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1.  INTRODUCCIÓ 

Es realitza el present projecte per tal de preveure quines son les tasques necessàries i els costos totals 

d’implantació d’uns horts socials en terrenys municipals de la població de Vilanova i la Geltrú.  

El present document pretén ser una eina pràctica que doni resposta a una sèrie de necessitats creuades 

que s’han anat generant els darrers temps entre el consistori municipal i un sector cada cop més 

important de la població del municipi, les quals es resumeixen en els punts següents: 

 Durant els darrers anys s’ha anat observant una creixent demanda per part de diferents entitats 

socials, col·lectius, associacions, particulars o plataformes urbanes d’espais on poder desenvolupar 

l’activitat hortícola d’autoconsum dins sòl urbà 

 L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, al igual que molts municipis del país, disposa d’un important 

nombre d’espais sense ús i sense perspectiva de poder desenvolupar-hi cap activitat a curt i mig 

termini, fruit del ralentiment de la construcció en els darrers anys. Moltes d’aquestes àrees lliures de 

la ciutat (solars sense construir, zones verdes pendents de desenvolupar, etc.) es poden recuperar i 

revaloritzar mitjançant fórmules de col·laboració amb col·lectius i entitats sense ànim de lucre, que 

tinguin com a objectiu el desenvolupament d’horts urbans i socials 

 En un escenari com l’actual, l’hort urbà es perfila com a espai de lleure i de recurs ocupacional per 

a la obtenció d’aliments frescos d’autoconsum per a un sector important de la població; podent 

esdevenint un espai d’autogestió, autoconsum, de treball de la terra amb mitjans respectuosos amb el 

medi ambient, i de creuament d’experiències socials urbanes 

En aquest sentit, els principals objectius que pretén assolir el present estudi son els següents:  

 Recuperar, amb la implantació d’horts socials, un d’aquests espais municipals pendents 

d’urbanitzar i actualment en desús 

 Ordenar l’espai recuperat com a horts socials amb una lògica que sigui tècnica i paisatgísticament 

viable, tot evitant la invasió desendreçada del mateix que pugui oferir una imatge precària  

 Facilitar a agrupacions de particulars, d’espais dins el municipi on poder realitzar horts i practicar 

l’autoconsum de productes de proximitat social i agronòmicament sostenibles. 

 Proveir a diferents associacions i entitats socials, d’espais on poder realitzar formació de la 

pràctica hortícola i la producció de producte fresc, per tal de millorar les condicions de vida de 

persones amb risc d’exclusió social provinents del tercer sector 

 Afavorir la cohesió i dinamització social de la ciutat 

A l’any 2011 l’Ajuntament de Vilanova ja va posar en servei uns primers horts urbans ecològics situats 

en una parcel.la municipal amb una superfície total de 2.706,45 m2. Aquest equipament va suposar una 

inversió important, que en el context actual no es pot tornar a plantejar de la mateixa manera, 

principalment pel seu elevat cost econòmic i de manteniment de les instal·lacions. 
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2.  OBJECTIUS DEL PROJECTE 

El present projecte pretén oferir una alternativa tècnica i econòmicament viable per tal de poder 

seguir realitzant horts en terrenys municipals, amb l’objectiu de donar una resposta a la demanda 

social i de l’ocupació d’espais municipals actualment en desús. 

En aquest sentit, el projecte s’estructura en els següents apartats:  

A. Memòria i annexes: S’inclou una proposta executiva concreta de realització d’horts socials en 

un àmbit municipal específic (parcel.la adjacent al Camí de la masia d’en Cabanyes nº1). 

Inclou totes les tasques mínimes a realitzar per deixar els terrenys a disposició dels usuaris pel 

seu ús com a horts socials, així com un manual de bones pràctiques en agricultura ecològica per 

a tot usuari que sigui adjudicatari d’algun dels horts.  

B. Plànols: On queda formalitzada la proposta en l’àmbit específic, la proposta d’instal·lació de 

reg i elèctrica, així com plànols de detalls constructius. 

C. Plec de prescripcions tècniques: Comprèn el conjunt de característiques que hauran de complir 

els materials emprats en la construcció, així com les tècniques per la seva col·locació a l’obra i 

les que hauran de sorgir de la seva instal·lació.  

D. Pressupost: S’indica el pressupost total de l’execució dels horts en l’àmbit concret d’actuació, 

amb dues alternatives diferenciades: 

D.1. Alternativa 1. Pressupost amb instal·lació de reg automatitzat per degoteig  

D.2. Alternativa 2. Pressupost amb instal·lació de reg per gravetat (solcs) 

La finalitat és poder obtenir la informació sobre la inversió mínima a realitzar, per tal de convertir un 

solar municipal actualment abandonat en horts municipals.  

Aquesta inversió es pot traduir en un preu per metre quadrat de transformació d’un espai municipal en 

horts, el qual pot servir d’orientació al consistori municipal del que podria representar activar altres 

zones ermes de la ciutat, tenint en compte les lleugeres variacions que es puguin produir depenent de 

la casuística de cada espai concret.  
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3.  DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

3.1 LOCALITZACIÓ 

El solar es situa als afores del terme municipal, a l’extrem nord de la població de Vilanova i la Geltrú, 

tal i com es pot apreciar en la Imatge 1. Queda delimitat a l’est pel Camí de la Masia d’en Cabanyes i 

el grup de vivendes del Barri Entretorrents, a l’oest per l’empresa Prysmian i el polígon Industrial 

Llimonet, al nord pel carrer Anoia i al sud pel carrer Sevilla. 

L’espai, antigament destinat a l’agricultura, és en l’actualitat una zona erma en desús, amb una 

superfície d’uns 7.140 m2, classificada urbanísticament com a Espais Lliures (clau F-parcs i jardins). Té 

una amplada aproximada de 30 metres, una llargada de 225 metres, i un desnivell des del costat més 

septentrional al més meridional d’uns 5 metres. 

 

 

Imatge 1. Àmbit de la població de Vilanova i la Geltrú, amb la ubicació de la parcel.la es estudi, al nord de la ciutat 
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Imatge 2. Àmbit de la parcel.la on ubicar els horts socials, al C/Masia Cabanyes 1 de Vilanova i la Geltrú 

 

Tot el lateral est de la finca queda delimitat per un tancament de malla electrosoldada que pertany a 

la indústria adjacent. Tota la longitud del lateral oposat a la parcel.la industrial queda delimitat per 

una línia d’arbrat (Pinus pinea i Olea europaea). La parcel.la s’eleva uns 80 cm respecte la cota de la 

vorera que la delimita pels costat sud oest, oest i nord oest. 

3.2 ACCESSOS 

L’accés a la parcel.la es realitza des de qualsevol punt de la vorera que la delimita per tres dels seus 

costats, a excepció del costat que llinda amb l’empresa adjacent. Donat que la parcel.la es troba uns 

80cm per sobre del nivell de la vorera, s’ha de superar aquest desnivell a través del talús existent. 

 

 

Imatge 3. Desnivell existent entre la vorera i la parcel.la es estudi, vista des del costat més meriodional 
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3.3 INFRAESTRUCTURES EXISTENTS 

Ubicada en l’extrem nord-oest en l’interior de la finca, hi ha una antiga bassa de reg en desús i en un 

estat avançat de degradació. Fa 4 metres de costat per 0,8 metres d’alçada. 

També en l’extrem nord-oest però fora la finca (a nivell de la vorera per a vianants que la delimita), hi 

ha un pou d’aigües freàtiques de 50 metres de profunditat, protegit per una tapa de metall. Annex al 

pou hi ha un grup de bombeig explotat per la companyia d’aigües municipal, amb una boca de reg que 

serveix per abastir d’aigua les cisternes del camions que realitzen la neteja viària del municipi. 

En l’extrem sud-oest i dins la parcel.la hi ha una petita estació transformadora que pertany a la 

industria annexa. 

 

  

Imatge 4. Antiga bassa de reg ubicada dins la parcel.la Imatge 5. Caseta de serveis del pou de reg existent davant 
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4.  CONDICIONANTS DEL PROJECTE 

4.1 CLIMATOLOGIA 

Vilanova i la Geltrú es caracteritza per tenir dos o tres mesos subhivernals i un estiu de quatre mesos 

on dos d’ells són àrids. La resta de l’any resta moderadament humit. 

La precipitació mitjana anual es mou entre els 550 mm i 600 mm. Pel que fa al règim pluviomètric, 

l’estació més plujosa és la tardor i les més seques l’estiu i l’hivern.  

Pel que fa a les temperatures, els hiverns són moderats (amb mitjanes de 7°C a 9ºC), i els estius 

calorosos (entre 22°C i 24ºC), així que l’amplitud tèrmica anual és moderada. La temperatura mitjana 

anual registrada al llarg del període 2008-2012 es situa entre els 15,5 i 16,5ºC. Les temperatures 

mínimes mitjanes als mesos d’hivern es situen a prop dels 5ºC, amb valors mínims absoluts inferiors als 

0ºC. El risc de gelades és baix degut a la influència del mar sobre el territori. 

Els valors d’evapotranspiració en el mes de juliol estan al voltant dels 147mm. 

El vent assoleix una velocitat mitjana de 0,5 m/s. amb vents de component sud-oest a l’època estival i 

vents de component nord a l’hivern.  

