    1,900              1,109                    1,088                     1,106                         2,571                         0,313                     0,571   

cv tractors/UBM                    1,701              0,436                    0,851                     0,746                         1,701                         0,247                     0,368   

cv tractors/litres llet                    0,000                      0,000                     0,000                         0,001                         0,000                     0,000   

litres gasoil / cv tractor                    70,18                      35,14                   113,58                       286,65                         11,94                     85,42   

nº tractors/ha                    0,027              0,033                    0,013                     0,027                         0,046                         0,013                     0,009   

kw/UTA                  60.388                      8.071                   25.338                       97.267                         8.071                   23.593   

litres gasoil/UTA                    4.000                         867                     4.327                       16.696                            800                     4.057   

KwEqu/ha                    1.360                         342                     1.264                         4.216                            342                         955   

KwEqu/litre de llet                    0,771                      0,189                     0,364                         0,793                         0,183                     0,205   

KwEqu/vaca lletera              3.309,48                   805,16                2.014,90                   4.472,01                       805,16                1.026,10   

KwEqu/UTA              99.284,3                18.250,3                75.664,7                 191.687,8                   18.250,3                55.237,4   

kg adob/litre de llet                      0,069                     0,062                         0,140                         0,025                     0,033   

kg concentrats/litre de llet                      0,479                     0,408                         0,698                         0,065                     0,152   
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ÍNDEX TÈCNICS 5 6 7 8 9 10 11 12 

kg llavors/litre de llet                  0,002                    0,004                    0,003                       0,011                         0,001     

kg adob/vaca                428,57                  200,00                  189,09                     400,86                    233,73                     158,33                  325,83   

kg concentrats/vaca            2.375,89              1.220,32              2.442,17                  2.184,83                2.783,87                  2.225,65                  389,91   

kg llavors/vaca                  14,29                    26,00                    18,18                       65,41                            6,48     

kg adob/kg verdura o cereal                              3,29                        0,04       

kg llavors/kg verdura o cereal                              0,54         

kg adob/UBM                315,79                  198,10                  113,35                     329,79                    194,00                     105,56                  251,36   

kg llavors/kg verdura o cereal                      1.797,45                2.310,61                  1.483,77                  300,79   

kg adob/UBM                  10,53                    25,75                    10,90                       53,82                            4,32     

kg llavors/kg verdura o cereal                         273,53                      97,00                       62,41                    98,85   

kg adob/UBM                791,96                  554,69              1.343,19                  1.490,82                1.155,31                     877,26                  118,29   

kg llavors/kg verdura o cereal                           44,64                            2,55     

kg adob/UBM                203,39                  111,11                  178,29                     290,63                    143,70                       85,50                  119,69   

kg llavors/kg verdura o cereal                      1.584,00                1.711,56                  1.201,85                  143,23   

kg adob/UBM                    6,78                    14,44                    17,14                       47,43                            3,50     

                  

ÍNDEX ECONÒMICS 5 6 7 8 9 10 11 12 

€ gasoil/litre de llet                    0,02                      0,31                      0,00                          0,01                        0,01                          0,01                       0,01   

€ gasoil /vaca lletera                171,07                      29,33                       59,82                      76,80                       63,93                    65,43   

€ gasoil /gra, farratge o verdura                              0,64         

€ gasoil /ha                  57,02                      16,13                       40,82                      31,87                       25,20                    19,85   

€ gasoil /ha SAU                  81,19                      27,66                       43,37                      47,22                       34,52                    24,03   

€ gasoil /UBM                126,05                      17,58                       49,21                      63,74                       42,62                    50,47   

€ gasoil /UTA            4.789,96                    968,05                  1.156,47                3.187,25                  3.452,31               2.355,37   

€ gasoil /CV tractors                  66,53                  263,66                    14,45                       49,56                    245,17                     172,62                    70,66   

€ gasoil /kwh equivalent                    0,06                      0,95                      0,01                          0,05                        0,06                          0,06                       0,05   

€ kwh elect/litre de llet                    0,03                      0,02                      0,01                          0,02                        0,02                          0,01                       0,01   

€ kwh elect/vaca lletera                276,42                    98,59                    91,40                       99,28                      95,81                       40,57                    81,41   

€ kwh elect/gra, farratge o 

verdura                           71,98         

€ kwh elect/ha                  92,14                    44,81                    50,27                       67,75                      39,76                       15,99                    24,70   
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ÍNDEX TÈCNICS 13 14 15 16 17 18 19 20 

kg llavors/litre de llet                       0,002                       0,004                       0,005                       0,008                         0,007                    0,012   

kg adob/vaca                   203,28                     283,00                     677,54                     444,64                     408,21                       153,45     

kg concentrats/vaca               1.832,15                 1.886,38                 5.478,58                 3.953,80                 3.519,20                   2.760,76              3.175,11   

kg llavors/vaca                     10,625                     34,615                     38,600                     56,154                       43,776                  86,607   

kg adob/kg verdura o cereal                     0,636                       0,920                       4,404                         5,686                         2,967     

kg llavors/kg verdura o cereal                             0,782                         0,846     

kg adob/UBM                   164,24                     213,18                     489,33                     335,83                     281,77                       127,14     

kg llavors/kg verdura o cereal               1.480,28                 1.421,00                 3.956,76                 2.986,25                 2.429,18                   2.287,49              2.735,48   

kg adob/UBM                       8,004                     25,000                     29,154                     38,761                       36,271                  74,615   

kg llavors/kg verdura o cereal                     90,51                     119,16                     111,49                     326,94                     318,40                       100,00                  166,99   

kg adob/UBM                   815,77                     794,26                     901,54                 2.907,21                 2.744,98                   1.799,15                  519,90   

kg llavors/kg verdura o cereal                       4,474                       5,696                     28,382                     43,800                       28,528                  14,181   

kg adob/UBM                   124,00                     174,15                     275,25                     370,53                     365,98                       114,10                  375,72   

kg llavors/kg verdura o cereal               1.117,61                 1.160,85                 2.225,68                 3.294,83                 3.155,15                   2.052,87              1.169,78   

kg adob/UBM                         6,54                       14,06                       32,17                       50,34                         32,55                    31,91   

                  

ÍNDEX ECONÒMICS 13 14 15 16 17 18 19 20 

€ gasoil/litre de llet                     0,057                       0,014                       0,030                       0,015                       0,016                         0,009                    0,029   

€ gasoil /vaca lletera                     91,80                       72,05                     237,36                     120,97                     107,79                         52,86                  209,01   

€ gasoil /gra, farratge o verdura                     0,287                             1,501                         1,022     

€ gasoil /ha                     40,88                       30,34                       39,06                       88,95                       84,08                         34,45                    34,22   

€ gasoil /ha SAU                     56,00                       44,34                       96,43                     100,81                       96,64                         39,31                    77,00   

€ gasoil /UBM                     74,17                       54,28                     171,43                       91,37                       74,40                         43,80                  180,07   

€ gasoil /UTA                     2.240                       1.441                         5.040                       8.408                         1.533                    5.852   

€ gasoil /CV tractors                   80,000                  131,002                  244,899                  116,316                     84,925                       68,136               188,784   

€ gasoil /kwh equivalent                     0,072                       0,060                       0,084                       0,056                       0,044                         0,034                    0,072   

€ kwh elect/litre de llet                     0,045                       0,012                       0,006                       0,017                       0,034                         0,023                    0,014   

€ kwh elect/vaca lletera                   72,024                     60,348                     43,379                  137,991                  227,355                    138,588               103,608   

€ kwh elect/gra, farratge o 

verdura                     0,225                       14,098                         3,167                         2,679     

€ kwh elect/ha                   32,069                     25,410                       7,138                  101,464                  177,337                       90,316                  16,965   
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ÍNDEX TÈCNICS 21 22 23  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

kg llavors/litre de llet                      0,016                     0,006                         0,016                         0,001                     0,005   

kg adob/vaca                   296,47                   314,50                       677,54                       153,45                   146,10   

kg concentrats/vaca                2.043,44                2.551,47                   5.478,58                       389,91                1.192,34   

kg llavors/vaca                   67,059                   38,983                       86,607                         6,481                   25,519   

kg adob/kg verdura o cereal                         2,563                         5,686                         0,037                     2,107   

kg llavors/kg verdura o cereal                         0,722                         0,846                         0,538                     0,163   

kg adob/UBM                   231,72                   239,37                       489,33                       105,56                   105,35   

kg llavors/kg verdura o cereal                1.597,17                2.065,52                   3.956,76                       300,79                   935,02   

kg adob/UBM                   52,414                   30,795                       74,615                         4,321                   21,532   

kg llavors/kg verdura o cereal                   120,00                   157,11                       326,94                         62,41                     93,94   

kg adob/UBM                   827,11                1.176,10                   2.907,21                       118,29                   784,63   

kg llavors/kg verdura o cereal                   27,143                   22,155                       44,635                         2,555                   16,238   

kg adob/UBM                   126,00                   203,87                       375,72                         85,50                   104,05   

kg llavors/kg verdura o cereal                   868,46                1.640,49                   3.294,83                       143,23                   919,83   

kg adob/UBM                      28,50                     23,78                         50,34                           3,50                     15,74   

                

ÍNDEX ECONÒMICS                          30                   32                         36    MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

€ gasoil/litre de llet                    0,029                      0,010                     0,037                         0,306                         0,005                     0,073   

€ gasoil /vaca lletera                  125,28                      40,98                   101,63                       237,36                         29,33                     61,59   

€ gasoil /gra, farratge o verdura                      1,819                     1,055                         1,819                         0,287                     0,621   

€ gasoil /ha                    45,83                      16,59                     40,35                         88,95                         16,13                     21,76   

