
Edat............................................................................................................................................ 
Població ............................... Altitud explotació: ...................................................................... 

1. CENS RAMADER 
BOVÍ 
CARN 

Nº de caps OVÍ
 
  

 

Nº de caps EQUÍ   
 

Nº de caps CABRUM 
CARN 

Nº de caps BOVÍ LLET Nº de caps CABRUM 
LLET 

Nº de caps 

Vaques 

(mares)  

 Ovelles   Eqües   Cabres   Vaques   Cabres   

Vedells 

(cria) 

 Corders 

(cria)  

 Pollins 

(cria)  

 Cabrits   Vedells (cria)  Cabrits   

Vedells 

(engreix) 

 Marrans   Pollins 

(engreix)  

 Bocs  Vedells(engreix)  Bocs   

Toros     Sementals     Toros (> 1any)    

 

○ % de raça bruna al ramat boví de carn: ______ 

○ URBC: unitats ramaderes de boví de carn = NVAQUES x 0.8 + NVDLLA x 0.4 + NTOROS x 1 + NVDLLS x 0.4=_____________ 

○ Relació entre número de toros i vaques (RELTV) = NVAQUES / NTOROS ______________ 

○ % de variació en el número de caps respecte fa 20 anys  ________%Augmentat; ___________ % Disminuït 
 

○ % de raça xisqueta al ramat d’oví: ______ 

 

○ URO: unitats ramaderes d’oví = NOVELLES x 0.1 + NMARRANS x 0.1 + NCORDERS x 0.05 =__________________________ 

○ Relació entre número d’ovelles i marrans (RELTO) = NOVELLES / NMARRANS ______________ 

○ % de variació en el número de caps respecte fa 20 anys  _________%Augmentat; ___________ % Disminuït 
 

○ % de raça pirinenc català al ramat d’equí: ______ 

○ URE: unitats ramaders d’equí = NEQÜES x 0.8 + NPOLLINS x 0.4 + NPOLLIEN x 0.4 + NSEMENTL x 0.8 =_________________ 

○ Relació entre número d’eqües i sementals (RELTE) = NEQUES / NSEMENTL ______________ 

○ % de variació en el número de caps respecte fa 20 anys  ________%Augmentat; ___________ % Disminuït 
 

○ URCC: unitats ramaderes de cabrum de carn = NCABRES x 0.1 + NBOCS x 0.1 + NCABRITS x 0.05 =____________________  

○ Relació entre número de bocs i cabres (RELTCC) = NCABRES / NBOCS ______________ 

○ % de variació en el número de caps respecte fa 20 anys  ________%Augmentat; ___________ % Disminuït 
 

○ % de raça bruna al ramat de boví de llet: ______ 

○ URBL: unitats ramaderes de boví de llet = NVAQUESL x 1 + NVDLLSL x 0.4 + NTOROSL x 1 = _________________________  

○ Relació entre número de toros i vaques (RELTVL) = NVAQUESL / NTOROSL ______________ 

○ % de variació en el número de caps respecte fa 20 anys  _________%Augmentat; ___________ % Disminuït 
 

○ URCL: unitats ramaderes de cabrum de llet= NCALRES x 0.1 + NBOCSL x 0.1 + NCALRITS x 0.05 =_____________________ 

○ Relació entre número de bocs i cabres (RELTCL) = NCALRES / NBOCSL ______________ 

○ % de variació en el número de caps respecte fa 20 anys  _________%Augmentat; ___________ % Disminuït 
 

 
ALTRES TIPUS DE BESTIAR i LA SEVA ALIMENTACIÓ 

 Caps / Ruscs % Autoconsum  

Porcí   

Coniller   

Aviram   

Altres (abelles propietat- etat /transhumants...)   

