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El present projecte té per objectiu augmentar la rendibilitat d’una empresa 

agroramadera mitjançant l’adequació d’una antiga explotació de boví en una 

explotació d’oví de llet i obrador de productes làctics. Aquesta activitat s’ubicarà a la 

finca de Mas Pujols al terme municipal de Santa Maria de Corcó, Osona. 

La nova activitat projectada consistirà en una explotació de 400 ovelles en 

producció lletera i l’elaboració de productes làctics A part de la venda dels diferents 

productes, l’explotació també oferirà un servei d’apadrinament de xais.  

La nova activitat està projectada en una explotació que consta de 9,32 ha de conreu 

de secà, 21,64 ha de pastures, un conjunt d’edificacions de les activitats ramaderes 

que s’havien dut a terme prèviament i que s’adequaran i la maquinària agrícola de 

l’explotació. 

Els condicionants del promotor són que la finca ha de tenir la capacitat per produir 

una part important de l’alimentació dels animals, ha de permetre la gestió de les seves 

dejeccions ramaderes, intentar aprofitar al màxim les instal·lacions ja existents amb les 

mínimes reformes possibles per tal de minimitzar la inversió inicial, realitzar les 

diferents activitats amb la mínima mà d’obra, evitar en la mesura del possibles 

intermediaris en la venda de productes i que l’impacte ambiental de l’explotació sigui 

el mínim possible. 

S’ha realitzat un estudi de les alternatives per tal d’escollir:  

- La raça d’oví (ripollesa). 

- Els productes elaborats (iogurt, mató, formatge fresc i formatge Serrat). 

- Les vies de comercialització dels productes (petits comerços i mercats i fires). 

- Els protectors laterals de la nau de gestació (malla). 

El sistema d’explotació de l’oví de llet serà intensiu, amb una producció lletera en el 

període comprès entre mitjans d’octubre i finals de juny. L’alimentació que es 

subministrà als animals estarà basada en farratges de la pròpia finca o obtinguts de 

camps pròxims a l’explotació. L’aprofitament de l’aliment es durà a terme en la mesura 

del possible mitjançant la pastura. 

Per tal d’establir un lligam directe entre productor i consumidor a l’explotació 

s’oferirà un servei d’apadrinament de xais. Aquest permetrà que els clients puguin 

conèixer com es crien els animals i també permetrà que aquests prenguin consciència 

de totes les tasques diàries que s’han de dur a terme en una explotació. 
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S’ha desenvolupat els diagrames de flux dels productes que s’elaboraran a 

l’explotació, iogurt, mató, formatge fresc i formatge Serrat i aquests s’exposen a la 

figura 1, figura 2, figura 3 i figura 4, respectivament. 

  

Figura 1. Diagrama de flux de l’elaboració del iogurt.  

 
Figura 2. Diagrama de flux d’elaboració del mató.  
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Figura 3. Diagrama de flux d’elaboració del formatge fresc. 
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Figura 4. Diagrama del flux d’elaboració del formatge Serrat. 

Les instal·lacions necessàries per dur a terme la nova activitat, les quals s’han 

dimensionat, són: 

- Instal·lació hidràulica  

- Instal·lació de sanejament  

- Instal·lació d’enllumenat 

- Instal·lació elèctrica  

- Instal·lació frigorífica  

- Instal·lació contra incendis  

S’ha realitzat un estudi d’impacte ambiental, amb el qual s’ha observat que 

l’explotació projectada emetrà uns nivells molt baixos de males olors, partícules 

sòlides i gasos de combustió. A més, l’activitat desenvolupada generarà un baix nivell 
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de sorolls. Els residus sòlids que es generin durant l’obra i el funcionament de 

l’activitat seran dipositats en contenidors per la seva posterior gestió per part 

d’empreses autoritzades. 

També s’ha realitzat un estudi bàsic de seguretat i salut on s’exposen els riscos més 

freqüents als quals estaran exposats els diferents operaris durant l’execució de les 

obres. Per tal de reduir-los en aquest mateix document es proposen diferents mesures 

de protecció col·lectives i els equips de protecció personal a utilitzar.  

Mitjançant el mètode PERT (Program Evaluation and Review Technique- Tècnica de 

avaluació i revisió de programes) s’ha estimat quins períodes de temps serien 

necessaris per dur a terme les diferents instal·lacions. Per a la construcció de la nau de 

gestació seran necessaris 56 dies, 35 per la realització de l’ampliació de la nau de 

gestació i 30 per l’adequació del local de l’obrador. Si es poguessin dur a terme en el 

mateix moment les diferents construccions es podria executar el projecte amb 56 dies. 

El pressupost de la inversió que s’haurà de dur a terme per engegar la nova activitat 

ascendeix a 460.287,31 €. 

L’avaluació econòmica ha determinat un termini de recuperació de la inversió (PAY-

BACK) de 5 anys, una taxa interna de rendiment (TIR) del 19 % i un valor actual net 

(VAN) 1.783.402,77 €, per una taxa d’actualització del 1,5 %. Per tant, amb aquests 

resultats obtinguts es considera econòmicament viable la inversió.  

 