€ gasoil /ha SAU                    51,48                      17,42                     55,83                       100,81                         17,42                     27,79   

€ gasoil /UBM                  112,19                      32,03                     78,90                       180,07                         17,58                     48,81   

€ gasoil /UTA                    3.758                         929                     3.222                         8.408                            929                     2.188   

€ gasoil /CV tractors                  65,934                   37,659                 118,769                    263,661                       14,449                   80,057   

€ gasoil /kwh equivalent                    0,038                      0,025                     0,108                         0,951                         0,007                     0,225   

€ kwh elect/litre de llet                    0,094                      0,011                     0,023                         0,094                         0,006                     0,022   

€ kwh elect/vaca lletera               403,404                   48,775                 126,184                    403,404                       40,570                   97,819   

€ kwh elect/gra, farratge o 

verdura                      2,165                   15,719                       71,981                         0,225                   27,998   

€ kwh elect/ha               147,587                   19,742                   59,590                    177,337                         7,138                   49,886   
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ÍNDEX ECONÒMICS 5 6 7 8 9 10 11 12 

€ kwh elect/ha SAU                131,18                    54,77                    86,18                       71,98                      58,90                       21,91                    29,91   

€ kwh elect/UBM                203,68                    97,65                    54,79                       81,68                      79,52                       27,05                    62,80   

€ kwh elect/UTA            7.739,66              2.464,63              3.016,13                  1.919,50                3.975,94                  2.190,77               2.930,83   

€ kwh elect/CV tractors                107,50                    14,50                    45,02                       82,26                    305,84                     109,54                    87,92   

€ kwh electr /kwh equivalent                    0,10                      0,05                      0,02                          0,09                        0,07                          0,04                       0,07   

€ kwh electr /potència 

contractada                446,73                  248,95                  304,66                     872,50                       331,93                  499,57   

€ concentrats/litre de llet                    0,13                      0,07                      0,14                          0,12                        0,15                          0,18                       0,02   

€ concentrats /vaca lletera            1.037,99                  424,33                  891,81                     721,01                    976,76                     767,71                  140,67   

€ concentrats /ha                346,00                  192,88                  490,50                     491,98                    405,35                     302,60                    42,68   

€ concentrats /ha SAU                492,61                  235,74                  840,85                     522,73                    600,52                     414,56                    51,68   

€ concentrats /UBM                764,84                  420,29                  534,60                     593,17                    810,71                     511,80                  108,52   

€ concentrats /kwh equivalent                    0,38                      0,22                      0,20                          0,64                        0,74                          0,75                       0,12   

€ farratges comprats/litre de llet                                    0,00     

€ farratges comprats /vaca 

lletera                                 14,00     

€ farratges comprats /ha                                    5,52     

€ farratges comprats /ha SAU                                    7,56     

€ farratges comprats /UBM                                    9,33     

€ adobs/litre de llet                    0,02                      0,01                      0,01                          0,03                        0,02                          0,02                       0,02   

€ adobs/vaca lletera                166,52                    72,35                    75,69                     183,84                    109,63                       79,99                  102,28   

€ adobs/gra, farratge o verdura                         133,29         

€ adobs/ha                  55,51                    32,89                    41,63                     125,45                      45,49                       31,53                    31,03   

€ adobs/ha SAU                  79,02                    40,19                    71,36                     133,29                      67,40                       43,19                    37,57   

€ adobs/UBM                122,70                    71,66                    45,37                     151,25                      90,99                       53,33                    78,90   

€ adobs/UTA            4.662,47              1.808,72              2.497,73                  3.554,33                4.549,44                  4.319,40               3.681,95   

€ adobs/CV tractors                  64,76                    10,64                    37,28                     152,33                    349,96                     215,97                  110,46   

€ adobs /kwh equivalent                    0,06                      0,04                      0,02                          0,16                        0,08                          0,08                       0,08   
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ÍNDEX ECONÒMICS 13 14 15 16 17 18 19 20 

€ kwh elect/ha SAU                   43,935                     37,137                     17,623                  114,993                  203,836                    103,052                  38,171   

€ kwh elect/UBM                   58,192                     45,460                     31,330                  104,223                  156,936                    114,830                  89,262  

€ kwh elect/UTA                     1.757                       1.207                       2.820                       5.750                           4.019                    2.901   

€ kwh elect/CV tractors                   62,764                  109,724                     44,757                  132,684                  179,128                    178,624                  93,581   

€ kwh electr /kwh equivalent                     0,057                       0,051                       0,015                       0,064                       0,093                         0,090                    0,036   

€ kwh electr /potència 

contractada               1.997,04                     243,83                     284,81                     746,71                     354,67                       347,97                  219,77   

€ concentrats/litre de llet                     0,188                       0,118                       0,156                       0,161                       0,166                         0,154                   0,056   

€ concentrats /vaca lletera                   300,83                     619,52                 1.226,35                 1.291,14                 1.099,05                       946,61                  409,94   

€ concentrats /ha                   133,95                     260,85                     201,80                     949,37                     857,26                       616,89                    67,12   

€ concentrats /ha SAU                   183,51                     381,24                     498,20                 1.075,95                     985,35                       703,89                  151,03   

€ concentrats /UBM                   243,06                     466,68                     885,69                     975,18                     758,63                       784,33                  353,18   

€ concentrats /kwh equivalent                     0,237                       0,520                       0,433                       0,597                       0,447                         0,612                    0,142   

€ farratges comprats/litre de llet                     0,009                             0,001                         0,001     

€ farratges comprats /vaca 

lletera                   14,831                             5,763                         5,050     

€ farratges comprats /ha                     6,604                             4,495                         3,291     

€ farratges comprats /ha SAU                     9,047                             5,167                         3,755     

€ farratges comprats /UBM                   11,983                             3,978                         4,184     

€ adobs/litre de llet                     0,060                       0,024                       0,039                       0,026                       0,027                         0,011                    0,063   

€ adobs/vaca lletera                     96,05                     123,64                     303,29                     205,72                     180,59                         66,38                  456,82   

€ adobs/gra, farratge o verdura                     1,169                             4,695                         1,283     

€ adobs/ha                   42,766                     52,060                     49,908                  151,265                  140,863                       43,259                  74,801   

€ adobs/ha SAU                   58,589                     76,087                  123,210                  171,433                  161,911                       49,359               168,302   

€ adobs/UBM                   77,601                     93,139                  219,041                  155,378                  124,657                       55,001               393,568   

€ adobs/UTA               2.343,55                 2.472,84                   8.571,67               14.086,29                   1.925,02            12.790,95   

€ adobs/CV tractors                   83,698                  224,804                  312,915                  197,808                  142,286                       85,556               412,611   

€ adobs /kwh equivalent                     0,076                       0,104                       0,107                       0,095                       0,073                         0,043                    0,158   
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ÍNDEX ECONÒMICS                          30                   32                         36    MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

€ kwh elect/ha SAU               165,782                   20,729                   75,005                    203,836                       17,623                   55,395   

€ kwh elect/UBM               361,257                   38,123                 100,423                    361,257                       27,047                   83,815   

€ kwh elect/UTA                      1.106                     3.128                         7.740                         1.106                     1.804   

€ kwh elect/CV tractors               212,318                   44,820                 113,186                    305,842                       14,498                   74,956   

€ kwh electr /kwh equivalent                    0,122                      0,030                     0,062                         0,122                         0,015                     0,031   

€ kwh electr /potència 

contractada                  733,46                   167,51                   520,01                   1.997,04                       167,51                   460,34   

€ concentrats/litre de llet                      0,015                     0,122                         0,188                         0,015                     0,055   

€ concentrats /vaca lletera                      63,30                   727,80                   1.291,14                         63,30                   388,38   

€ concentrats /ha                      25,62                   358,99                       949,37                         25,62                   281,93   

€ concentrats /ha SAU                      26,90                   477,65                   1.075,95                         26,90                   323,62   

€ concentrats /UBM                      49,48                   550,68                       975,18                         49,48                   281,80   

€ concentrats /kwh equivalent                      0,039                     0,406                         0,751                         0,039                     0,236   

€ farratges comprats/litre de llet                         0,004                         0,009                         0,001                     0,004   

€ farratges comprats /vaca 

lletera                         9,911                       14,831                         5,050                     5,221   

€ farratges comprats /ha                         4,977                         6,604                         3,291                     1,416   

€ farratges comprats /ha SAU                         6,382                         9,047                         3,755                     2,371   

€ farratges comprats /UBM                         7,370                       11,983                         3,978                     3,949   

€ adobs/litre de llet                      0,033                     0,027                         0,063                         0,011                     0,016   

€ adobs/vaca lletera                   140,36                   157,54                       456,82                         66,38                   104,64   

€ adobs/gra, farratge o verdura                      6,230                   29,333                    133,288                         1,169                   58,153   

€ adobs/ha                   56,813                   65,017                    151,265                       31,028                   40,266   

€ adobs/ha SAU                   59,654                   89,372                    171,433                       37,571                   48,592   

€ adobs/UBM                 109,709                 122,819                    393,568                       45,372                   88,042   

€ adobs/UTA                3.181,55                5.031,85                 14.086,29                   1.808,72                3.954,17   

€ adobs/CV tractors                 128,982                 168,670                    412,611                       10,640                 117,262   

€ adobs /kwh equivalent                      0,087                     0,085                         0,164                         0,017                     0,040   
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COSTOS                 