La humitat relativa mitjana de l’àrea d’estudi varia entre un mínim de 68% al juny i un màxim del 79% 

a l’octubre. L’amplitud és reduïda com a conseqüència de la influència de la mar.  

La irradiació solar rebuda és elevada respecte altres llocs de Catalunya, amb una mitjana diària 

d’irradiació global entre els 15 i els 15,5 MJ/m2.  

Tots aquests factors climàtics fan de la comarca del Garraf una zona indicada per a una àmplia gamma 

de conreus agrícoles, entre els quals hi destaquen els productes d’horta (sempre i quan l’aigua de reg 

no sigui un factor limitant).  

En l’Annex 3. “Estudi climàtic” es presenten els mètodes de càlcul i resultats obtinguts. 

4.2 HIDROLOGIA SUPERFICIAL I SUBTERRÀNIA 

L’àmbit d’actuació correspon a la conca hidrogràfica del Garraf-Foix. A l’oest de l’àmbit transcorre en 

sentit nord-sud el Torrent de la Pastera (torrent amb cabals irregular fortament influenciats per les 

precipitacions), sense possible afecció sobre el mateix.  

En quant a hidrologia subterrània, l’àmbit territorial correspon a la massa d’aigua subterrània del 

Garraf, trobant-se alguns aprofitaments d’aquesta aigua vinculats a les explotacions agrícoles, així com 

basses, sèquies i canalitzacions de reg. Al costat de la parcel.la en estudi hi ha el “Pou Camps”, del 

qual en l‘actualitat se’n aprofiten les aigües per a la neteja viària. D’aquesta pou és d’on es preveu 

extraure aigua per al reg dels horts. 

4.3 AIGUA DE REG EN L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

Per tal de decidir si l’aigua del pou Camps acompleix les condicions necessàries per a ser utilitzada pel 

reg dels horts, durant el mes de maig de 2013 es va prendre una mostra que es va dur a analitzar al 

laboratori agroambiental APPLUS de Sidamon (Lleida) i certificat per ENAC.  
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A partir dels resultats de l’analítica, es realitzen les següents observacions: 

 Hi ha un cert risc de salinitat de l’aigua entre lleuger i moderat. En aquest sentit, és una aigua que 

es podrà utilitzar per al reg, sempre i quan els sòls siguin molt permeables i amb un bon drenatge. Per 

tal d’evitar problemes de baixada de rendiment en els cultius i pèrdues de qualitat, s’hauran 

d’utilitzar volums d’aigua de reg en excés per rentar les sals del sòl. S’aplicaran unes dosis de rentat al 

voltant del 20%. 

 L’analítica mostra un valor de pH de 7,3. No és un valor preocupant que pugui provocar trastorns 

nutricionals o efectes tòxics sobre la vegetació. 

 No hi ha risc de sodicitat.  

 En quant a toxicitat per ions específics, s’haurà d’anar en compte amb els valors obtinguts de 

Clorurs, Potassi i Magnesi. Aquests valors poden provocar en la major part dels cultius cremades foliars 

i problemes en fruits i qualitat organolèptica. En qualsevol cas, les dosis de rentat del reg calculades 

faran rebaixar aquests valors fins a no ser perjudicials per les plantes. 

En l’Annex 5. “Anàlisi aigua pou” es poden consultar els resultats complerts de l’analítica i la discussió 

dels mateixos. 

4.4 FERTILITAT DEL SÒL DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

S’observa que els sòls de l’àmbit d’actuació han estat abandonats per un període superior als deu anys. 

Veïns de la zona indiquen que havia estat una zona antigament agrícola, dedicada principalment als 

cultius de secà (ametllers, olivera i vinya). 

Per tal de conèixer la fertilitat física i química dels sòls, en el mes d’abril de 2013 es va prendre una 

mostra que es va enviar a analitzar al laboratori agroambiental APPLUS de Sidamon (Lleida), certificat 

per ENAC.  

A partir dels resultats de l’analítica, es realitzen les següents observacions: 

 Son sòls molt calcaris, de pH bàsic i no salins.  

 Presenten una textura franca, amb un proporció elevada d’arenes i llims respecte les argiles. 

Aquest fet pot afavorir una bona aireació i porositat, que a la vegada es pot veure perjudicada per 

l’elevada proporció de llims que poden colmatar els porus existents. 

 Quant a la fertilitat química, els nivells de CIC del sòl de la finca son dèbils. Tenint en compte que 

en els resultats de l’analítica els valors dels ions Mg2+, K+ i Na+ son normals, es pot esperar que el valor 

dèbil de la CIC sigui degut a un baix percentatge de matèria orgànica.  

 Els valors de carbonat càlcic equivalent i calci del sòl en estudi obtinguts en laboratori (31% s.m.s i 

7005 ppm respectivament), indiquen que és un sol molt calcari i amb una forta presència de Ca2+. El 

Ca2+ podrà provocar un desplaçament d’altres cations essencials fora del complex, amb el risc de 

pèrdua i empobriment del sòl de certs nutrients. També es podran provocar efectes d’antagonisme, 

amb la formació de fosfats càlcics insolubles en sòl, lo qual pugui dificultar la nutrició fosfatada dels 

cultius, així com l’assimilabilitat/solubilitat dels elements Fe (clorosi fèrrica), Mn, Zn i Cu.  

 Els valors de pH son força elevats (>8,2), fet que pot repercutir en una reducció de l’acció dels 

microorganismes en els processos de descomposició de la matèria orgànica, així com en una creixent 

indisponiblitat de nutrients per la nutrició de les plantes.  

 El valor de salinitat al sòl (0,15dS/m) indica que és un sòl que no presenta problemes en quant a 

sals. Per altre costat, el sòl tampoc presenta problemes de sodicitat. 

 El valor de matèria orgànica del sòl és baix.  

 El valor del N-nítric és un valor mitjanament baix. Aquest fet té una certa lògica si es té en compte 

que la parcel.la fa més de deu anys que ni s’hi cultiva ni s’hi intervé. 
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 El valor de P-assimilable (8mg/kg s.m.s) és molt baix, tenint en compte que és un sòl que es pensa 

destinar al cultiu d’hortícoles. Aquest fet es produeix en gran mesura per la naturalesa del sòl i per la 

baixa concentració de matèria orgànica, així com en menys mesura per uns nivell de pH i Ca2+elevats 

que poden afavorir la formació d’agregats P-Ca, fent disminuir la solubilitat del P. 

 El valor de K és un nivell acceptable i per tant la vegetació no presentarà deficiències del mateix. 

 El valor de Ca2+ és un nivell alt, que s’haurà de corregir amb aplicació de matèria orgànica al 

terreny per tal d’anar fent disminuir el pH i afavorir que els plantes puguin absorbir altres nutrients 

entre els quals destacar el fòsfor i el ferro. 

Els resultats anteriors indiquen que en la mesura en què hi hagi un bon nivell de matèria orgànica al sòl 

(afavorit per aportacions de compost, adobat en verd i/o fems), es podran anar corregint els problemes 

lligats a l’elevat pH, es podrà incrementar l’activitat microbiana i la mineralització. 

En l’Annex 4. “Estudi del sòl” es poden consultar els resultats complerts de l’analítica i la discussió 

dels mateixos. 
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5.  SITUACIÓ ACTUAL I FUTURA DELS HORTS AL MUNICIPI DE VNG 

5.1 SITUACIÓ ACTUAL 

Actualment hi ha en servei dins la població de Vilanova un parc hortícola, els “Horts Urbans Ecològics 

de VNG”, que es va posar en marxa a finals de l’any 2011. L’objectiu va ser fomentar espais verds 

"singulars" a la ciutat, promocionar l'agricultura sostenible i de proximitat, així com la cessió temporal 

d'horts als ciutadans i ciutadanes. Aquest parc està format per 41 parcel·les d’horts de 25m2 

cadascuna, dins un solar municipal d’uns 2.700m2 ubicat a la cruïlla entre el carrer del Doctor 

Zamenhof i l'avinguda de Rocacrespa. El solar disposa dels següents espais: 

ESPAIS COMUNITARIS 

 Espai destinat a zona de compostatge 

 Dipòsit regulador d’aigua de 75 m3 pel reg 

 Caseta de 2,5x2,5 metres. pel grup de bombeig, filtratge, programador i electrovàlvules. 

ESPAIS D´ÚS EXCLUSIU PER CADA USUARI 

 Una parcel.la d’hort de 25 m2 numerada i delimitada amb cinta 

 Clau de pas per a cada hort, ubicada dins una arqueta de material plàstic 

 Xarxa de reg a l’interior de cada hort formada per canonada exsudant 

Les 41 parcel·les municipals d'horts es van distribuir entre persones sol·licitants empadronades al 

municipi i per sorteig, tenint en compte grups de diferent tipologia i amb ordre de preferència diferent 

(persones majors de 60 anys pensionistes i/o jubilats, persones menors de 65 anys amb renda reduïda, 

entitats i associacions, i ciutadans i ciutadanes en general que no pertanyien a cap dels altres grups).  

Les persones que van accedir a les places tenen en l’actualitat una llicència d’ús privatiu dels horts per 

un període de 2 anys prorrogable a un any més. Aquesta durada es vàlida sempre que els terrenys no 

siguin necessaris per a obres, serveis o instal·lacions municipals; o per al desenvolupament 

d’actuacions previstes en el Pla General o d’altres instruments urbanístics. Totes aquestes persones 

van rebre formació bàsica en agricultura ecològica. 