 

URTOT: unitats ramaderes totals = URBC + URBL + URO + URCC + URCL + URE = _________________   
- Percentatges respecte al total: 
 URBCJTOT = (URBC/URTOT)x100=_________  URBLJTOT = (URBL/URTOT)x100=_______ 
 URBJTOT = (URB/URTOT)x100=___________  UROJTOT = (URO/URTOT)x100=_________ 
 URCCJTOT = (URCC/URTOT)x100=________  URCLJTOT = (URCL/URTOT)x100=_______ 
 URCJTOT = (URC/URTOT)x100=___________  UREJTOT = (URE/URTOT) x 100=________ 
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2. BASE TERRITORIAL  
 Nº parcel·les Superfície (ha) % increment superfície respecte fa 10 anys  

(+% increment; -% disminució) 

Prats de dall secà    

Prats de dall reg    

Cultius farratgers secà    

Cultius farratgers reg    

Pastures naturals     

Superfície Total:    
CARRAM (càrrega ramadera) = URTOT / SUPTOT =____________ 
PERCCF: % cultius farratgers = (SUPCF+SUPCFR / SUPTOT) x 100 =______________ 
PERD: % prats de dall = (SUPDS + SUPDR / SUPPTOT) x 100 =_________ 
 

○ Teniu parcel·les que feu servir menys que d’altres? __ Sí   __ No; Per quin motiu?____________________________________   

Des de fa quan?________________________________________________________________________________________ 

○ Durant els darrers 20 anys ha canviat les seves localitzacions? _____ Sí   _____ No  

○ Durant els darrers 20 anys quants trossos ha abandonat? _______; Per què? _______________________________________ 

○ Durant els darrers 20 anys ha variat l’ús que en fa de les pastures comunals? __han augmentat /__han disminuït /__mantingut. 

¿Per quin motiu?__________________________________________________________________________________________ 

○ Quina mena de conservació del farratge duu a terme? ___ fenc; ___ ensitjat; ___ altre (especificat) ______. 

○ Durant els darrer 20 anys ha canviat la manera de conservar el farratge? __ Sí;  __ No.  

Per què?___ ___________________________________________________________________________________________ 

○ Respecte al què feia fa 20 anys la data de la primera dallada dels prats de dall ha variat?____avançat;____endarrerit; ____. 

Quants dies?____________________________ 

○ Respecte fa 20 anys ha experimentat alguna variació en la qualitat de les pastures naturals?__augmentat;__disminuït;__ manté. 

Quin creu què és el motiu?_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

○ Respecte fa 20 anys ha experimentat variació en la qualitat de l’herba del prats de dall?__augmentat;__disminuït;__ manté.  

Quin creu què és el motiu?__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

○ Durant els darrers 20 anys els punts d’aigua que fa servir per abeurar el bestiar han variat? __augmentat / __disminuït / __manté.  

○ ¿Hi ha alguna pràctica de maneig dels prats de dall que hagi deixat de fer durant els darrers 20 anys? __ Sí; __ No; 

¿per quina raó?_________________________________________________________________________________________ 

○ ¿Hi ha alguna pràctica de maneig de les pastures que hagi deixat de fer durant els darrers 20 anys? __ Sí; __ No 

¿per quina raó?_________________________________________________________________________________________ 

3. ALIMENTACIÓ DEL BESTIAR i CICLE AGRORAMADER 
○ Duu a terme la transhumància?    ______ Sí; ______ No. Quants mesos?___________ 

○ Duu a terme la transtermitància?  ______ Sí; ______ No. Quants mesos?___________ 

○ Respecte al què feia fa 20 anys la data de pujada del ramat cap a la muntanya ha variat?  __ avançat; __endarrerit; __.  

Quants dies?___________. Per què?_________________________________________________________________________ 

○ Respecte al què feia fa 20 anys la data de baixada del ramat cap a la muntanya ha variat? __ avançat; __endarrerit; __.  

Quants dies?_________. Per què?___________________________________________________________________________ 

○ Cada quants dies vigila el ramat quan es troba a les pastures? ____________________________________________________ 

○ Respecte fa 20 anys la freqüència de vigilància del ramat ha variat?  __ augmentat; __disminuït; __ manté.  