€ 5 6 7 8 9 10 11 12 

concentrats          29.063,84            10.608,13            29.429,82               41.818,71              81.070,83               41.456,11               7.596,34   

farratges                               378,06     

llavors                450,72              1.001,84              1.006,91                  3.562,16                    1.211,00     

fitos                               118,80                    88,80   

adobs            4.662,47              1.808,72              2.497,73               10.663,00                9.098,88                  4.319,40               5.522,93   

llum             7.739,66              2.464,63              3.016,13                  5.758,50                7.951,88                  2.190,77               4.396,25   

gasoil            4.789,96                    968,05                  3.469,41                6.374,50                  3.452,31               3.533,05   

butà-propà                    968,05                     103,45         

bestiar comprat                 

COSTOS TOTALS          46.706,65            60.705,64            37.886,69               67.236,19            104.496,09               53.249,20            21.137,38   

KILOS                 

concentrats          66.525,00            30.508,00            80.591,50             126.720,00            231.061,00             120.185,00            21.055,00   

farratges                               655,50     

llavors                400,00                  650,00                  600,00                  3.794,00                       350,00     

fitos                                 15,00                    20,00   

adobs          12.000,00              5.000,00              6.240,00               23.250,00              19.400,00                  8.550,00            17.595,00   

llum           35.679,50            12.643,00            22.983,00               25.109,00              36.639,00               16.302,00            26.127,00   

gasoil            4.263,39            40.807,98                  800,04                  4.000,00                7.453,00                  3.997,00               4.000,00   

butà-propà                    800,04                       69,00         

bestiar comprat                 
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COSTOS                 

€ 13 14 15 16 17 18 19 20 

concentrats             18.350,67               24.780,86               79.712,48                 85.725,65                 54.903,37            11.478,21   

farratges                   904,69                           449,50                       146,45     

llavors                     717,53                 3.206,31                 5.597,33                 1.797,52                   3.226,63              2.599,00   

fitos                       245,84                     811,63           

adobs               5.858,88                 4.945,68               19.713,67               25.715,02               14.086,29                   3.850,04            12.790,95   

llum                4.393,48                 2.413,93                 2.819,66               17.248,93               17.733,72                   8.038,08              2.901,02   

gasoil               5.600,00                 2.882,04               15.428,65               15.121,13                 8.407,58                   3.066,12              5.852,31   

butà-propà                   621,48                       449,02             

bestiar comprat                       2.980,00                   2.400,00     

COSTOS TOTALS                   35.729                     35.740                  121.576                  225.886                  131.180                       75.631                  35.621   

KILOS                 

concentrats                111.761                     75.455                  356.108                  494.225                  274.498                    160.124                  88.903   

farratges               2.944,00                       5.800,00                       511,56     

llavors                     425,00                 2.250,00                 4.825,00                 4.380,00                   2.539,00              2.425,00   

fitos                           27,00                           10,00     

adobs                   12.400                     11.320                     44.040                     55.580                     31.840                         8.900                  28.555   

llum                    23.024                     18.487                     12.114                  106.029                     97.267                       53.216                  15.448   

gasoil                     5.000                       3.000                     16.696                     16.900                       9.710                         3.500                    6.744   

butà-propà                448,500                       66,000             

bestiar comprat                         4,000                       11,000                         2,000     
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COSTOS               

€ 21 22 23  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

concentrats                2.152,35             37.010,53                 85.725,65                   2.152,35             28.485,64   

farratges                       469,67                       904,69                       146,45                   317,55   

llavors                1.956,59                2.194,46                   5.597,33                       450,72                1.505,71   

fitos                       316,27                       811,63                         88,80                   337,18   

adobs                4.772,32                8.687,07                 25.715,02                   1.808,72                6.830,75   

llum             12.102,12                1.658,35                6.426,69                 17.733,72                   1.658,35                5.177,41   

gasoil              3.758,26                1.393,40                5.606,45                 15.428,65                       968,05                4.360,79   

butà-propà                   245,45                   477,49                       968,05                       103,45                   337,62   

bestiar comprat                    2.690,00                   2.980,00                   2.400,00                   410,12   

COSTOS TOTALS                  15.860                   12.178                   67.551                    225.886                       12.178                   55.359   

KILOS               

concentrats                   69.477                 153.813                    494.225                       21.055                 132.094   

farratges                    2.477,77                   5.800,00                       511,56                2.479,33   

llavors                2.280,00                2.076,50                   4.825,00                       350,00                1.622,31   

fitos              10,00                       16,40                         27,00                         10,00                        7,23   

adobs                   10.080                   19.650                       55.580                         5.000                   14.727   

llum                   60.388                   12.106                   35.848                    106.029                       12.106                   29.334   

gasoil                    4.000                      1.300                     8.261                       40.808                            800                     9.879   

butà-propà                 207,000                 318,108                    800,040                       66,000                 311,135   

bestiar comprat                         5,667                       11,000                         2,000                     4,726   
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COSTOS                 

€/unitat 5 6 7 8 9 10 11 12 

concentrats                    0,44                      0,35                      0,37                          0,33                        0,35                          0,34                       0,36   

farratges                                    0,58     

llavors                    1,13                      1,54                      1,68                          0,94                            3,46     

fitos                                    7,92                       4,44   

adobs                    0,39                      0,36                      0,40                          0,46                        0,47                          0,51                       0,31   

llum                     0,22                      0,19                      0,13                          0,23                        0,22                          0,13                       0,17   

gasoil                    1,12                      1,10                      1,21                          0,87                        0,86                          0,86                       0,88   

butà-propà                        1,21                          1,50         

bestiar comprat                 

KCALORIES                 

concentrats          56.288.008               348.614.943           291.469.936          34.357.464   

farratges                         6.302.915     

llavors                         1.109.686     

adobs        53.129.700          19.036.350          27.696.276           109.423.163         170.626.880             63.703.658          97.041.110   

llum         30.684.370          10.872.980          19.765.380             21.593.740            31.509.540             14.019.720          22.469.220   

gasoil        33.104.993       374.836.020            6.690.513             29.013.666            53.308.054             28.870.664          29.545.909   

butà-propà              8.788.723                   757.989         

bestiar comprat                 

totals     218.742.587       462.936.556       186.632.629           357.702.572         604.059.417           405.476.579        183.413.704   

INGRESSOS                 

€ 5 6 7 8 9 10 11 12 

llet                70.997                  46.200                  67.856                   115.676                 161.381                     72.618                  92.738   

animals                      5.415                       6.719                    38.406                     19.817                        580   

gra o farratges                              14.497   

verdures                           1.670         

ingressos totals                70.997                  46.200                  73.271                   124.168                 199.788                     92.435                107.815   
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COSTOS                 

€/unitat 13 14 15 16 17 18 19 20 

concentrats                     0,164                       0,328                       0,224                       0,327                       0,312                         0,343                    0,129   

farratges                     0,307                             0,078                         0,286     

llavors                       1,688                       1,425                       1,160                       0,410                         1,271                    1,072   

fitos                         30,060           

adobs                     0,472                       0,437                       0,448                       0,463                       0,442                         0,433                    0,448   

llum                      0,191                       0,131                       0,233                       0,163                       0,182                         0,151                    0,188   

gasoil                     1,120                       0,961                       0,924                       0,895                       0,866                         0,876                    0,868   

butà-propà                     1,386                         6,803             

bestiar comprat                    200,000                    270,909                 1.200,000     

KCALORIES                 

concentrats        212.092.690          118.612.888          966.271.487                252.235.090       211.756.462   

farratges             4.804.692                   10.294.209         

llavors               1.056.923               6.367.432             13.919.694             12.788.061                 7.304.197            7.139.702   

adobs           93.752.530             74.081.874          347.296.158          405.567.465          251.424.176               72.348.885       155.226.437   

llum            19.800.434             15.898.820             10.418.410             91.184.940             83.649.620               45.765.760          13.285.280   

gasoil           38.703.447             24.101.662          129.025.311          126.453.610             70.310.145               25.641.069          48.941.166   

butà-propà             4.926.931                    725.033             

bestiar comprat                 3.410.702                 5.862.144                 2.344.858     

totals        374.080.723          233.752.167       1.463.514.533       1.450.202.065          918.162.737            405.639.859       436.349.047   

INGRESSOS                 

€ 13 14 15 16 17 18 19 20 

llet                   30.161                     56.787                  159.967                  466.347                  157.845                    107.635                  63.727   

animals                     2.582                       6.869                     14.367                     31.837                     20.274                         6.440                       259   

gra o farratges                     3.477                         3.000                         4.500                         1.500                       636   

verdures                     5.013                 

ingressos totals                   41.233                     63.656                  177.333                  498.184                  182.619                    115.575                  64.622   
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COSTOS               

€/unitat 21 22 23  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

concentrats                      0,031                     0,293                         0,437                         0,031                     0,108   

farratges                         0,312                         0,577                         0,078                     0,205   

llavors                      0,858                     1,386                         3,460                         0,410                     0,749   

fitos                       14,140                       30,060                         4,440                   13,897   

adobs                      0,473                     0,434                         0,505                         0,314                     0,049   

llum                     0,200                      0,137                     0,179                         0,233                         0,131                     0,035   

gasoil                    0,940                      1,072                     0,964                         1,210                         0,855                     0,119   

butà-propà                      1,186                     2,417                         6,803                         1,186                     2,456   

bestiar comprat                     556,970                 1.200,000                    200,000                 558,008   

KCALORIES               

concentrats         198.671.813         269.037.078            966.271.487               34.357.464         264.090.289   

farratges                 7.133.938               10.294.209                 4.804.692             2.837.543   

llavors              6.501.479             7.023.397               13.919.694                 1.056.923             4.662.251   

adobs           88.655.616         135.267.352            405.567.465               19.036.350         114.591.283   

llum           51.933.680           10.411.160           30.828.941               91.184.940               10.411.160           25.227.012   

gasoil          31.429.235           11.652.599           66.351.754            374.836.020                 6.690.513           89.602.296   

butà-propà              2.273.968             3.494.529                 8.788.723                    725.033             3.417.923   

bestiar comprat                 3.872.568                 5.862.144                 2.344.858             1.803.557   

totals          83.362.915         318.166.635         506.387.170         1.463.514.533               83.362.915         418.785.328   