5.2 SITUACIÓ FUTURA 

Des que es van posar en funcionament aquests horts, hi ha una extensa llista d’espera, a més de 

sol·licituds internes a l’Ajuntament per part de particulars i entitats, per tal de posar en marxa més 

zones d’horts a la ciutat.  

Donat que l’experiència prèvia amb els “Horts Urbans Ecològics de VNG” és altament positiva i amb 

una resposta social important, el consistori es planteja la possibilitat de transformar altres espais 

municipals en horts socials i urbans. El plantejament actual però ha de diferir respecte l’anterior en 

què la inversió econòmica ha de ser molt ajustada, donades les circumstàncies actuals. 

A partir de l’experiència prèvia, el consistori municipal creu necessari incloure en futurs projectes una 

sèrie de requisits indispensables com son: 

 Tancament perimetral 

 Xarxa d’aigua 

 Delimitar i habilitar uns accessos a les finques i als horts 

 Donar prioritat immediata a les entitats socials com a beneficiàries de futurs horts socials.  
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6.  CRITERIS D’ORDENACIÓ. RELACIÓ D’USOS I NECESSITATS 

El present projecte d’horts està pensat per a que els beneficiaris siguin entitats i associacions 

principalment. En aquest cas, la superfície de cada hort haurà de ser prou gran perquè s’hi pugui 

realitzar formació de personal, o perquè s’hi generi prou excedent de producte per tal que es pugui 

destinar a part de l’autoconsum dels seus membres, al bescanvi amb moneda social o amb banc de 

temps. 

El solar és de propietat municipal, i és en l’actualitat una parcel.la no urbanitzada plena de malesa i 

deixalles de tot tipus. Per tal d’habilitar aquest espai com a horts socials, serà necessari realitzar les 

següents actuacions: 

 Neteja de vegetació adventícia, esporgues d’arbrat, neteja de brossa, anivellat del terreny 

 Treball superficial del sòl per tal de generar un suport que ofereixi les condicions ideals per al 

desenvolupament de la vida vegetal 

 Realització de dos accessos des de la vorera annexa 

 Realització d’un tancament perimetral per protegir l’espai de possibles furts o actes de vandalisme 

 Formació d’un camí interior amb paviment tou, que uneixi els accessos amb els horts i la bassa  

 Delimitació dins la parcel.la de vuit unitats d’hort de 465 m2, destinades cada una d’elles a una 

associació o entitat diferent.  

 Connexió d’aigua fins a cada un dels horts  

Les diferents superfícies que formen la parcel.la queden delimitades com segueix: 

 

TAULA 1. ESPAIS I SUPERFÍCIES QUE INTEGREN ELS HORTS SOCIALS PASTERA 

Identificació espai Superfície parcial (m2) Superfície total (m2) 

Superfície total de la parcel.la  6.993 

Espai total dedicat a horts, zones de pas i d’estada, delimitat amb 

tancament perimetral 

 6.281 

8 unitats d’horts socials (inclòs els passadissos de 0,6 metres entre ells) 465 3.800 

Camí d’accés als diferents horts, bassa i caseta de maniobres  953 1.309 

Espais lliures entre horts i entre els horts i la vorera  1.560 

 

En la imatge adjunta es pot apreciar la proposta d’actuació: 
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Imatge 6. Proposta d’actuació en la parcel·la “Horts socials Pastera” 
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7.  PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

Dins la proposta general d’actuació es proposen dues alternatives de reg diferenciades en quant a la 

tècnica emprada i els costos d’inversió i manteniment. Aquestes alternatives son: 

 Alternativa 1. Reg per degoteig. Implica una inversió en el grup de bombeig, grup de filtratge, 

electrovàlvules, programador; així com  instal·lació d’una caseta de reg per guardar tot aquest 

material.  

 Alternativa 2. Reg per gravetat (per solcs). La inversió és molt inferior doncs no es necessita grup 

de bombeig, filtratge o programació. 

En qualsevol de les dues alternatives, el projecte només contempla dur l’aigua fins a l’entrada de cada 

parcel.la, essent l’entitat l’encarregada de fer-se la instal·lació de la canonada porta-goters per 

l’alternativa 1, o la realització dels solcs per a l’alternativa 2. 

Ambdues alternatives tenen una sèrie d’actuacions comunes i unes altres de diferenciades, tal i com es 

pot apreciar a continuació: 

1. Actuacions comunes a ambdues alternatives: 

 Preparació del terreny 

 Formació d’accessos, camins de pas i zones d’estada 

 Tancament perimetral 

 Senyalització i delimitació dels horts 

 Ampliació i cobertura superior de la bassa de reg 

 Instal·lació elèctrica comuna a les dues alternatives 

2. Actuacions específiques per l’Alternativa 1 (reg per degoteig): 

 Construcció de caseta de reg 

 Instal·lació elèctrica  

 Instal·lació de sistema de reg 

3. Actuacions específiques per l’Alternativa 2 (reg per gravetat): 

 Instal·lació de sistema de reg 

Aquestes alternatives també queden contemplades en el document 4. “Pressupost”, on es presenten 

dos pressupostos diferenciats depenent de l’alternativa triada. 

En els plànols 04f01 i 05f01 es poden apreciar les propostes d’ordenació general específica i 

geomètrica. En els plànols 06f01 i 06f02 es pot apreciar la planta general de reg i esquema unifilar de 

les dues alternatives. 

7.1 ACTUACIONS COMUNES 

7.1.1 Preparació del terreny 

S’han de realitzar una sèrie de tasques preparatòries del terreny, destinades a crear i mantenir una 

adequada estructura per tal de que les plantes trobin un medi òptim per al seu desenvolupament. Les 

tasques a realitzar son les següents: 
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NETEJA I DESRBRÒS 

Previ al treball del sòl en profunditat, és necessari realitzar una neteja superficial de restes de runa 

abocades al llarg dels darrers anys, així com un desbrossada amb mitjans manuals o amb maquinària, 

per eliminar les males herbes existents. Les restes del desbrossada seran incorporades al terreny com 

adob en verd. La runa serà classificada in situ, i transportada a abocador autoritzat. 

ESPORGUES 

S’haurà de realitzar una esporga de les branques baixes dels pins i oliveres en alineació existents a la 

finca, per tal de deixar-los en condicions perquè no interfereixen amb el pas dels vianants i vehicles 

d’obra. L’esporga consistirà en una aclarida general de la capçada de l’arbrat. Les restes de poda es 

trituraran in situ, i es deixaran emmagatzemades al costat de la zona d’horts per ser utilitzades com a 

mulch o en la realització de compost. 

SUBSOLAT  

Donat que el sòl de l’àmbit d’actuació no s’ha treballat durant els últims deu anys, s’ha de realitzar 

primerament un treball en profunditat del sòl a 30-40cm per tal de fragmentar, en sentit vertical, les 

capes superficials endurides que puguin impedir la circulació d’aigua en profunditat, i afavorir el 

desenvolupament d’arrels pivotants tot ampliant el volum del sòl a explotar per les mateixes. 

Aquesta tasca s’haurà de realitzar amb un subsolador. Es realitzarà sempre amb el terreny 

lleugerament humit (en l’inici del seu estat plàstic). 

FRESAT  

Aquesta tasca permet realitzar en una sola operació el tall i volteig de l’horitzó superficial, la 

polvorització de terrosos i l’enterrament de pradenca, rostolls i palles seques. S’ha de treballar a una 

profunditat mitja de 10-15cm per tal de barrejar la terra amb els residus orgànics. Amb aquesta tasca 

s’aconsegueix la formació d’una estructura granular (on les partícules minerals i orgàniques del sòl 

s’uneixen per formar agregats de forma i mida variables entre 1 i 5 mm.) que deixa espais porosos de 

diverses dimensions. També s’aconsegueix l’enterrament de les restes de vegetació esbrossada, 

afavorint els processos d’humificació i mineralització de la matèria orgànica. Aquesta tasca s’ha de 

realitzar sempre que el sòl no es trobi en estat plàstic o líquid. 

7.1.2 Formació d’accessos i camins de pas 

Es realitzaran dos accessos diferenciats a la parcel.la, un primer accés amb escales des del carrer 

Masia d’en Cabanyes, i un segon accés mitjançant una rampa per a vehicles i persones amb mobilitat 

reduïda, des del carrer Sevilla. També es delimitarà un camí interior dins la parcel.la que comuniqui 

els accessos amb els horts i la zona del dipòsit d’aigua. 

ACCÉS A PEU 

Aquest accés s’ubicarà a l’alçada del pou Camps. Es realitzarà des de la vorera, i es disposaran graons 

de travesses de fusta d’un metre d’amplada per salvar el desnivell de 80cm que forma el talús. 

S’intentarà que el pla inclinat de l’escala sobresurti lleugerament respecte el pla dels talussos laterals, 

de manera que la cara lateral dels esglaons quedi parcialment a la vista. 

L’escala estarà formada per set graons d’un metre de llarg, obtinguts del tall d’ecotravessa de pi, de 

mides 22x12x200. Es disposaran els graons escalonats un sobre l’altre, sobreposats uns 5cm Les 

travesses es fixaran cada una amb dos rodons d’acer corrugat clavats al sòl, a una profunditat de 30-

40cm. Els rodons seran de mínim 8 mm de gruix. 