Per què?_______________________________________________________________________________________________ 
 

○ Durant quants mesos té el ramat estabulat ___________ 

○ Respecte fa 20 anys el nº de mesos que el ramat roman estabulat ha variat?__augmentat; __disminuït; __ mogut. 

Per què?______________________________________________________________________________________________ 
 

○ En té prou amb el fems de l’explotació per bogar els trossos? __Sí; __ No.  

 - En cas negatiu: __ en compra; __ li’n donen. 

○ Fa servir fertilitzants químics?  _____ Sí   _____ No 
 

○ Quins són els principals tractaments sanitaris que ha de dur a terme generalment? ____________________________________  

¿Recorda algun tractament que es fes abans de manera tradicional?_________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________ 

 ¿Hi ha algun tractament d’aquest que vostè encara faci servir quan en té necessitat?____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

○ Quantitat d’alimentació pel bestiar que van comprar l’any passat? 

- Kg de cultius farratgers  ________________ - Kg de palla ____________________________ 

- Kg de llavor de cereal (gra) ____________  - Kg d’herba (en fenc o verd) _______________  

- Kg de granulat (pinso) ________________ 

○ % de variació de la quantitat d’alimentació pel bestiar que compra en relació a fa 20 anys? 

- % cultius farratgers  _________________ - % palla _____________________________ 

- % llavor de cereal (gra) _____________ - % herba (en fenc o verd) ________________  

- % granulat (pinso) _________________ 

A quin motiu es deu aquest variació?____________________________________________________________________ 

○ Els toros (o mascles) estan sempre amb el ramat? ______ Sí; ______ No. 

○ % d’animals venuts en venda directa a consumidors______________________ 

○ % d’animals per autoconsum ________________________________________ 

○ Vénen altres productes agraris? ______ Sí; ______ No;  Quins?___________________________________________________ 

4. MÀ D’OBRA 

 Assalariat [A] o Familiar [F]) Dedicació (UTA) 
(completa/partical/jubilat) 

Titular   

Treballador 1   

Treballador 2   

Treballador 3   

NTREXP (nº treballadors de l’explotació) = 1+ T1+ T2 + T3 + T4 =___________  
 

○ Quants anys fa que la seva família es dedica a la ramaderia (número d’anys):  _____________ 

○ Número de membres que conformen la família (viuen junts regularment):  ____; I  fa 20 anys ______. 

○ Número de membres de la família en edat laboral que no treballen a l’explotació:  ____________ 

○ La família obté rendes externes a l’explotació?    _____ Sí   _____ No.  

 - En cas afirmatiu, de quina activitat es tracta?   __(activitat extra, indicar  de quin sector és)__________________  

(0-Agricultura; 1-Indústria; 2-Construcció; 3-Serveis; 4- Jubilació( 

○ Quantitat de mà d’obra que la família dedica a activitats no ramaderes: ____________ 

○ Té algun fill/a o col·laborador que el succeirà a l’explotació?   _____ Sí   _____ No. 

UTATOT: mà d’obra total = (nº complet x1) + (nº parcial x 0.5) + (nº jubilat x 0.25)=__________________________________  
UTAFAM: mà d’obra familiar = ((nº complet familiar x1) + (nº parcial familiar x 2) + (nº jubilat familiar x 0,25)=____________  
UTAASAL: mà d’obra assalariada = (nº complet assalariat x1) + (nº parcial assalariat x 0.5) + (nº jubilat “assalariat” x 
0.25)=_________________________ 
PERCASA: % mà d’obra assalariada = (UTAASAL/UTATOT) x 100=____________________ 
URJUTA: relació unitats ramaderes i mà d’obra = URTOT/UTATOT=____________________ 
STPJUTA: relació superfície total pasturable i mà d’obra = SUPTOT/UTATOT=____________ 
ANFAM: quantitat de bestiar per membre de la família = URTOT/NFFAM=________________ 
ANFAM2: quantitat de bestiar per UTA = URTOT/UTATOT=___________________________ 
 

○ ¿% de la importància de l’activitat econòmica ramadera sobre els ingressos familiars?  ______________________ 

○ ¿% aproximat del que representen els subsidis respecte el total d’ingressos de l’activitat ramadera? ___________ 

○ ¿Ha demanat crèdits en relació a l’activitat ramadera? __Sí; __No. 