INGRESSOS               

€ 21 22 23  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

llet                  33.843                   42.175                 109.122                    466.347                       30.161                 104.959   

animals                      2.416                   11.998                       38.406                            259                   12.259   

gra o farratges                         274                     3.983                       14.497                            274                     4.885   

verdures                         3.342                         5.013                         1.670                     2.364   

ingressos totals                  33.843                   44.865                 121.038                    498.184                       33.843                 113.452   
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INGRESSOS                 

Unitats 5 6 7 8 9 10 11 12 

llet             220.269               146.422               213.242              217.000                 354.906                 525.695                   236.782                321.477   

animals                            26                             46                         180                             24                            8   

UBM                              6                             22                            21                             15                            8   

gra o farratges                 

verdures                           1.772         

ingressos totals             220.269               146.422               213.274              217.000                 356.644                 525.896                   236.821                321.493   

€/KILOS                 

llet                          0                            0                            0                               0                              0                               0                            0   

animals                         208                           146                         213                           826                          73   

UBM                         896                           301                      1.858                       1.321                          73   

gra o farratges                 

verdures                                   1         

ingressos totals                          0                            0                            0                               0                              0                               0                            0   

KCALORIES                 

llet     140.197.605          91.996.628       133.979.949      136.341.100         222.987.349         330.294.169           148.770.131        201.983.999   

animals              3.732.457             22.998.840              4.879.269               3.581.237            6.821.404   

gra, farratges i verdures                 

ingressos totals     140.197.605          91.996.628       137.712.406      136.341.100         245.986.190         335.173.437           152.351.368        208.805.403   

BALANÇA 5 6 7 8 9 10 11 12 

INGRESSOS - COSTOS, Kcal -     78.544.981   -   370.939.927   -     48.920.223     -    111.716.383   -     268.885.980   -      253.125.211          25.391.700   

INGRESSOS - COSTOS, €                25.122   -             14.505                  35.552                     56.932                    95.292                     39.186                  86.678   

Kcal entrada directes        63.789.363       385.709.000          35.244.616             51.365.396            84.817.594             42.890.384          52.015.129   

kcal entrada indirectes     154.953.224          77.227.556       151.388.013           306.337.177         519.241.823           362.586.195        131.398.574   

kcal sortida (tots) indirectes     140.197.605          91.996.628       137.712.406           245.986.190         335.173.437           152.351.368        208.805.403   
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INGRESSOS                 

Unitats 13 14 15 16 17 18 19 20 

llet                   97.515                  209.244                  510.119               1.002.160                  516.481                 480.000                  355.931               204.066   

animals                     19,00                       93,00                       41,00                     340,00                     157,00                         32,00                      4,00   

UBM                   13,500                     25,628                     23,500                  122,980                     39,994                       27,000                    4,000   

gra o farratges                   19.510                            200                         5.600                         3.000     

verdures                 

ingressos totals                117.058                  209.363                  510.384               1.002.623                  522.278                 480.000                  358.990               204.074   

€/KILOS                 

llet                     0,309                       0,271                       0,314                       0,465                       0,306                         0,302                    0,312   

animals                   135,89                       73,86                     350,40                       93,64                     129,13                       201,25                    64,80   

UBM                   191,26                     268,01                     611,34                     258,88                     506,91                       238,52                    64,80   

gra o farratges                     0,178                       15,000                         0,804                         0,500     

verdures                 

ingressos totals                     0,352                       0,304                       0,347                       0,497                       0,350                         0,322                    0,317   

KCALORIES                 

llet           61.268.675          131.468.005          320.507.768          629.657.128          324.505.012         301.584.000          223.631.447       128.214.668   

animals             11.252.325             15.134.990             65.185.610          104.683.828                 4.774.983               596.873   

gra, farratges i verdures           31.996.331                   12.569.486         

ingressos totals           93.265.006          142.720.331          376.057.219          694.842.738          441.758.326         301.584.000          228.406.430       128.811.541   

BALANÇA 13 14 15 16 17 18 19 20 

INGRESSOS - COSTOS, Kcal -      280.815.717   -        91.031.836   -   1.087.457.314   -      755.359.327   -      476.404.411     -      177.233.428   -   307.537.506   

INGRESSOS - COSTOS, €                     6.475                     27.140                     54.958                  272.298                     51.438                       38.445                  29.000   

Kcal entrada directes           63.430.812             40.000.482          140.168.754          217.638.550          153.959.765               71.406.829          62.226.446   

kcal entrada indirectes        310.649.911          193.751.685       1.323.345.779       1.232.563.514          764.202.972            334.233.029       374.122.601   

kcal sortida (tots) indirectes           93.265.006          142.720.331          376.057.219          694.842.738          441.758.326            228.406.430       128.811.541   
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INGRESSOS               

Unitats 21 22 23  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

llet               128.817                 145.147                 326.960                 1.002.160                       97.515                 219.757   

animals                      18,00                     76,00                       340,00                           4,00                     97,06   

UBM                   11,000                   26,126                    122,980                         4,000                   30,766   

gra o farratges                         766                     5.815                       19.510                            200                     7.946   

verdures                         1.772                         1.772                         1.772   #¡DIV/0! 

ingressos totals               128.817                 145.942                 328.741                 1.002.623                    117.058                 218.998   

€/KILOS               

llet                    0,263                      0,291                     0,314                         0,465                         0,263                     0,044   

animals                   134,23                   203,78                       825,69                         64,80                   202,55   

UBM                   219,64                   523,71                   1.858,26                         64,80                   535,95   

gra o farratges                      0,358                     3,368                       15,000                         0,178                     6,507   

verdures                         0,942                         0,942                         0,942   #¡DIV/0! 

ingressos totals                    0,263                      0,307                     0,343                         0,497                         0,263                     0,051   

KCALORIES               

llet          80.935.721           91.195.860         205.528.845            629.657.128               61.268.675         138.022.328   

animals              2.387.491           20.502.442            104.683.828                    596.873           31.872.256   

gra, farratges i verdures               22.282.909               31.996.331               12.569.486           13.736.854   

ingressos totals          80.935.721           93.583.352         223.918.267            694.842.738               80.935.721         158.353.846   

BALANÇA 21 22 23  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

INGRESSOS - COSTOS, Kcal -          2.427.194     -   224.583.284   -    281.849.439               25.391.700   -     1.087.457.314         290.780.749   

INGRESSOS - COSTOS, €                  17.983                   32.687                   53.417                    272.298   -                  14.505                   64.355   

Kcal entrada directes          83.362.915           24.337.727           98.272.735            385.709.000               24.337.727           91.939.653   

kcal entrada indirectes         293.828.908         435.322.064         1.323.345.779               77.227.556         382.568.696   

kcal sortida (tots) indirectes          80.935.721           93.583.352         224.537.731            694.842.738               80.935.721         165.847.947   
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EXPLOTACIONS  DE  FORMATGE 

 

ÍNDEX TÈCNICS 24 25 26 27 28 29 30 31 

kw/litre de llet                 0,190                     0,138                          -                              -       

litres gasoil/litre de llet                 0,064                     0,041                      0,039                        0,047                   0,010     

kw/vaca lletera           1.311,13              952,90                 736,16                 1.849,67                 1.963,03     

litres gasoil/vaca lletera               441,50                   217,37                    293,71                      186,25                   71,50     

kw/lkg verdura o farina                 

litres gasoil/kg gra, farrat o 

verdura                                 4,97       

litres gasoil/ha (SAU)                            114,62                   89,38     

litres gasoil/ha (TOTAL)               254,34                   145,49                    188,64                        67,73       

litres butà (bombona)/ha                 

kw/ha           1.037,16              472,70                 568,85                 1.353,00                 2.453,79     

kw/UBM               914,58              671,51                 625,74                 1.090,48                 1.154,73     

litres gasoil/UBM               307,97                   184,77                    173,16                      152,82                   42,06     

cv tractors/ha                 0,328                 0,378                   0,505                      0,417                        0,408                   1,667                   0,133   

cv tractors/vaca lletera                 0,415                 0,762                   0,653                      0,570                        0,663                   1,333                   0,559   

cv tractors/UBM                 0,290                 0,537                   0,555                      0,336                        0,544                   0,784                   0,364   

cv tractors/litres llet                 0,000                     0,000                      0,000                        0,000                   0,000                   0,000   

litres gasoil / cv tractor           1.063,60                   332,91                    515,62                      281,13                   53,63     

nº tractors/ha                 0,030                 0,016                   0,032                      0,028                 0,051                      0,023                   0,083                   0,010   

kw/UTA               23.163              20.011                 22.754                    36.531                     29.446     

litres gasoil/UTA           7.799,75               6.718,82                 5.800,75                   7.450,00             1.072,50     

KwEqu/ha           4.433,23              472,70             2.202,21                 3.442,15                   1.114,53             3.322,88     

KwEqu/litre de llet                 0,814                     0,532                      0,632                        0,455                   0,370     

KwEqu/vaca lletera           5.604,27              952,90             2.849,92                 4.705,72                   1.811,11             2.658,31     

KwEqu/UTA         99.008,70         20.011,00           88.088,52              92.937,96                72.444,40           39.874,58     

kg adob/litre de llet                 0,034                     0,059                      0,028                        0,046                   0,010     

kg concentrats/litre de llet                 0,204                     0,646                      0,813                       0,959     