Aquestes travesses es disposaran sobre una base de formigó in situ d’uns 12cm de gruix, que a la 

vegada es disposarà sobre la caixa de terreny prèviament compactat. 
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ACCÉS MITJANÇANT UNA RAMPA 

Aquest accés s’ubicarà en l’extrem més meridional de la parcel.la, en la confluència del carrer Masia 

d’en Cabanyes amb Carrer Sevilla. Estarà format per una rampa de 2,5 metres d’amplada i 10 metres 

de longitud, amb una pendent del 8%. Serà accessible tant per vehicles com per cadires de rodes. 

La rampa quedarà constituïda per un ferm de 10cm  de gruix de grava natural compactada d’una mida 

màxima de 8-10cm sobre una capa de 1,5cm d’arena que a la vegada reposarà sobre el terreny natural 

compactat. 

Amb els moviment de terres necessaris es corregirà la pendent dels talussos a ambdós costats de la 

rampa, per tal de que quedin amb relació base/alçada 3:3, amb un angle màxim d’uns 33º per evitar 

esllavissades. 

CAMÍ INTERIOR 

El camí interior servirà per comunicar els accessos amb els horts i amb la zona davant del dipòsit 

d’aigua. Aquest camí, amb una superfície total de 1.309m2, es realitzarà seguint els següents passos: 

 Excavació i rebaix de la capa de terra vegetal amb un gruix de 8-10cm de tota la superfície del 

camí. Les terres extretes seran repartides i escampades uniformement dins la mateixa parcel.la. 

 Repàs i piconatge de l’explanada rebaixada amb corró vibratori autopropulsat, per tal d’aconseguir 

una compactació del 95% del PM 

 Aportació de tot-ú artificial en tota la caixa de paviment formada i amb un gruix de 10cm per 

formació de paviment tou, amb piconatge del material al 95% del PM 

7.1.3 Tancament perimetral 

Es realitzarà el tancament perimetral de tota la superfície de 6.281m2 que comprèn els horts, camí 

interior i zona comuna davant la bassa d’aigua. Aquest tancament quedarà constituït amb els següents 

elements: 

 Reixat d’acer de 2 metres d’alçada i 3 metres d’amplada, format amb tela metàl·lica de simple 

torsió amb acabat galvanitzat de 50mm. de pas de malla i diàmetre 2,7x2,7cm Pals de tub galvanitzat 

de diàmetre 50mm. col·locats cada 3 metres sobre daus de formigó de 40x40x40cm, i pals amb 

tornapuntes per a punts singulars (cantonades, entrega amb portes, etc.) 

 Porta de dues fulles batents de 3 metres d’amplada i 2 metres d’alçada, de llum de pas d’acer 

galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2mm. Malla de simple torsió de 50/14mm de pas i 

2,2mm de gruix amb muntants de 80x80x2mm. Passador amb topall antiobertura i perns regulables, 

pany de cop amb clau. Aquesta porta s’ubicarà en l’extrem interior de la rampa d’accés des del carrer 

Sevilla. 

 Porta d’una fulla batent de 1 metre d’amplada i 2 metres d’alçada, de llum de pas d’acer 

galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2mm. Malla de simple torsió de 50/14mm de pas i 

2,2mm de gruix amb muntants de tub de 60x60x2mm. Perns regulables, pany de cop amb clau. Aquesta 

porta s’ubicarà en l’extrem interior de la rampa d’accés des del carrer Sevilla. 

El tancament delimitarà la finca per tres dels seus costats (nord-oest, sud-est i oest), ja que pel quart 

costat orientació nord-est) s’aprofitarà el tancament de la indústria annexa. 
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7.1.4 Senyalització i delimitació dels horts 

Hi haurà vuit parcel·les destinades a horts. Cada una tindrà una superfície de 465 m2, amb una longitud 

de 21 metres i una amplada de 22 metres. Un passadís d’uns 60cm d’amplada separarà una parcel.la de 

la següent, en el qual cada entitat podrà plantar espècies vegetals amb la funció de bandes florals i 

tanques vegetals. 

Els laterals de cada parcel.la es delimitaran amb cordill lligat sobre rodó de fusta tractada tornejat de 

8cm de diàmetre. 

Cada parcel.la es numerarà amb una senyal formada per una placa d’acer laminat de 8cm de diàmetre 

amb un número imprès (de l’u al vuit), fixada sobre un rodó de fusta tractada de 10-12cm de diàmetre 

i 1,5 metres d’alçada, clavat al sòl davant de cada hort. 

7.1.5 Ampliació i cobertura superior de la bassa de regulació 

La bassa existent de mides 4x4x0,8 metres està actualment en avançat estat de degradació i plena de 

restes vegetals. Donat que el volum actual de la bassa és insuficient per tal de poder regar tots els 

horts (veure Annex 1. “Tecnologia del reg”), es proposa la seva ampliació i cobertura amb lona per 

evitar que s’embruti i s’empleni d’algues. Les tasques necessàries a efectuar seran: 

 Neteja i restauració de la bassa: S’haurà de buidar la bassa de les restes vegetals i realitzar un 

arrebossat amb morter de les cares posterior i interior. 

 Obres d’ampliació de la bassa i realització de desguàs: Es redimensionarà la bassa per acollir un 

volum de 36 m3, calculat per tal de regar cada dia un màxim de quatre horts durant 2,2 hores en el 

mes més desfavorable. En aquest sentit, serà necessari repujar les parets des de l’alçada actual de 0,8 

metres fins a una nova alçada de 2,3 metres. La nova paret a pujar de 1,5 metres es realitzarà amb 

maó premsat de mides 240x119x50mm. i col·locat amb morter de ciment. Es realitzarà l’arrebossat de 

la cara interior.  

 Realització d’un desguàs de 65mm. de diàmetre a una alçada de 10cm per sobre la base de la 

bassa, per tal de conduir l’aigua del dipòsit cap a la canonada primària de distribució. 

 Impermeabilització de les parets i base interior de la bassa amb làmina impermeabilitzant de PVC 

flexible d’1,5mm. de gruix, amb armadura de malla de polièster amb acabat imprès i fixada a suport 

adhesiu.  

 Cobertura de la bassa amb una làmina de geotèxtil formada per feltre de polipropilè no teixit i 

lligat mecànicament de 400 a 500gr/m2. Es lligarà a les parets laterals de la bassa en tot el seu 

perímetre amb fixadors metàl·lics. 

7.1.6 Xarxa de distribució d’aigua fins la bassa 

S’haurà d’instal·lar un tram de canonada principal de de PE-63 BD 6atm , des del pou Camps fins al 

dipòsit, amb els accessoris necessaris 

7.1.7 Instal·lació elèctrica 

Per a les dues alternatives de reg s’ha de realitzar la instal·lació elèctrica que inclogui el següent: 

 Instal·lació al costat del pou Camps de dues electrovàlvules de 63mm., una primera en la derivació 

d’aigua del pou cap a la boca de reg, i una segona en la nova derivació d’aigua del pou cap a la bassa 

de regulació. També s’instal·larà un nou polsador en el quadre de maniobra existent al costat del pou, 

l’accionament del qual activi la bomba i l’electrovàlvula de la boca de reg, i a la vegada tanqui la boca 

de la bassa.  
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 En aquest sentit, sempre hi haurà ordre de prioritat per l’ús de la boca de reg. Quan aquesta no 

s’estigui utilitzant, la bassa s’anirà omplint cada vegada que la sonda de nivell situada a la bassa baixi 

fins a un cert nivell i enviï l’ordre d’encesa a la bomba del pou. 

Les electrovàlvules s’instal·laran dins dos pericons sense fons de 34x34x40cm de formigó prefabricat, 

amb marc i tapa de fundició. 

 Instal·lació d’una sonda de nivell de transmissió roscada a l’interior de la bassa, amb el 

corresponent cablejat enterrat que porti la senyal des del nivell a la bomba del pou Camps. El cable 

serà de Cu 2x4mm2 i anirà soterrat uns 80cm de profunditat dins tub flexible corrugat de PVC 50mm. 

 Instal·lació del cablejat soterrat sota paviment que porti la senyal des del polsador fins a cada una 

de les dues electrovàlvules, i cap a la bomba del pou. El cable serà de Cu 2x1,5mm2, i anirà protegit 

dins tub flexible corrugat de PVC 50mm. 

 Ampliació del quadre elèctric existent al costat del pou Camps amb un nou polsador que determini 

l’encesa simultània de l’electrovàlvula de la boca de reg i de la bomba, i l’apagada de l’electrovàlvula 

de la sonda nivell. D’aquesta manera sempre hi haurà ordre de preferència als usuaris de la boca de 

reg. 

7.2 ACTUACIONS ESPECÍFIQUES PER L’ALTERNATIVA 1. REG PER DEGOTEIG 

7.2.1 Construcció d’una caseta de reg  

Es realitzarà al costat de la bassa de regulació una caseta de reg per guardar el sistema de bombeig, 

filtratge, electrovàlvules, programador automàtic i subquadre elèctric. 