○ ¿Ha contractat algun cop una assegurança agrària? __Sí; __No; ¿Per quin motiu l’ha contractada?______________________  

_______________________________________________________________________________________________________ 

○ ¿És membre d’alguna associació o cooperativa de ramaders? ___Sí; ___No; ¿Quina?________________________________; 

¿per què?_______________________________________________________________________________________________ 

○ ¿A qui acudeix en cas de tenir dubtes sobre quelcom relacionat amb la gestió del bestiar o dels cultius farratges i prats de dall? 

________________________________________________________________________________________________________ 

○ ¿Quin és el paper de les dones en les explotacions ramaderes del Pallars avui en dia?_________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

¿Ha canviat molt aquest rol amb el que feien abans les padrines?__Sí; __No. ¿Pots descriure els principals canvis que has 
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percebut? 

- Taques feien abans:_______________________________________________________________________________________ 

- Tasques fan ara: _________________________________________________________________________________________ 
 

¿Creu les dones juguen un paper més rellevant en el fenomen actual d’increment de l’artesania alimentaria (formatges, mel, 

melmelades, plantes medicinals...)? Per què?____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

¿Creu les dones juguen un paper més rellevant en el fenomen actual de diversificació de l’activitat ramadera? Per què?_________  

________________________________________________________________________________________________________  

5. INSTAL·LACIONS i  MAQUINÀRIA 
QUADRES, CORRALS i MAGATZEMS 

Nº Localització m² coberts Propietat Lloguer 
     

     

MAQUINÀRIA DE CAMP 

 C.V. (nºcv) 
Tractor 1  

Tractor 2  

Altres (recol·lectora “cosechadora”, motosegadors, motocultor...)  

CVTOT: cavalls de vapor totals = Σ CV =______________________________________ 
CVTJSUPP: relació cavalls i superfície prats de dall i cultius farratgers = CVTOT / (SUPDS+SUPDR+SUPCF+SUPCFR) 
 

LLOGUER DE MAQUINÀRIA DEL / AL EXTERIOR 

Tipus DEL / AL Hores/Any (1dia = 8 hores)  
   

   
 

6. PERCEPCIÓ 
○ ¿Quin tipus de bestiar prefereix més? _______________________________ ¿Per què? _______________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

¿Ha canviat de preferències durant els darrers 20 anys?___________________________________________________________  

¿Per què? _______________________________________________________________________________________________ 

○ ¿Quina creu que és la quantitat mínima de bestiar que una família necessita avui en dia per a viure només del ramat? ( posem 

una família tipus de cinc membres)___________________________________________________________________________; 

¿i abans, a l’època dels pares?_______________________________________________________________________________ 

○ ¿La sequera i la manca d’aigua han estat un problema els darrers anys? ___Sí; ___No ¿Per què?_______________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

¿Què fa per a fer front a la sequera i la manca d’aigua? ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________  

¿Neva menys que fa 20 anys?_______________________________________________________________________________ 

¿De quina manera afecta aquest fet a la gestió del bestiar?________________________________________________________ 

○ ¿L’erosió del sòl ha estat un problema els darrers anys? ___Sí; ___No ¿Per què?____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

¿Què fa per a fer front a l’erosió del sòl ?_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

○ ¿Les inundacions han estat un problema els darrers anys? ___Sí; ___No ¿Per què?__________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

¿Què fa per a fer front a les inundacions? ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________  