Estudi del potencial de millora de l’eficiència energètica de les explotacions agràries de Menorca: Annex IV 

Sabina Olives    

 

 

 

ÍNDEX TÈCNICS 32 33 34 35  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

kw/litre de llet                   0,106                              -                         0,072                       0,190                              -                       0,084   

litres gasoil/litre de llet                     0,011                         0,035                       0,064                       0,010                     0,021   

kw/vaca lletera                1.062,73                   204,42                  1.154,29                 1.963,03                     204,42                   617,56   

litres gasoil/vaca lletera                     63,33                   156,83                   120,00                   193,81                     441,50                       63,33                   125,78   

kw/lkg verdura o farina                          0,65                          0,65                         0,65                         0,65   #¡DIV/0! 

litres gasoil/kg gra, farrat o 

verdura                          0,50                          2,73                         4,97                         0,50                        3,16   

litres gasoil/ha (SAU)                     38,00                     53,77                     30,00                     65,15                     114,62                       30,00                     35,83   

litres gasoil/ha (TOTAL)                     25,33                     28,51                     16,85                   103,84                     254,34                       16,85                     93,35   

litres butà (bombona)/ha                        0,14                          0,49                        0,32                         0,49                         0,14                        0,25   

kw/ha                 324,71                   637,64                     70,09                     864,74                 2.453,79                       70,09                   756,79   

kw/UBM                 326,72                   814,36                   127,76                     715,73                 1.154,73                     127,76                   356,47   

litres gasoil/UBM                     48,53                     98,02                     56,07                   132,92                     307,97                       42,06                     90,90   

cv tractors/ha                     0,360                     1,571                     0,800                     0,657                       1,667                       0,133                     0,534   

cv tractors/vaca lletera                     0,600                     4,583                     3,200                     1,334                       4,583                       0,415                     1,408   

cv tractors/UBM                     0,460                     2,865                     1,495                     0,823                       2,865                       0,290                     0,797   

cv tractors/litres llet                     0,000                     0,007                     0,011                     0,002                       0,011                       0,000                     0,004   

litres gasoil / cv tractor                   105,56                     34,22                     37,50                   303,02                 1.063,60                       34,22                   352,34   

nº tractors/ha                   0,015                     0,020                     0,057                     0,020                     0,032                       0,083                       0,010                     0,021   

kw/UTA                 10.553                   25.506                         981                     21.118                     36.531                          981                   11.028   

litres gasoil/UTA                1.520,00                   752,76                2.000,00                4.139,32                 7.799,75                     752,76                3.072,58   

KwEqu/ha                 324,71                1.027,60                   592,94                   363,27                1.729,62                 4.433,23                     324,71                1.512,46   

KwEqu/litre de llet                   0,064                     0,290                         0,451                       0,814                       0,064                     0,243   

KwEqu/vaca lletera                1.712,66                1.729,39                1.453,07                2.608,59                 5.604,27                     952,90                1.570,07   

KwEqu/UTA           10.553,00             41.103,86                8.301,09               52.480,34               99.008,70                 8.301,09             36.263,81   

kg adob/litre de llet                   0,032                     0,017                         0,032                       0,059                       0,010                     0,017   

kg concentrats/litre de llet                   0,427                     0,526                         0,596                       0,959                       0,204                     0,271   
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ÍNDEX TÈCNICS 24 25 26 27 28 29 30 31 

kg llavors/litre de llet                 0,001                     0,009                      0,001                        0,008                   0,004     

kg adob/vaca               233,21                   314,47                    206,20                      184,25                   72,00     

kg concentrats/vaca           1.404,62               3.456,65                 6.054,22                   8.231,84             6.881,13     

kg llavors/vaca                 5,660                   49,618                      4,620                      33,750                 31,500     

kg adob/kg verdura o cereal                              4,913       

kg llavors/kg verdura o cereal                              0,900       

kg adob/UBM               162,67                   267,30                    121,57                      151,18                   42,35     

kg concentrats/UBM               979,80               2.938,15                 3.569,28                   6.754,33             4.047,73     

kg llavors/UBM                 3,948                   42,175                      2,724                      27,692                 18,529     

kg adob/ha total               134,35                   210,47                    132,44                        67,00       

kg concentrats/ha total               809,18               2.313,50                 3.888,48                   2.993,40       

kg llavors/ha total                 3,261                   33,209                      2,967                      12,273       

kg adob/ha SAU               184,48                   243,00                    150,83                      113,38                   90,00     

kg concentrats/ha SAU           1.111,12               2.671,05                 4.428,55                   5.065,75       

kg llavors/ha SAU                 4,478                   38,341                      3,380                      20,769                 39,375     

                  

ÍNDEX ECONÒMICS 15 16 17 18 20 23 24 26 

€ gasoil/litre de llet                 0,059                     0,036                      0,037                        0,044                   0,010     

€ gasoil /vaca lletera               404,10                   192,01                    273,97                      174,34                   70,26     

€ gasoil /gra, farratge o verdura                                 4,65       

€ gasoil /ha               232,80                   128,51                    175,96                        63,40       

€ gasoil /ha SAU               319,66                   148,37                    200,40                      107,29                   87,83     

€ gasoil /UBM               281,88                   163,21                    161,52                      143,05                   41,33     

€ gasoil /UTA           7.139,16               5.934,76                 5.410,90                   6.973,73             1.053,94     

€ gasoil /CV tractors               973,52                   294,06                    480,97                      263,16                   52,70     

€ gasoil /kwh equivalent                 0,072                     0,067                      0,058                        0,096                   0,026     

€ kwh elect/litre de llet                 0,038                     0,020                      0,049                       0,040     

€ kwh elect/vaca lletera               264,07              171,97                 109,61                    361,78                     287,79     

€ kwh elect/gra, farratge o 

verdura                 
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ÍNDEX TÈCNICS 32 33 34 35  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

kg llavors/litre de llet                   0,003                     0,002                         0,004                       0,009                       0,001                     0,004   

kg adob/vaca                   101,33                     214,00                   189,35                     314,47                       72,00                     81,66   

kg concentrats/vaca                3.106,41                2.174,58                1.556,72                4.108,27                 8.231,84                 1.404,62                2.604,03   

kg llavors/vaca                     9,467                       22,436                     49,618                       4,620                   18,526   

kg adob/kg verdura o cereal                           4,913                       4,913                       4,913   #¡DIV/0! 

kg llavors/kg verdura o cereal                           0,900                       0,900                       0,900   #¡DIV/0! 

kg adob/UBM                 163,93                     77,65                     100,00                   135,83                     267,30                       42,35                     68,29   

kg concentrats/UBM              2.190,70                2.380,39                1.359,11                   727,44                2.771,88                 6.754,33                     727,44                1.871,81   

kg llavors/UBM                 17,028                     7,254                       17,050                     42,175                       2,724                   14,257   

kg adob/ha total                 147,08                     40,53                       30,06                   108,85                     210,47                       30,06                     65,35   

kg concentrats/ha total              1.965,54                1.242,56                   395,38                   218,64                1.728,34                 3.888,48                     218,64                1.298,46   

kg llavors/ha total                 15,278                     3,787                       11,796                     33,209                       2,967                   11,711   

kg adob/ha SAU                 162,92                     60,80                       53,50                   132,36                     243,00                       53,50                     65,17   

kg concentrats/ha SAU              2.177,22                1.863,85                   745,57                   389,18                2.306,53                 5.065,75                     389,18                1.690,46   

kg llavors/ha SAU                 16,923                     5,680                       18,421                     39,375                       3,380                   15,420   

                  

ÍNDEX ECONÒMICS 29 31 35 39  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

€ gasoil/litre de llet                     0,010                         0,033                       0,059                       0,010                     0,019   

€ gasoil /vaca lletera                     60,66                   152,81                   106,64                   179,35                     404,10                       60,66                   114,41   

€ gasoil /gra, farratge o verdura                          0,48                          2,57                         4,65                         0,48                        2,94   

€ gasoil /ha                     24,26                     27,78                     14,98                     95,38                     232,80                       14,98                     85,23   

€ gasoil /ha SAU                     36,39                     52,39                     26,66                   122,37                     319,66                       26,66                     98,97   

€ gasoil /UBM                     46,48                     95,50                     49,83                   122,85                     281,88                       41,33                     82,27   

€ gasoil /UTA                1.455,76                   733,48                1.777,41                3.809,89                 7.139,16                     733,48                2.800,63   

€ gasoil /CV tractors                   101,09                     33,34                     33,33                   279,02                     973,52                       33,33                   322,31   

€ gasoil /kwh equivalent                     0,029                     0,088                     0,024                     0,058                       0,096                       0,024                     0,028   

€ kwh elect/litre de llet                   0,013                     0,030                         0,032                       0,049                       0,013                     0,013   

€ kwh elect/vaca lletera                   176,16                       228,56                     361,78                     109,61                     92,32   

€ kwh elect/gra, farratge o 

verdura                          3,20                          3,20                         3,20                         3,20   #¡DIV/0! 
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ÍNDEX ECONÒMICS 15 16 17 18 20 23 24 26 

€ kwh elect/ha               152,13                 76,30                   73,36                    232,37           

€ kwh elect/ha SAU               208,89                 85,31                   84,70                    264,64                     359,74     

€ kwh elect/UBM               184,20              121,19                   93,17                    213,29                     169,29     

€ kwh elect/UTA           4.665,26           3.611,41             3.388,08                 7.145,23                 4.316,87     

€ kwh elect/CV tractors               636,17              225,71                 167,88                    635,13                     215,84     

€ kwh electr /kwh equivalent                 0,047                 0,180                   0,038                      0,077                       0,108     