La caseta tindrà unes mides 2x2 metres de costat i 2,5 metres d’alçada, amb parets de blocs de morter 

de ciment foradat de 400x200x150mm amb cara vista exterior, col·locats amb morter mixt de ciment 

pòrtland. Es realitzarà sobre una llosa de formigó de 20cm d’alçada i 2,3x2,3 metres de costat, prèvia 

excavació i compactació de la caixa de paviment. 

Així mateix inclourà un bastiment i porta d’acer galvanitzat d’una fulla batent de 90x215cm amb pany i 

clau. 

El sostre de la caseta estarà format per perfil de planxa col·laborant d’acer galvanitzat i precalat 

d’1,2mm de gruix i 2,2x2,2 metres de costat, recolzat i fixat sobre biguetes de fusta d’avet c24 de 

7x14 a 9x18cm de secció i llargada de fins a 2 metres. 

La caseta disposarà d’una làmpada fluorescent de 30w en el seu interior, a més d’un subquadre 

elèctric per al comandament de la bomba, programador i electrovàlvules; així com de dos endolls. 

7.2.2 Instal·lació elèctrica 

S’haurà de realitzar el subministrament elèctric per a un subquadre a instal·lar dins la caseta de reg, 

que compleixi amb les funcions següents: 

 Impulsió bomba: Trifàsica 230/400 V 

 Automatització del reg: Monofàsica 24 V 

 Enllumenat caseta bomba: Monofàsica 220 V  

En aquest sentit, es preveu fer una nova derivació d’electre des del quadre general de maniobra 

actualment existent al costat del pou Camps, fins al subquadre a ubicar dins la nova caseta de reg. El 

cablejat per la derivació serà de Cu 4x16mm2, protegit dins tub flexible corrugat de PVC 50mm. 

També serà necessari ampliar el quadre elèctric de maniobra existent al costat del pou-Camps amb la 

nova demanada de potència que exigeixi el nou subquadre de la caseta, acomplint amb l’estipulat amb 

el Reglament de Baixa Tensió i les especificacions de la companyia elèctrica. 
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El dimensionament de tot el cablejat i proteccions necessàries per el nou subquadre elèctric de la 

caseta de reg queda especificat en l’Annex II. “Instal·lació elèctrica”.  

En el plànol 07f01 es pot apreciar l’esquema unifilar elèctric d’aquesta instal·lació. 

7.2.3 Instal·lació del sistema de reg per degoteig  

L’alternativa de reg per degoteig es realitza amb la intenció de tenir un control del gasto màxim de 

l’aigua de reg que s’utilitza en cada un dels horts. Per això és necessari dotar al sistema 

d’electrovàlvules i programador. Per altre costat, és necessari un grup d’impulsió que dugui prou 

pressió a l’entrada de cada un dels vuit horts, així com un grup de filtratge per evitar la colmatació 

dels goters. La instal·lació s’ha dimensionat per tal de que es puguin regar quatre horts alhora cada dia 

d’estiu, amb lo qual seran necessàries dues electrovàlvules. Les canonades i accessoris seran de PE-BD 

6atm.  

El projecte i pressupost inclou tots els materials necessaris per a dur l’aigua a suficient pressió a 

l’entrada de cada hort (fins a l’arqueta de reg). Cada entitat haurà d’encarregar-se d’instal·lar la 

canonada de degoteig dins l’hort. 

Els elements que formen part d’aquesta instal·lació són: 

 Una grup de bombeig de 15m3/h de cabal amb pressió màxima de 2,5bar muntat superficialment 

amb calderí i presostat (dins la nova caseta de reg). 

 Un grup de dos filtres de sorra de 2000cm2 de superfície filtrant a la sortida de la bomba 

 Un filtre de malla d’entre 2” a 21/2” a la sortida del filtre de sorra 

 Dues electrovàlvules de 2” de diàmetre, de material plàstic, amb solenoides de 24V per a una 

pressió màxima de 10bar, amb regulador de cabal. 

 Un programador automàtic de reg de 24V amb transformador, com a mínim amb dos sectors de reg, 

amb la programació automatitzada al cap de l’any distingint període de reg per estiu i hivern 

 1 tram de canonada principal des del dipòsit fins al grup de bombeig, de PE-75 BD 6atm. amb els 

accessoris necessaris 

 2 trams de canonada secundària de PE-75 BD 6atm. amb els accessoris necessaris, des de les dues 

electrovàlvules fins als dos grups de 4 horts. 

 Dos pericons de tall de reg a ubicar a la sortida del grup d’electrovàlvules, per a aturar el reg 

abans de què arribi als horts, de formigó prefabricat de mides 34x34x40cm i fons obert cobert amb 

graves, amb bastiment i tapa de fosa dúctil col·locats amb morter. Clau de bola de 75mm. a ubicar a 

cada un dels dos pericons de tall. 

 Vuit trams de canonada terciària de PE-40 BD 6atm. amb els accessoris necessaris, des de la 

canonada secundària a l’arqueta de reg davant cada un dels vuit horts. 

 Vuit pericons de reg de formigó prefabricat a l’entrada de cada un dels 8 horts, de mides 

50x50x50cm, per a instal·lar a dins un regulador de pressió de 40mm. i clau de bola de plàstic de 

40mm. Bastiment i tapa de fosa dúctil col·locats amb morter. 

El disseny agronòmic i hidràulic, així com la justificació dels càlculs queden exposats en l’Annex I. 

“Tecnologia del reg”. 

La planta general de reg, esquema unifiliar i detalls queden grafiats en els plànols 06f01 i 06f03. 
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7.3 ACTUACIONS ESPECÍFIQUES PER L’ALTERNATIVA 2. REG PER GRAVETAT 

7.3.1 Instal·lació del sistema de reg 

L’alternativa de reg per gravetat es realitza per abaratir la instal·lació general, ja que en aquest cas 

no fa falta el grup de pressió i filtratge, la caseta de reg, i la instal·lació de quadre elèctric. 

Amb aquesta alternativa es dota als horts de la infraestructura necessària per a poder realitzar reg per 

gravetat, específicament per solcs. En aquest cas l’usuari de l’hort tindrà un control sobre el volum 

d’aigua a utilitzar i el temps de reg, però s’haurà de posar d’acord amb els altres usuaris dels horts per 

establir torns de reg abans que l’aigua de la bassa s’esgoti. Aquesta alternativa comporta una bona 

entesa entre els usuaris dels vuit horts. 

Es contempla la instal·lació dels següents elements: 

 1 tram de canonada principal de PE-63 BD 6atm. amb els accessoris necessaris, des de la sortida 

del dipòsit de reg fins a tots els horts. 

 Un pericó de tall de reg a ubicar a la sortida de la canonada principal que porta l’aigua del dipòsit 

fins a cada una de les vuit electrovàlvules, per aturar el reg abans de què arribi als horts. Realitzat en 

formigó prefabricat de mides 34x34x40cm i fons obert cobert amb graves, amb bastiment i tapa de fosa 

dúctil i col·locats amb morter. Clau de bola de 60mm. a ubicar dins el pericó. 

 Vuit trams de canonada secundària de PE-50 BD 6atm. amb els accessoris necessaris 

 Vuit pericons de reg de formigó prefabricat a l’entrada de cada un dels 8 horts, de mides 

50x50x50cm, per a instal·lar a dins un regulador de pressió de 40mm. i clau de bola de plàstic de 

40mm. Bastiment i tapa de fosa dúctil col·locats amb morter. 

El disseny agronòmic i hidràulic, així com la justificació dels càlculs queden exposats en l’Annex I. 

“Tecnologia del reg”. 

La planta general i detalls del reg queden grafiats en els plànols 07f04 i 07f05. 
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8.  PLANIFICACIÓ DE CULTIUS I PROGRAMACIÓ 

Hi ha una sèrie de condicionants limitants pel que fa al sòl de la parcel.la en estudi (Horts Socials 

Pastera), que poden afectar en la qualitat i rendiments productius de l’hort. Aquests son: 

 Sòl força calcari amb risc de pèrdua de nutrients i empobriment successiu del mateix 

 pH del sòl força bàsic que pot fer reduir l’activitat dels microorganismes del sòl 

 Baix contingut de matèria orgànica del sòl 

Aquestes condicionants es poden anar corregint amb una successiva pràctica d’aportació de matèria 

orgànica al sòl, així com amb una rotació de cultius eficaç. 

Per a saber les dosis d’aportació d’abonat a base de matèria orgànica i fems amb l’objectiu 

d’augmentar lleugerament o conservar la matèria orgànica en sòl per tal de mantenir la seva fertilitat, 

es realitza un balanç de nutrients, obtenint els següents resultats: 

 Aportació anual d’una quantitat d'entre 3 i 5 kg/m2 de compost a la subparcel.la 1, d'entre 3 i 4 

kg/m2 a la subparcel.la 2, d'entre 2 i 3 kg/m2 a la subparcel.la 4, i altre cop d'entre 3 i 5 kg/m2 de 

compost a la subparcel.la 4. Aquestes diferències d'aportació responen a les diferents exigències de 

nutrients dels cultius existents a cada subparcel.la. El compost es realitzarà in situ preferiblement, i 

serà una barreja de les restes vegetals de l'hort amb FORM. 

 Després d'haver acomplert amb un cicle complert de rotació al cap de quatre anys, es podrà 

realitzar una aportació de fems barrejats amb dosis d'entre 10 a 15kg/m2. 