○ ¿La degradació de pastures ha estat un problema els darrers anys? ___Sí; ___No ¿Per què?__________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

¿Què fa per a fer front a la degradació de pastures? ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________  

○ ¿La reforestació ha estat un problema els darrers anys? ___Sí; ___No ¿Per què?____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
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○ ¿Què fa per a fer front a la reforestació? ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________  

○ ¿El calendari agrícola i ramader s’ha desplaçat els darrers anys? ___Sí; ___No ¿Per què?____________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

○ ¿Què ha fet per adaptar l’activitat ramadera a aquest fet? ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________  

○ ¿Aparició de nous predadors els darrers anys? ___Sí; ___No ¿Per què?___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

¿Què ha fet per adaptar l’activitat ramadera a aquest fet? __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________  

○ ¿Què li representa per a vostè la qüestió del canvi climàtic?_______________________________________________________ 

¿Què us ve al cap quan es parla d’aquest tema?_________________________________________________________________ 

¿Aquestes darrers anys heu observat o sentit a parlar d’algun esdeveniment a la comarca que es relacioni amb el canvi climàtic? 

(canvi temperatures, canvi nevades, fonts seques, moviment de les estacions, més o menys fenòmens extrems com tempestes o 

vent, més o menys malalties del ramat...)_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

¿De quina font d’informació va sentir a parlar per primer cop del canvi climàtic?_________________________________________ 

¿Creu què el canvi climàtic és un problema per la ramaderia? ___Sí; __No ¿Per què? ___________________________________  

________________________________________________________________________________________________________ 

○ ¿Què fa per a fer front a aquests canvis? ¿Canvis en la gestió de les pastures i cultius farratgers? ¿Canvis de cultius? ¿Canvis 

d’animals? _______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

○ Està certificat com a ramaderia ecològica?  ____ Sí  ____ No  

○ Com valora la seva participació a aquestes mesures agroambientals?  

 ___Molt positiu ___Positiu ___Indiferent ___Negatiu ___Molt negatiu  

○ Com considera la incidència dels espais naturals protegits sobre la ramaderia de  muntanya (Parc Nacional, Parc Natural)?  

 ___Molt positiva ___Positiva ___Indiferent ___Negativa ___Molt negativa 

¿De quina manera afecten a la seva activitat?__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

○ ¿Hi ha alguna normativa que considera que dificulta la seva activitat amb el bestiar? ____ Sí; ____ No 

¿Quina?________________________________; ¿En què el perjudica?______________________________________________ 

○ ¿Què és el què més dificulta dur a terme la seva activitat avui en dia?______________________________________________ 

○ ¿Troba alguna dificultat especial a l’hora de moure el ramat (de pujar-lo i baixar-lo de les pastures, a l’hora de passar prop dels 

pobles...)?_______________________________________________________________________________________________ 

○ ¿Troba alguna dificultat especial a l’hora de trobar prats i pastures bones i properes?  ____ Sí; ____ No ¿Per quin 

motiu?__________________________________________________________________________________________________ 

○ ¿Quin creu què és el rol dels ramaders de muntanya a la societat catalana?__________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

¿Sent que se’ls valora la vostra activitat? ____ Sí  ____ No; ¿Per què?_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

○ Quin creu que és actualment el repte més important que ha de superar la ramaderia de la comarca per continuar?  

La manca de relleu generacional   

Els baixos preus del bestiar (pressió rendibilitat econòmica)  

Les noves funcions socials i ambientals que es demanen al sector (jardiners del paisatge)   

La pèrdua de les millors terres per la pressió urbanitzadora  

La gent prefereix dedicar-se a feines més còmodes  

Les traves que posa l’administració  

El canvi del perfil de gent que viu a la comarca no tan acostumats a conviure amb la ramaderia  

Sequera  

Emboscament  

Altres...  

○ ¿Què li demanaria al govern per a millorar el sector ramader de la comarca?__________________________________________ 