€ kwh electr /potència 

contractada           1.060,29              328,31             1.077,13                    687,04                     409,18     

€ concentrats/litre de llet                 0,077                     0,225                      0,296                       0,332     

€ concentrats /vaca lletera               527,97               1.203,36                 2.202,99              392,46               2.381,04     

€ concentrats /ha               304,16                   805,40                 1.414,93                 53,22         

€ concentrats /ha SAU               417,65                   929,87                 1.611,45              161,01               2.976,30     

€ concentrats /UBM               368,29               1.022,86                 1.298,78              270,08               1.400,61     

€ concentrats /kwh equivalent                     0,422                      0,468                       0,896     

€ farratges comprats/litre de llet                     0,001                      0,005                        0,001                   0,001     

€ farratges comprats /vaca 

lletera                     6,618                    34,828                        4,061                   8,293     

€ farratges comprats /ha                     4,429                    22,369                        1,477       

€ farratges comprats /ha SAU                     5,114                    25,476                        2,499                 10,366     

€ farratges comprats /UBM                     5,625                    20,533                        3,332                   4,878     

€ adobs/litre de llet                 0,016                     0,031                      0,012                        0,021                   0,005     

€ adobs/vaca lletera               111,17                   164,94                      93,04                 79,32                      83,66                   33,84     

€ adobs/gra, farratge o verdura                                 2,23       

€ adobs/ha                 64,04                   110,40                      59,76                 10,75         

€ adobs/ha SAU                 87,94                   127,46                      68,06                 32,54                      51,48                   42,30     

€ adobs/UBM                 77,54                   140,20                      54,85                 54,58                      68,64                   19,91     

€ adobs/UTA           1.963,94               5.098,25                 1.837,52              634,54                 3.346,28                 507,60     

€ adobs/CV tractors               267,81                   252,62                    163,33                      126,27                   25,38     

€ adobs /kwh equivalent                 0,020                     0,058                      0,020                        0,046                   0,013     
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ÍNDEX ECONÒMICS 29 31 35 39  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

€ kwh elect/ha                   58,42                     70,46                   183,26                     120,90                     232,37                       58,42                     68,29   

€ kwh elect/ha SAU                   64,71                   105,69                   345,57                     189,91                     359,74                       64,71                   121,77   

€ kwh elect/UBM                   65,11                   134,98                   629,95                     201,40                     629,95                       65,11                   179,78   

€ kwh elect/UTA              2.103,05                4.227,72                4.838,00                  4.286,95                 7.145,23                 2.103,05                1.446,90   

€ kwh elect/CV tractors                   293,59                   219,91                     342,03                     636,17                     167,88                   203,91   

€ kwh electr /kwh equivalent                   0,199                     0,085                     0,583                       0,165                       0,583                       0,038                     0,179   

€ kwh electr /potència 

contractada                 212,43                   640,56                   916,29                     666,40                 1.077,13                     212,43                   332,51   

€ concentrats/litre de llet                   0,163                     0,180                         0,212                       0,332                       0,077                     0,093   

€ concentrats /vaca lletera                1.062,59                1.119,43                   658,92                1.193,60                 2.381,04                     392,46                   738,96   

€ concentrats /ha                 748,60                   425,04                   203,53                     92,54                   505,93                 1.414,93                       53,22                   461,27   

€ concentrats /ha SAU                 829,22                   637,56                   383,80                   164,73                   901,29                 2.976,30                     161,01                   899,85   

€ concentrats /UBM                 834,36                   814,25                   699,64                   307,91                   779,64                 1.400,61                     270,08                   414,77   

€ concentrats /kwh equivalent                   2,554                     0,513                     0,647                     0,148                     0,807                       2,554                       0,148                     0,803   

€ farratges comprats/litre de llet                   0,025                     0,006                         0,006                       0,025                       0,001                     0,009   

€ farratges comprats /vaca 

lletera                   34,931                       17,746                     34,931                       4,061                   15,713   

€ farratges comprats /ha               114,571                   13,972                     40,390                   32,868                  114,571                       1,477                   42,411   

€ farratges comprats /ha SAU               126,909                   20,959                     71,895                   37,602                  126,909                       2,499                   45,835   

€ farratges comprats /UBM               127,695                   26,767                   134,383                   46,173                  134,383                       3,332                   58,659   

€ adobs/litre de llet                   0,014                     0,008                         0,015                       0,031                       0,005                     0,009   

€ adobs/vaca lletera                     46,28                       66,81                     84,88                     164,94                       33,84                     40,75   

€ adobs/gra, farratge o verdura                              2,23                         2,23                         2,23   #¡DIV/0! 

€ adobs/ha                   65,77                     18,51                          9,38                     48,37                     110,40                         9,38                     37,31   

€ adobs/ha SAU                   72,86                     27,77                       16,70                     58,57                     127,46                       16,70                     34,63   

€ adobs/UBM                   73,31                     35,46                       31,22                     61,75                     140,20                       19,91                     35,46   

€ adobs/UTA              2.367,87                1.110,66                  1.113,51                1.997,80                 5.098,25                     507,60                1.468,13   

€ adobs/CV tractors                     77,13                       20,88                   133,35                     267,81                       20,88                   100,60   

€ adobs /kwh equivalent                   0,224                     0,022                       0,015                     0,052                       0,224                       0,013                     0,071   
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COSTOS                 

€ 15 16 17 18 20 23 24 26 

concentrats         27.982,65           204.571,97            174.036,31           6.279,42            287.129,87           71.431,21     

farratges               1.125,00                 1.375,69                        27,07                   62,19     

llavors               430,50               7.736,99                 2.156,75              124,82                 2.389,79                 436,63     

fitos                   112,86                          75,90       

adobs           5.891,83             28.040,39                 7.350,06           1.269,07                 6.692,55             1.015,20     

llum          13.995,77         10.834,22           18.634,43              28.580,91                 8.633,74     

gasoil         21.417,48             32.641,20              21.643,61                13.947,45             2.107,88     

butà-propà                 

bestiar comprat                 

COSTOS TOTALS         69.718,23         10.834,22         292.862,84            235.143,33           7.673,31            310.262,63           83.686,85     

KILOS       

     concentrats         74.445,00           587.630,00            478.283,00         18.742,00            658.547,00         206.434,00     

farratges               2.250,00                    980,75                        22,50             4.000,00     

llavors               300,00               8.435,00                    365,00              420,00                 2.700,00                 945,00     

fitos                       9,50             

adobs         12.360,00             53.460,00              16.290,00           2.870,00              14.740,00             2.160,00     

llum          69.490,00         60.033,00         125.148,01            146.124,00               58.891,00     

gasoil         23.399,24             36.953,51              23.203,00                14.900,00             2.145,00     

butà-propà                 

€/KILOS                 

concentrats                 0,376                     0,348                      0,364                 0,335                      0,436                   0,346     

farratges                     0,500                      1,403                        1,203                   0,016     

llavors                 1,435                     0,917                      5,909                 0,297                      0,885                   0,462     

fitos                   11,880                          7,590       

adobs                 0,477                     0,525                      0,451                        0,454                   0,470     

llum                  0,201                 0,180                   0,149                      0,196                       0,147     

gasoil                 0,915                     0,883                      0,933                        0,936                   0,983     

butà-propà                 



Estudi del potencial de millora de l’eficiència energètica de les explotacions agràries de Menorca: Annex IV 

Sabina Olives    

 

 

COSTOS                 

€ 29 31 35 39  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

concentrats           53.899,53             63.755,56             13.433,12             16.473,00             91.899,26             287.129,87                 6.279,42             96.306,09   

farratges              1.649,82                   419,17                     599,12                   751,15                 1.649,82                       27,07                   641,57   

llavors              1.538,04                1.329,32                    2.017,85                 7.736,99                     124,82                2.454,56   

fitos                       19,92                       69,56                     112,86                       19,92                     46,79   

adobs              4.735,74                2.776,64                  1.670,27                6.604,64               28.040,39                 1.015,20                8.387,25   

llum               4.206,10             10.569,31             12.095,00               13.443,69               28.580,91                 4.206,10                7.384,76   

gasoil                3.639,41                1.833,69                2.666,12             12.487,11               32.641,20                 1.833,69             11.758,71   

butà-propà                   202,48                     659,29                   430,89                     659,29                     202,48                   323,02   

bestiar comprat                 

COSTOS TOTALS           66.029,23             82.691,89             27.381,73             22.067,81           127.704,15             310.262,63                 7.673,31           113.605,09   

KILOS 

   

          

concentrats         141.519,00           186.384,60             26.095,00             38.918,00           241.699,76             658.547,00               18.742,00           242.448,34   

farratges                 880,00                2.182,20                  1.890,25                1.743,67                 4.000,00                       22,50                1.281,38   

llavors              1.100,00                   568,00                    1.854,13                 8.435,00                     300,00                2.771,34   

fitos                          5,00                          7,25                         9,50                         5,00                        3,18   

adobs           10.590,00                6.080,00                  5.350,00             13.766,67               53.460,00                 2.160,00             15.725,47   

llum            21.106,00             63.764,00                2.452,98               68.376,12             146.124,00                 2.452,98             47.854,23   

gasoil                3.800,00                1.881,90                3.000,00             13.660,33               36.953,51                 1.881,90             13.159,57   

butà-propà                   161,00                     563,50                   362,25                     563,50                     161,00                   284,61   