La pràctica de la rotació, aplicada en un hort de 465 m2 (390 m2 efectius si es descompten zones de 

pas, zona d’ubicació de caseta d’eines o de compostador), consisteix en els següents punts: 

1.-Es divideix l’àmbit de treball (390m2) en quatre subparcel.les diferenciades (subparcel.les 1 a 4) 

2.-En cada una de les subparcel.les es planta una tipologia de cultius diferenciada per les seves 

necessitats de nutrients  

3.- Durant el primer any, en la subparcel.la 1 es planten cultius d’horta molt exigents en nutrients, en 

la parcel.la dos cultius mitjanament exigents, en la parcel.la tres es planten cultius poc exigents, i en 

la parcel.la quatre cultius que millorin el sòl.  

4.- En els següents anys de plantació, es van succeint les rotacions (el que s’havia plantat a la 

subparcel.la dos passa a plantar-se en la subparcel.la 1, el que s’havia plantat en la subparcel.la tres 

passa a plantar-se la subparcel.la 2, i així successivament). 

Les rotacions de cultius tenen les següents avantatges: 

 Es manté la fertilitat del sòl  

 No es planten consecutivament plantes de la mateixa família que puguin tenir les mateixes 

exigències de nutrients i per tant tenir una capacitat més elevada d’esgotar el sòl 

 Afavorir plantar en les rotacions i de forma consecutiva plantes d’activitats contràries 

 S’afavoreixen les associacions de cultius favorables 

 S’eviten en les rotacions plantes que puguin patir les conseqüències de les primeres (fenòmens 

d’al·lelopatia) 

 S’evita deixar la terra despullada el menor temps possible, per evitar el lixiviat de nutrients i 

possibles erosions del sòl. 
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9.  PROPOSTA DE PRODUCCIONS ANUALS 

S’ha realitzat un recull d’experiències d’horts urbans en diferents poblacions, arribant a la conclusió 

que una família de 4 membres, amb una parcel.la destinada a hort familiar de 35-50m2, en té suficient 

per aconseguir una elevada producció de verdures i alguna llegum al llarg de l’any. 

Les parcel·les en estudi, destinades a entitats socials del municipi, son de 465m2 (390m2 efectius si els 

hi traiem l’espai destinat a zones de pas, zona de caseta d’eines, zona de compostador i zones de 

plantació de bandes florals). Per aquesta superfície es pretén estimar quines produccions anuals es 

poden generar, per tal de què la entitat tingui una referència de la quantitat de producte que pot 

extraure anualment, la qual podrà dedicar a autoconsum, intercanvi amb moneda social o banc de 

temps. 

L’estimació de la producció anual per a cada hort s’ha realitzat en base al nombre de cistelles familiars 

(per a famílies de 4 membres de mitjana) d’un pes de 8kg. que es poden generar al cap de l’any; 

entenent que una cistella de 8kg. de verdura i llegum pot cobrir setmanalment les necessitats 

nutricionals d’una família de quatre membres, tal i com queda referenciat en la següent taula de dades 

extretes de documentació de la FAO (Dieta y nutrición. 2005): 

 

TAULA 2. INGESTA RECOMANADA DE LA FAMÍLIA VERDURES/VEGETALS DINS LA PIRÀMIDE ALIMENTÀRIA 

Tipus Ingesta recomanada/dia Necessitats per persona i dia Necessitats per una família 4 

membres a la setmana 

Verdura, vegetals 2 racions diàries 190gr/dia 5.320gr/setmana 

Cereal, llegum, 

fècula 

3-5 racions diàries  100gr/dia 2.800gr/setmana 

TOTAL  3-5 racions diàries  100gr/dia 8.120gr/setmana 

 

Per altre costat, per estimar la producció anual de vegetals d’un hort de 390 m2 efectius, s’han tingut 

en compte els següents paràmetres: 

 Estimació de les plantacions a realitzar durant l’any en cada una de les quatre subparcel.les 

(atenent a la pràctica de les rotacions resumida en l’apartat anterior i extensament exposada en 

l’Annex 6. “Planificació i programació de la producció”) 

 Estimació de la duració de cada cultiu  

 Estimació de la superfície a ocupar per a cada cultiu en cada subparcel.la 

 Previsió del rendiment anual (en kg/ha) per a cada cultiu 

Creuant les dades anteriors, s’obté la taula següent de produccions anuals: 

 

TAULA 3. ESTIMACIÓ DE PRODUCCIÓ ANUAL PER HORT STANDARD DE 390m2  

ANY 1 Superfície ocupada per cultiu (m2) Tipus cultiu Previsió rendiment (kg/ha)* Producció anual (kg) 

SUBPARCEL.LA 1 

(FRUITS) 

30 Tomàquet 30.000 90,00 

20 Pebrot 20.000 40,00 

15 Albergínia 25.000 37,50 

20 Cogombre 15.000 30,00 

20 Carbassó 25.000 50,00 
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Cont. taula anterior 

Superfície ocupada per cultiu (m2) Tipus cultiu Previsió rendiment (kg/ha)* Producció anual (kg) 

SUBPARCEL.LA 2 

(FULLES) 

25 Enciam 25.000 62,50 

10 Escarola 15.000 15,00 

25 Bledes 30.000 75,00 

30 Espinacs 12.000 36,00 

30 Remolatxa 15.000 45,00 

SUBPARCEL.LA 3 

(ARRELS) 

15 Pastanaga 15.000 22,50 

10 Api 30.000 30,00 

10 Ravenet 8.000 8,00 

15 All 4.000 6,00 

20 Porro 30.000 60,00 

30 Ceba guardar 25.000 75,00 

SUBPARCEL.LA 4 

(ESPÈCIES 

MILLORANTS) 

10 Mongetes 10.000 10,00 

10 Pèsols 7.000 7,00 

15 Faves 6.000 9,00 

10 Col 25.000 25,00 

10 Coliflor 25.000 25,00 

10 Nap blanc 15.000 15,00 

TOTAL 390     773,50 

*Les dades de rendiments anuals son a la baixa, tenint en compte que no es tracta d’una explotació agrícola amb finalitats 

comercials.  

 

Es pot observar que en un hort de 390m2, es poden arribar a obtenir unes produccions anuals de 

773,50kg de verdura i llegum. Aquesta producció equival a unes 96 cistelles de 8kg. suficients per 

abastir a 2/3 famílies durant l’any.  
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10.  CRITERIS TÈCNICS PER A LA GESTIÓ DELS HORTS. MANUAL DE BONES 

PRÀCTIQUES 

Alguns criteris importants a tenir en compte per a la correcta gestió amb criteris agroecològics dels 

“Horts Socials Pastera” queden exposats en l’Annex 7. “Manual de bones pràctiques en els Horts Socials 

Pastera”.  

Aquest manual pretén ser una eina a l’abast de qualsevol dels usuaris dels horts, la qual reculli 

específicament els següents punts: 

 Pràctiques agrícoles permeses dins l’àmbit de l’agricultura ecològica 

 Infraestructures permeses en l’àmbit d’actuació 

 Pràctiques i activitats no permeses dins l’àmbit dels horts 

En qualsevol cas, es creu recomanable durant els primers anys entrar en contacte amb algun tècnic 

especialitzat en agricultura ecològica i en sistemes de control de plagues i malalties que acompleixin 

amb la normativa; o bé entrar a formar part de l’ADV (Associació Defensa Vegetal del Baix-Penedès-

Garraf), per tal de rebre per part de tots els usuaris assessorament en els temes més significatius de la 

lluita ecològica i maneig de cultius. 
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11.  PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 

En el present apartat es presenten els resums de pressupostos diferenciant les dues alternatives de reg. 

A partir del pressupost general, també s’ofereix el preu d’execució per metre quadrat, que pot servir 

com a referència d’inversió en aquesta parcel.la o d’altres amb casuístiques similars dins el municipi. 

El resum del pressupost per a la l’Alternativa 1 (reg per degoteig), és de: 

 

RESUM PRESSUPOST ALTERNATIVA 1. REG PER GOTEIG 

Nombre Partida Import (€) 

01 PREPARACIÓ DEL TERRENY 2.794,40 

02 FORMACIÓ ACCESSOS I CAMINS DE PAS 4.403,79 

03 TANCAMENT PERIMETRAL 6.466,20 

04 SENYALITZACIÓ I DELIMITACIÓ HORTS 1.340 

05 AMPLIACIÓ I COBERTURA SUPERIOR DE LA BASSA DE REGULACIÓ 4.283,96 

06 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 2.768,65 

05 INSTAL.LACIÓ DEL SISTEMA DE REG 2,852,52 

TOTAL ALTERNATIVA 1 39.129,40 

   

 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 39.129,40 

 DESPESES GENERALS (13%) 5.086,82 

 BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 2.347,76 

 PRESSUPOST PARCIAL 46.563,98 

 IVA (18%) 8.381,52 

 TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRATA 54.945,50 

 

Agafant la superfície estrictament cultivable dels 8 horts i els passadissos que els separen, de 3.720m2, 

i el pressupost parcial abans d’IVA, s’obté un preu per metre quadrat de realització d’horts socials 

(amb la preinstal.lació de reg per degoteig) de 12,52 Euros/m2. 
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El resum del pressupost per a la l’alternativa 2 (reg per gravetat –solcs-), és de: 

