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L’explotació ramadera a projectar és la “Can Pereaulet”, situada a la finca Can 

Pereaulet, situada al terme municipal de Bescanó, a la comarca del Gironès, 

manté una estructura d’àmbit familiar. 

 

Per adaptar l’explotació a la tecnificació que sofreix el sector ramader, es 

pretén donar una dimensió a l’explotació de vaquí que permeti obtenir uns 

resultats competitius al mercat i fer-la sostenible. Aquest fet implica doblar la 

quantitat de vaquí, atenent-se a les normes que afecten a l’explotació, 

normatives referents a la protecció del medi ambient i al benestar animal 

fonamentalment. 

 

El nombre total d’animals en l’actualitat és de 40 vedells. El projecte pretén 

realitzar les transformacions necessàries per augmentar a 120 el nombre 

d’animals. Per poder fer-ho cal construir una nova instal·lació de 636 m2, per 

allotjar els animals. Aquesta nova instal·lació estarà dividida en 10 quadres, de 

12 vedells cadascuna. L’ampliació permetrà un millor control del bestiar, un 

maneig més eficient i una millora en benestar animal. 

 

Donat que es projecta prop de l’antiga granja s’aprofitaran les antigues 

quadres. En una d’aquestes s’allotjaran els animals malalts, ja que necessiten 

major control i aquestes estan més properes a la masia, facilitant així el control. 

Els altres coberts s’aprofitaran per emmagatzemar palla i guardar la maquinària 

de l’explotació. 

Pel que fa a la construcció d’una fossa i un femer, aquests no seran necessaris, 

ja que quan es va ampliar l’últim cop l’explotació, es va sobredimensionar amb 

la possible previsió d’una nova ampliació. Les mides que tenen cobreixen les 

necessitats de la nova explotació. 

 

A continuació es descriuen les reformes projectades. 
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Consistirà en una nau, situada al sud de l’explotació de 636 m2 de superfície 

construïda, l’estructura d’acer semi oberta pels laterals. Aquesta estructura 

estarà orientada de nord a sud i consistirà en: 

 

-Una nau principal a una aigua de 8 metres d’amplada i 53 metres de 

llargada, amb una separació entre pilars de 5 metres, excepte el de la 

façana oest que farà 3 metres i s’hi localitzarà el passadís d’entrada i 

sortida dels animals de l’explotació. A la resta de la nau hi hauran 10 

quadres de 20 metres quadrats, a la part nord d’aquestes hi haurà el 

passadís de distribució de la llet i la cara sud el passadís de distribució de 

la palla i el pinso, amb portes que comunicaran a la zona d’exercici. 

L’altura màxima dels pilars serà de 4 metres i en els pilars de la cara sud 

hi hauran un voladís de 2 metres d’amplada i 53 metres de llargada, que 

cobrirà la meitat de la zona d’exercici. El pendent de les cobertes seran 

del 13 % i el material consistirà en planxa metàl·lica i aïllant a l’interior, 

tipus sandvitx, estarà fixada per cargols a les biguetes i aquestes estaran 

separades entre elles per 1,15 metres (8 biguetes a cada pòrtic). 

-Un annex a la meitat de la façana nord, a una aigua i de 2 metres 

d’ample i 5 metres de llargada, aprofitant dos pilars de 3 metres d’alçada 

de la nau principal. S’hi posarà la sala de preparació de la llet i magatzem 

dels diferents productes necessaris per la cura dels animals. La coberta 

tindrà les mateixes característiques que la nau principal (3 biguetes). 

 

El present projecte requereix de l’execució de l’obra projectada (anteriorment 

descrita) amb un import de 100.071,63 €,. Per tal de realitzar aquesta inversió 

serà necessari un préstec bancari de 45.000€ i la resta es cobrirà amb el fons 

propi de l’empresa amb un valor de 55.071,63€ 

 

Bescanó, a 03 de juny de 2013 

 

 

Imma Arrom i Planagumà 