€/KILOS                 

concentrats                   0,381                     0,342                     0,515                     0,423                     0,387                       0,515                       0,335                     0,056   

farratges                   1,875                     0,192                       0,317                     0,786                       1,875                       0,016                     0,706   

llavors                   1,398                     2,340                         1,706                       5,909                       0,297                     1,815   

fitos                       3,984                       7,818                     11,880                       3,984                     3,953   

adobs                   0,447                     0,457                       0,312                     0,449                       0,525                       0,312                     0,061   

llum                    0,199                     0,166                     4,931                       0,771                       4,931                       0,147                     1,681   

gasoil                     0,958                     0,974                     0,889                     0,934                       0,983                       0,883                     0,037   

butà-propà                     1,258                       1,170                     1,214                       1,258                       1,170                     0,062   
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COSTOS                 

KCALORIES 15 16 17 18 20 23 24 26 

concentrats    117.034.451           26.027.841          874.035.523           

farratges             3.031.085              7.659.214                6.239.532         10.660.957     

llavors           17.974.487           1.044.489              7.515.735           2.123.467     

adobs    101.874.706        262.856.980          142.029.574      23.970.744          120.559.248         18.997.632     

llum        59.761.400      51.628.380      107.627.289          125.666.640             50.646.260     

gasoil    179.108.178        272.968.858          180.999.213            116.638.466         17.627.587     

butà-propà                 

totals    458.657.134      51.628.380      690.486.540      1.330.390.164      55.040.749      1.304.948.239      485.494.130     

INGRESSOS                 

€ 15 16 17 18 20 23 24 26 

llet            164.226                641.132                  333.132                    230.504                 70.605     

animals                 6.925                     1.366                    31.501                      12.320                 41.502     

gra o farratges                     3.495                          1.500       

verdures                 

ingressos totals            171.151                645.993                  364.634                    244.324              112.107     

KILOS                 

llet            365.107                910.078                  588.266                    318.589              215.366              640.000   

animals               26,000                      128,000                      54,000              667,000     

UBM               29,400                        48,840                      33,478                 94,196     

gra o farratges                           3.000,0       

verdures                 

ingressos totals    365.162,031        910.078,430          588.442,840                321.676,0           216.126,9           640.000,0   
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COSTOS                 

KCALORIES 29 31 35 39  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

concentrats       234.066.857         323.283.257           78.252.387         101.131.149         250.547.352          874.035.523             26.027.841         292.843.838   

farratges         43.383.170           15.855.570             71.965.766           22.685.042             71.965.766               3.031.085           25.595.348   

llavors             1.851.788                 6.101.993             17.974.487               1.044.489             7.113.825   

adobs         52.116.340           50.083.884               5.613.274           86.455.820          262.856.980               5.613.274           81.470.258   

llum          18.151.160           54.837.040             2.109.563             58.803.466          125.666.640               2.109.563           41.154.639   

gasoil           30.435.327           15.334.616           22.295.986         104.426.029          272.968.858             15.334.616           98.334.649   

butà-propà             1.768.642               6.190.247             3.979.445               6.190.247               1.768.642             3.126.547   

totals       347.717.527             95.696.566         207.196.421           76.142.735       1.330.390.164             51.628.380         476.914.968   

INGRESSOS                 

€ 29 31 35 39  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

llet               155.674                 104.618                   11.497                   10.034                 191.269                  641.132                     10.034                 197.886   

animals                 13.973                     6.160                     5.636                     3.027                   13.601                     41.502                       1.366                   13.809   

gra o farratges                           2.498                       3.495                       1.500                     1.411   

verdures                       6.601                       6.601                       6.601                       6.601   #¡DIV/0! 

ingressos totals               169.647                 110.777                   23.734                   13.060                   53.492                  645.993                     13.060                 197.197   

KILOS                 

llet               331.338                 354.233                     8.007                     7.313                 373.830                  910.078                       7.313                 279.480   

animals                   5,000                   43,000                     9,000                   41,000                 121,625                  667,000                       5,000                 223,658   

UBM                   2,360                   16,990                     7,732                     2,154                   29,394                     94,196                       2,154                   30,915   

gra o farratges                        3.000,0                    3.000,0                    3.000,0   #¡DIV/0! 

verdures                    3.784,6                    3.784,6                    3.784,6                    3.784,6   #¡DIV/0! 

ingressos totals           331.345,4             354.293,1                11.808,3                  7.356,5             374.628,9               910.078,4                    7.356,5             278.822,1   
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INGRESSOS                 

€/unitat 15 16 17 18 20 23 24 26 

llet                 0,450                     0,704                      0,566                        0,724                   0,328     

animals               266,35                        246,10                      228,15                   62,22     

UBM               235,55                        644,99                      368,00                 440,59     

gra o farratges                              0,500       

ingressos totals                   0,47                       0,71                         0,62                           0,76                     0,52     

KCALORIES                 

llet    229.396.496        571.802.278          369.607.528            200.169.173      135.314.253      402.112.000   

animals       20.251.044                14.634.996              33.638.049      510.282.479     

gra, farratges i verdures                      7.460.632       

ingressos totals    249.647.540        574.833.362          384.242.524            241.267.855      645.596.732      402.112.000   

         BALANÇA 

        INGRESSOS - COSTOS, Kcal -  209.009.595     -  115.653.178   -     946.147.640     -  1.063.680.384      160.102.602     

INGRESSOS - COSTOS, €            101.433                353.131                  129.490     -                65.939                 28.421     

Kcal entrada directes    238.869.578      51.628.380      380.596.147          306.665.853            116.638.466         68.273.847     

kcal entrada indirectes    219.787.556        309.890.393      1.023.724.311      55.040.749      1.188.309.773      417.220.283     

kcal sortida (tots) indirectes    249.647.540        574.833.362          384.242.524            241.267.855      645.596.732      402.112.000   
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INGRESSOS                 

€/unitat 29 31 35 39  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

llet                   0,470                     0,295                     1,436                     1,372                     0,705                       1,436                       0,295                     0,423   

animals              2.794,60                   143,25                   626,24                     73,82                   555,09                 2.794,60                       62,22                   921,98   

UBM              5.920,76                   362,55                   728,93                1.405,12                1.263,31                 5.920,76                     235,55                1.917,06   

gra o farratges                           0,500                       0,500                       0,500   #¡DIV/0! 

ingressos totals                      0,51                        0,31                        2,01                        1,78                        0,85                         2,01                         0,31                        0,61   

KCALORIES                 

llet       208.179.665         222.564.632             5.030.745             4.594.946         234.877.172          571.802.278               4.594.946         175.597.197   

animals           3.346.751           19.280.699             8.124.520             5.901.638           76.932.522          510.282.479               3.346.751         175.368.548   

gra, farratges i verdures                   7.460.632               7.460.632               7.460.632   #¡DIV/0! 

ingressos totals       211.526.417         241.845.331           13.155.264           10.496.585         297.472.361          645.596.732             10.496.585         209.686.739   

         BALANÇA 

    

  

   INGRESSOS - COSTOS, Kcal -    136.191.110         241.845.331   -       82.541.302   -    196.699.836   -    260.886.124          241.845.331   -   1.063.680.384         449.901.625   

INGRESSOS - COSTOS, €               103.618                   28.086   -                 3.648   -                 9.007                   73.954                  353.131   -                65.939                 122.122   

Kcal entrada directes         18.151.160           87.041.009           17.444.179           28.486.233         131.379.485          380.596.147             17.444.179         130.513.117   

kcal entrada indirectes       329.566.367         391.074.499           78.252.387         178.710.188         419.157.651       1.188.309.773             55.040.749         383.581.820   

kcal sortida (tots) indirectes       211.526.417         241.845.331           13.155.264           10.496.585         297.472.361          645.596.732             10.496.585         209.686.739   
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EXPLOTACIONS  AMB  ALTRES  ACTIVITATS 

 

ÍNDEX TÈCNICS 36 37 38 39 40  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

kw/vaca lletera            3.022,00               3.022,00             3.022,00            3.022,00   #¡DIV/0! 

litres gasoil/vaca lletera                235,50                  235,50                235,50               235,50   #¡DIV/0! 

kw/lkg verdura o farina                       0,96                     0,96                     0,96                    0,96   #¡DIV/0! 

litres gasoil/kg gra, farrat o 

verdura          0,04                       0,08                     0,06                     0,08                    0,04                  0,03   

litres gasoil/ha (SAU)           1.041,67                23,55                 28,00               742,55              458,94             1.041,67                 23,55              514,87   

litres gasoil/ha (TOTAL)              694,44                23,55                 11,67               742,55              368,05                742,55                 11,67              405,16   

litres butà (bombona)/ha                    0,75                   0,84                     0,80                     0,84                    0,75                  0,06   

kw/ha                302,20               343,32                322,76                343,32               302,20                29,08   

kw/UBM                694,71                  694,71                694,71               694,71   #¡DIV/0! 

litres gasoil/UBM                  54,14                    54,14                   54,14                 54,14   #¡DIV/0! 

cv tractors/ha                 10,00                  1,25                   0,48                   8,00                   4,93                   10,00                    0,48                  4,78   

cv tractors/vaca lletera                  12,50                    12,50                   12,50                 12,50   #¡DIV/0! 

cv tractors/UBM                    2,87                       2,87                     2,87                    2,87   #¡DIV/0! 

litres gasoil / cv tractor              104,17                18,84                 58,33                 92,82                68,54                104,17                 18,84                38,44   

nº tractors/ha                   0,67                  0,05                   0,04                   0,36                   0,28                     0,67                    0,04                  0,30   

kw/UTA            6.044,00           4.291,50             5.167,75             6.044,00            4.291,50          1.239,20   

litres gasoil/UTA           1.041,67              471,00               350,00           2.042,00              976,17             2.042,00               350,00              771,92   

KwEqu/ha         10.129,25              640,71           1.001,68           7.220,57           4.748,05           10.129,25               640,71          4.689,57   

KwEqu/vaca lletera            6.407,09               6.407,09             6.407,09            6.407,09   #¡DIV/0! 