 

RESUM PRESSUPOST ALTERNATIVA 2. REG PER GRAVETAT 

Nombre Partida Import (€) 

01 PREPARACIÓ DEL TERRENY 2.794,40 

02 FORMACIÓ ACCESSOS I CAMINS DE PAS 4.403,79 

03 TANCAMENT PERIMETRAL 6.466,20 

04 SENYALITZACIÓ I DELIMITACIÓ HORTS 1.340 

05 AMPLIACIÓ I COBERTURA SUPERIOR DE LA BASSA DE REGULACIÓ 4.283,96 

06 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 1.525,10 

05 INSTAL.LACIÓ DEL SISTEMA DE REG 5.663,54 

TOTAL ALTERNATIVA 2 26.902,29 

   

 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 26.902,29 

 DESPESES GENERALS (13%) 3.497,30 

 BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 1.614,14 

 PRESSUPOST PARCIAL 32.013,73 

 IVA (18%) 5.762,47 

 TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRATA 37.776,20 

 

Agafant la superfície estrictament cultivable dels 8 horts i els passadissos que els separen, de 3.720m2, 

i el pressupost parcial abans d’IVA, s’obté un preu per metre quadrat de realització d’horts socials 

(amb la preinstal.lació de reg per gravetat) de 8,60 Euros/m2. 
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1.  OBJECTE 

L’objecte és dur suficient aigua a l’entrada de cada un dels vuit horts de la finca.  

Es proposen dues alternatives d’instal·lació de reg, en base a la diferències de costos d’instal·lació.  

La primera alternativa és dotar als horts de la infraestructura necessària per a poder realitzar reg per 
degoteig, on tant el volum d’aigua a aplicar com els temps i períodes de reg estan automatitzats. 
L’usuari no té un control sobre l’ús de l’aigua. 

La segona alternativa és dotar als horts de la infraestructura necessària per poder realitzar reg per 
gravetat (per solcs). L’usuari té un control sobre el volum d’aigua i el temps de reg, i s’ha de posar 
d’acord amb els usuaris dels altres horts per establir torns de reg. 

En ambdós casos, l’aigua provindrà del Pou Camps, i s’haurà d’emmagatzemar en una bassa de 
regulació existent a l’interior de la parcel.la, la qual s’haurà d’ampliar i restaurar prèviament.  

En aquest sentit, hi haurà una sèrie de partides en el pressupost que seran comunes a les dues 
alternatives de reg, a més de unes partides diferenciades depenent de l’alternativa triada. La 
justificació dels càlculs per a cada una de les alternatives queda exposada en posteriors apartats. 

Seguidament es presenten els pros i contres per a cada una de les dues possibles alternatives. 

ALTERNATIVA 1. REG PER GOTEIG. AVANTATGES 

• Increments en rendiment i augment de qualitat en les collites. La planta està contínuament en el 
sòl amb una humitat propera a la capacitat de camp sense variacions acusades en la tensió de l’aigua  

• Major eficàcia i estalvi en l’aplicació de l’aigua, com a conseqüència de la eliminació de pèrdues 
per escorrentia superficial i percolació. 

• Al no mullar tota la superfície del sòl, hi ha menys proliferació de vegetació adventícia 

• No és necessària ma d’obra, sobretot si el sistema està completament automatitzat 

ALTERNATIVA 1. REG PER GOTEIG. INCONVENIENTS 

• Pot ser un inconvenient per l’acumulació a la llarga de sals en els bulbs humits formats pels goters 

• Elevat cost d’instal·lació. Necessari instal·lar grup de bombeig, un sistema de filtratge, vàlvules 
reguladores de cabal i reguladors de pressió. En el cas de que el sistema es vulgui automatitzar, a més 
és necessari instal·lar electrovàlvules i programador. 

ALTERNATIVA 2. REG PER SOLCS. AVANTATGES 

• Alt grau d’eficiència si es rega convenientment 

• Bon aprofitament de l’aigua 

• Alta eficàcia en el rentat de les sals del sòl 

• Possibilitat de regar sòls amb baixa permeabilitat 

ALTERNATIVA 2. REG PER SOLCS. INCONVENIENTS 

• Pèrdues per percolació sobretot per sòls excessivament permeables 

• Es pot treballar amb desnivells molt petits (<10cm.) entre extrems de la finca 

• Sistema que requereix bona anivellació del terreny,  i execució de lloms formant dics  

• Necessitat d’importants cabals d’aigua 

• Compactació progressiva del terreny 
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• Reducció de les condicions aeròbies amb efectes perjudicials sobre la evolució de la matèria 
orgànica i el nitrogen en sòl 

• Intolerància d’algunes espècies vegetals a la saturació d’aigua 

• Dificultats en la mecanització i treball de la terra 
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2.  CONDICIONANTS DE DISSENY PER A LES DUES ALTERNATIVES 

El punt d’aigua a utilitzar més proper a la zona d’horts és el Pou Camps, ubicat en l’extrem nord-oest 
de la parcel.la. És un pou d’aigües freàtiques, actualment utilitzat per omplir les cubes dels camions 
dels serveis de neteja viària i jardineria urbana.  

Al costat del pou i al mateix nivell de la vorera, hi ha una boca de reg des d’on s’extreu l’aigua per 
emplenar les cubes. El control de l’encesa de la bomba es realitza des d’un polsador que hi ha en una 
caseta annexa al pou, on hi ha el quadre elèctric de la bomba. 

En qualsevol de les dues alternatives serà necessari realitzar una nova derivació del pou que porti 
l’aigua cap a la bassa de regulació a l’interior de la parcel.la, així com la restauració i ampliació de la 
bassa existent en la part septentrional de la parcel.la. Actualment la bassa té unes dimensions de 
4x4x0,8 metres d’alçada, i està previst augmentar les seves parets en 1,5 metres per tal d’obtenir un 
volum final d’uns 36m3. 

En les imatges adjuntes es pot apreciar tant la ubicació del pou com l’estat actual de la bassa: 

 

  

Imatge 1.1. Antiga bassa de reg ubicada dins la parcel.la Imatge 1.2. Caseta de serveis del pou de reg amb el pou justa 
al davant de la mateixa 
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3.  ELEMENTS COMUNS A LES DUES ALTERNATIVES 

Les tasques d’instal·lació de reg a realitzar comunes a les dues alternatives contemplen els treballs 
següents: 

3.1 DERIVACIÓ D’AIGUA DES DEL POU CAMPS A LA BASSA DE REGULACIÓ 

La bassa de regulació s’omplirà aprofitant la infraestructura existent al pou Camps. Aquest té de 50m 
de profunditat i 1 metre de diàmetre, queda a nivell de la vorera que envolta la parcel.la en estudi, i 
està protegit per una tapa de fundició. Dins el pou hi ha una bomba submergida amb la reixeta a 49 
metres, de potència 5,5 kW i un cabal de 250 l/min. L’alçada manomètrica del mateix és de 78m. Els 
nivells estàtic i dinàmic del pou son de 40 i 44 metres respectivament.  

La bomba del pou s’accionarà al rebre el senyal de la sonda de nivell instal·lada a la bassa. 

La canonada d’impulsió des del pou fins a la bassa serà de PEBD 6atm, i anirà acompanyada d’una 
canonada de PVC corrugat de protecció on es passaran els cables de maniobra de la sonda de nivell 
(2x4,5mm). 

3.2 AUTOMATISMES PER DIFERENCIAR L’ÚS DE LA BOCA DE REG O LA BASSA 

S’instal·laran dues electrovàlvules de 63mm., una primera en la derivació d’aigua del pou cap a la boca 
de reg, i una segona en la nova derivació d’aigua del pou cap a la bassa de regulació. 

També s’instal·larà un nou polsador en el quadre de maniobra existent al costat del pou, l’accionament 
del qual activi la bomba i l’electrovàlvula de la boca de reg, i a la vegada tanqui la boca de la bassa. 
En aquest sentit, sempre hi haurà ordre de prioritat per l’ús de la boca de reg. Quan aquesta no 
s’estigui utilitzant, la bassa s’anirà omplint cada vegada que la sonda de nivell situada a la bassa baixi 
fins a un cert nivell i enviï l’ordre d’encesa a la bomba del pou. 

3.3 OBRES DE RESTAURACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA BASSA 

Les obres contemplen el següent: 

• Neteja i restauració de la bassa: Serà necessari buidar la bassa de les restes vegetals existents, així 
com realitzar un arrebossat tant de la cara posterior com interior. 

• Obres d’ampliació de la bassa i realització de desguàs: Es redimensionarà la bassa per acollir un 
volum de 36 m3 calculat per tal de regar cada dia un màxim de quatre horts en el mes més 
desfavorable. S’haurà d’ampliar l’alçada de les parets des de l’alçada actual de 0,8 metres fins a una 
nova alçada de 2,3 metres. Es realitzarà un desguàs de 65mm. de diàmetre, a una alçada de 10cm. per 
sobre la base de la bassa, per tal de conduir l’aigua camp a la bomba. Es realitzarà un sobreeixidor a la 
part superior 

• Impermeabilització: S’aïllarà tota la superfície interior amb una làmina impermeabilitzant de 
cautxú sintètic EPD de 0,75mm de gruix. 