KwEqu/UTA         10.129,25        12.814,19         12.521,06         19.856,57        13.830,27           19.856,57         10.129,25          4.193,66   

kg adob/vaca                275,00                  275,00                275,00               275,00   #¡DIV/0! 

kg concentrats/vaca            3.644,28               3.644,28             3.644,28            3.644,28   #¡DIV/0! 

kg llavors/vaca                280,51                  280,51                280,51               280,51   #¡DIV/0! 

kg adob/UBM                  63,22                    63,22                   63,22                 63,22   #¡DIV/0! 

kg concentrats/UBM                837,76                  837,76                837,76               837,76   #¡DIV/0! 

kg llavors/UBM                  64,49                    64,49                   64,49                 64,49   #¡DIV/0! 
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ÍNDEX TÈCNICS 36 37 38 39 40  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

kg adob/ha total              355,56                27,50                  191,53                355,56                 27,50              231,97   

kg concentrats/ha total                364,43                  364,43                364,43               364,43   #¡DIV/0! 

kg llavors/ha total                 48,89                28,05                    38,47                   48,89                 28,05                14,73   

kg adob/ha SAU              533,33                27,50                  280,42                533,33                 27,50              357,68   

kg concentrats/ha SAU                364,43                  364,43                364,43               364,43   #¡DIV/0! 

kg llavors/ha SAU                 73,33                28,05                    50,69                   73,33                 28,05                32,02   

ÍNDEX ECONÒMICS 36 37 38 39 40  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

€ gasoil /vaca lletera                241,56                  241,56                241,56               241,56   #¡DIV/0! 

€ gasoil /gra, farratge o verdura          0,04                       0,07                     0,07                     0,07                    0,07   #¡DIV/0! 

€ gasoil /ha     815,29              594,47                24,16                 10,80               647,12              209,81                594,47                 10,80              333,19   

€ gasoil /ha SAU  2.536,44              891,70                24,16                 25,92               647,12              313,93                891,70                 24,16              500,37   

€ gasoil /UBM                  55,53                    55,53                   55,53                 55,53   #¡DIV/0! 

€ gasoil /UTA  5.707,00              891,70              483,11               323,97           1.779,57              566,26                891,70               323,97              292,86   

€ gasoil /CV tractors        87,80                 89,17                19,32                 53,99                 80,89                54,16                   89,17                 19,32                34,92   

€ gasoil /kwh equivalent          0,10                   0,09                  0,01                   0,01                   0,09                   0,04                     0,09                    0,01                  0,04   

€ kwh elect/vaca lletera                638,55                  638,55                638,55               638,55   #¡DIV/0! 

€ kwh elect/gra, farratge                        0,14                     0,14                     0,14                    0,14   #¡DIV/0! 

€ kwh elect/ha                  63,86                 20,47                  42,16                   63,86                 20,47                30,68   

€ kwh elect/ha SAU                  63,86                 49,12                  56,49                   63,86                 49,12                10,42   

€ kwh elect/UBM                146,79                  146,79                146,79               146,79   #¡DIV/0! 

€ kwh elect/UTA            1.277,10               614,00                945,55             1.277,10               614,00              468,88   

€ kwh elect/CV tractors                  51,08               102,33                  76,71                102,33                 51,08                36,24   

€ kwh electr /kwh equivalent                    0,04                   0,02                     0,03                     0,04                    0,02                  0,01   

€ kwh electr /potència 

contractada                126,45               558,18                342,31                558,18               126,45              305,28   

€ concentrats /vaca lletera            1.413,40               1.413,40             1.413,40            1.413,40   #¡DIV/0! 

€ concentrats /ha                141,34                  141,34                141,34               141,34   #¡DIV/0! 

€ concentrats /ha SAU                141,34                  141,34                141,34               141,34   #¡DIV/0! 

€ concentrats /UBM                324,92                  324,92                324,92               324,92   #¡DIV/0! 

€ farratges comprats /vaca llet                  61,46                    61,46                   61,46                 61,46   #¡DIV/0! 
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ÍNDEX ECONÒMICS 36 37 38 39 40  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

€ farratges comprats /ha                    6,15                       6,15                     6,15                    6,15   #¡DIV/0! 

€ farratges comprats /ha SAU                    6,15                       6,15                     6,15                    6,15   #¡DIV/0! 

€ farratges comprats /UBM                  14,13                    14,13                   14,13                 14,13   #¡DIV/0! 

€ adobs/vaca lletera                  85,67                    85,67                   85,67                 85,67   #¡DIV/0! 

€ adobs/ha              210,36                  8,57                  109,46                210,36                    8,57              142,69   

€ adobs/ha SAU              315,54                  8,57                  162,05                315,54                    8,57              217,06   

€ adobs/UBM                  19,69                    19,69                   19,69                 19,69   #¡DIV/0! 

€ adobs/UTA              315,54              171,34                  243,44                315,54               171,34              101,96   

€ adobs/CV tractors                 31,55                  6,85                    19,20                   31,55                    6,85                17,47   

€ adobs /kwh equivalent                   0,03                  0,00                       0,02                     0,03                    0,00                  0,02   

COSTOS                   

€ 36 37 38 39 40  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

llavors           2.143,00              136,60               1.139,80             2.143,00               136,60          1.418,74   

fitos           1.179,77                 1.179,77             1.179,77            1.179,77   #¡DIV/0! 

adobs              946,61              171,34                  558,98                946,61               171,34              548,20   

llum             1.277,10           1.228,00             1.252,55             1.277,10            1.228,00                34,72   

gasoil           2.675,11              483,11               647,93           3.559,14           1.841,32             3.559,14               483,11          1.518,23   

butà-propà                212,12               334,34                273,23                334,34               212,12                86,42   

COSTOS TOTALS           6.944,49          5.448,06           2.210,27           3.559,14           4.540,49             6.944,49            2.210,27          2.081,34   

KILOS                   

llavors              220,00              561,03                  390,51                561,03               220,00              241,14   

fitos           7.049,00                   10,00             3.529,50             7.049,00                 10,00          4.977,32   

adobs           1.600,00              550,00               1.075,00             1.600,00               550,00              742,46   

llum             6.044,00           8.583,00             7.313,50             8.583,00            6.044,00          1.795,34   

gasoil           3.125,00              471,00               700,00           4.084,00           2.095,00             4.084,00               471,00          1.788,89   

butà-propà                172,50               241,50                207,00                241,50               172,50                48,79   

 



Estudi del potencial de millora de l’eficiència energètica de les explotacions agràries de Menorca: Annex IV 

Sabina Olives    

 

 

 

COSTOS                   

€/unitat 36 37 38 39 40  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

llavors                   9,74                  0,24                       4,99                     9,74                    0,24                  6,72   

fitos                   0,17                         0,17                     0,17                    0,17   #¡DIV/0! 

adobs                   0,59                  0,31                       0,45                     0,59                    0,31                  0,20   

llum                     0,21                   0,14                     0,18                     0,21                    0,14                  0,05   

gasoil                   0,86                  1,03                   0,93                   0,87                   0,92                     1,03                    0,86                  0,08   

butà-propà                    1,23                   1,38                     1,31                     1,38                    1,23                  0,11   

KCALORIES                   

adobs      12.375.121           577.066            6.476.093        12.375.121             577.066        8.342.485   

llum           5.197.840         7.381.380          6.289.610           7.381.380         5.197.840        1.543.996   

gasoil      22.371.167        4.040.108         5.418.450       29.764.052      15.398.444        29.764.052         4.040.108      12.696.478   

butà-propà          1.894.974         2.652.963          2.273.968           2.652.963         1.894.974           535.979   

totals      34.746.288      35.635.662       15.452.793       29.764.052        7.609.529        35.635.662       15.452.793        9.329.562   

                    

INGRESSOS                   

€ 36 37 38 39 40  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

gra o farratges             22.619,18          22.619,18           22.619,18         22.619,18   #¡DIV/0! 

verdures          18.524,94            18.524,94           18.524,94         18.524,94   #¡DIV/0! 

ingressos totals          24.431,12         22.619,18          23.525,15           24.431,12         22.619,18          1.281,24   

KILOS                   

UBM                    5,19                       5,19                     5,19                    5,19   #¡DIV/0! 

gra o farratges               8.901,00             8.901,00             8.901,00            8.901,00   #¡DIV/0! 
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INGRESSOS                   

€/unitat 36 37 38 39 40  MITJANA   MAX   MIN   DESVIACIÓ  

UBM            1.137,12               1.137,12             1.137,12            1.137,12   #¡DIV/0! 

gra o farratges                       2,54                     2,54                     2,54                    2,54   #¡DIV/0! 

ingressos totals                468,08                   2,54                235,31                468,08                    2,54              329,19   

KCALORIES           #¡DIV/0!                        -                          -     #¡DIV/0! 

ingressos totals          5.405.943            5.405.943           5.405.943         5.405.943   #¡DIV/0! 

BALANÇA                   

INGRESSOS - COSTOS, Kcal     - 30.229.719       12.048.928     -    9.090.396        12.048.928   -   30.229.719      29.895.518   

INGRESSOS - COSTOS, €                18.983               20.409                19.696                20.409               18.983                1.008   

Kcal entrada directes      22.371.167      11.132.922       15.452.793        16.318.961        22.371.167       11.132.922        5.668.970   

kcal entrada indirectes      12.375.121      24.502.740          18.438.931        24.502.740       12.375.121        8.575.521   

kcal sortida (tots) indirectes          5.405.943            5.405.943           5.405.943         5.405.943   #¡DIV/0! 

 