• Sonda de nivell automàtic: S’instal·larà un sistema automàtic de control de nivell d’aigua, pel 
comandament de la bomba del pou Camps.  
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4.  ALTERNATIVA 1. REG PER GOTEIG EN TOTS ELS HORTS 

4.1 FUNCIONAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ 

Aquesta alternativa contempla la instal·lació dels elements necessaris per poder realitzar reg per 
degoteig en cada un dels vuit horts, a excepció de la canonada amb degoters incorporats que l’haurà 
de realitzar el mateix usuari seguint les indicacions del “Manual de bones pràctiques agrícoles” de 
l’Annex 7.  

També es contempla l’automatització del reg mitjançant electrovàlvules i programador. 

Per a guardar l’equip de bombeig, filtració, etc. serà necessari realitzar al costat de la bassa de reg 
una caseta d’obra de 2x2x2,5 metres. A la caseta serà necessari dur electricitat des del quadre de 
maniobra existent al costat del pou, pel funcionament de la bomba d’impulsió, programador i llum de 
la caseta. 

En la figura adjunta es pot apreciar l’esquema unifilar de la instal·lació: 

 

 
Figura 4.1. Esquema de reg per goteig 
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4.2 DISSENY AGRONÒMIC 

4.2.1 Mètode de càlcul de les necessitats totals de reg (Nt) 

Cada hort tindrà una superfície de 465 m2 (320 m2 efectius), en el qual s’hi podran cultivar diferents 
productes d’horta en agricultura ecològica durant tot l’any. Per a determinar les necessitats totals 
d’aigua (Nt) que son necessàries per a obtenir uns bons rendiments productius, serà necessari aplicar la 
fórmula següent: 

CUEaNnNt ×÷=  

Les necessitats totals (Nt) son majors que les necessitats netes (Nn), ja que és necessari aportar 
quantitats addicionals d’aigua de reg per compensar les pèrdues causades per percolació profunda, 
salinitat i uniformitat de reg. Els valors d’Nn, Ea i CU s’obtenen com segueix: 

4.2.1.1 Càlcul de les Nn 

Nn son les necessitats hídriques netes del cultiu, i és la quantitat d’aigua necessària que s’ha d’aportar 
amb el reg durant el període de més demanda hídrica del cultiu. El seu càlcul s’obté de la fórmula: 

( ) clae xCGPETcNn −−=     on: 

Càlcul d’ETc 

ETc és el valor que representa la quantitat d’aigua que ha d’existir en la zona radicular d’un cultiu per 
a satisfer la seva demanda evapotranspirativa. La Etc es calcula com el producte dels termes ETo 
(mm/dia) i Kc, i per tant: 

EtoxKcETc =  

Càlcul ETo 

Les dades d’evapotranspiració s’han obtingut de la XAC (Xarxa Agrometereològica de Catalunya), a 
través del portal web http://www.ruralcat.net. S’han escollit les dades de l’estació metereològica més 
propera a l’àmbit d’estudi com a mínim dels deu últims anys, ubicada a La Granada. Les dades d’ETo 
s’han obtingut segons la metodologia Penman-Monteith. 

Donat que aquesta estació es situa al Pla del Penedès i per tant les característiques climàtiques poden 
variar lleugerament de les característiques de la comarca del Garraf, s’han comparat les mateixes amb 
les dades que es podien disposar obtingudes de l’estació de Sant Pere de Ribes dels últims quatre anys 
(període 2008-2012). Les dades obtingudes d’ETo en el mes de juliol han sigut quasi idèntiques en 
ambdós estacions, per tant la dada de l’estació de La Granada es considera correcte. 

En la taula adjunta es poden observar els valors de les mitjanes mensuals d'evapotranspiració de 
referència (ETo) entre els anys 1999 i 2012, de l’estació de la Granada: 

 

TAULA 1.1. ESTACIÓ SANT LA GRANADA. DATA INICI: 1999  

Mes Eto / Prec Dades Mes Eto / Prec Dades 

Gener ETo (mm) 27,2 Juliol ETo (mm) 147,1 

Prec (mm) 22,9 Prec (mm) 14,6 

Febrer ETo (mm) 37,2 Agost ETo (mm) 128,7 

Prec (mm) 35,6 Prec (mm) 43,7 
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Mes Eto / Prec Dades Mes Eto / Prec Dades 

Març ETo (mm) 65,6 Setembre ETo (mm) 86,8 

Prec (mm) 30,3 Prec (mm) 76,6 

Abril ETo (mm) 88,6 Octubre ETo (mm) 56,3 

Prec (mm) 49,6 Prec (mm) 81,1 

Maig ETo (mm) 117,9 Novembre ETo (mm) 31,4 

Prec (mm) 41,3 Prec (mm) 42,8 

Juny ETo (mm) 143,8 Desembre ETo (mm) 21,6 

Prec (mm) 13,3 Prec (mm) 32,5 

TOTAL 
ANUAL 

ETo (mm)       952,2 

Prec (mm)       484,3 

 

En el disseny agronòmic es tindrà en compte el valor d’ETo més desfavorable, que coincideix amb el 
mes de juliol. Amb aquest valor es calculen les Necessitats totals d’aigua pels cultius d’horta. S’agafa 
el valor més elevat del mes més calorós (juliol), ja que si s’aconsegueixen satisfer les necessitats 
hídriques del cultiu en aquest mes, es podran satisfer la resta de l’any. El valor mig d’ETo en el mes de 
juliol és de 147,1 mm. El valor diari durant aquest mes serà de 4,75mm/dia. 

Elecció de Kc 

El valor de Kc depèn de l’espècie, de les fases de desenvolupament de la mateixa, i de les condicions 
climàtiques i meteorològiques que es donin en el lloc on es cultiva. La seva determinació és 
experimental, a partir de lectures lisomètriques o d’altres metodologies.  

Pel present treball, donat que es treballa amb diferents cultius d’horta, s’agafa el valor de Kc d’un 
cultiu de referència com és la tomaquera, en la seva fase de desenvolupament intermèdia que 
transcorre des de la fase de desenvolupament fins a la fase de maduració. Consultant els valors 
obtinguts a les taules de Doorens et al.-1979, s’obté per la tomaquera un valor de Kc de 1 

Càlcul de Pe 

Pe (precipitació efectiva), és la quantitat de pluja que queda emmagatzemada en el sòl. Depèn del 
tipus de sòl, pendent, coberta vegetal i intensitat de pluja. És un valor despreciable quan les 
precipitacions son poc abundants (<10mm/mes), com és el cas del present projecte, en el qual 
considerem que el valor és igual a 0. 

Càlcul de Ga 

Ga és l’aportació d’aigua procedent de la zona freàtica. És un valor que es desprecia pel present 
projecte, donat que el freàtic es troba a més de 50 metres de profunditat. 

Càlcul de Kv 

Kv és el coeficient de correcció per condicions locals. Donat que en realitat no interessa que el valor de 
ETo sigui la mitjana del mes de juliol sinó dels dies més secs del mes de juliol, hem d’aplicar al valor 
d’ETo un coeficient multiplicador. En aquest cas adoptem el criteri de Fernández Abreu d’aplicar 
sempre un coeficient comprès entre 1,15 i 1,20 depenent del tipus de reg. Per a reg localitzat amb 
intervals de reg curts, el valor serà d’1,2. 



PROJECTE D'IMPLANTACIÓ D'HORTS SOCIALS AL SOLAR DEL CARRER MASIA D'EN CABANYES DE VILANOVA I LA GELTRÚ  

ANNEX 1. TECNOLOGIA DEL REG 
 

PAG. 10 DE 21 

 

4.2.1.1 Càlcul de l’eficiència d’aplicació (Ea) 

L’eficiència d’aplicació és igual a 1-LR, on LR és la fracció de rentat. Aquest concepte és equivalent a 
la quantitat d’aigua necessària per dissoldre i arrastrar part de les sals concentrades en la zona 
radicular cap a la zona de drenatge, donat que aquest percentatge de la sal afegida en el sòl amb el 
reg i que s’acumula a la zona radicular pot afectar a la qualitat i rendiment dels cultius. En aquest 
sentit s’utilitza el procediment de lixiviar el sòl, és a dir, subministrar una quantitat d’aigua superior a 
la necessària per a satisfer la demanda d’ETc.  

El percentatge de lixiviació (fracció de rentat) està relacionat amb la qualitat del drenatge i l’aigua de 
reg, per tal d’aconseguir una condició d’equilibri. Pel càlcul cal saber la conductivitat elèctrica de 
l’aigua de reg i la tolerància del cultiu a la salinitat en sòl. LR es troba mitjançant la següent fórmula: 

CEeCEiLR ×÷= 2     on: 

CEi= Conductivitat elèctrica de l’aigua de reg a 25ºC. S’ha realitzat una analítica d’aigua del pou, 
obtenint un valor de Ce= 2,3dS/m 

CEe= Conductivitat elèctrica de l’extracte de pasta saturada. Valor que s’imposa com a objectiu a 
aconseguir amb el rentat i que depèn dels conreus a implantar. Aquest valor s’obté de la taula de 
tolerància dels cultius i rendiment potencial segons l’aigua de reg d’Ayers i Westcot-1984. S’agafa el 
valor de CEe per tomaquera de 3,5dS/m, per tal d’obtenir un rendiment del 90%. 

4.2.1.2 Càlcul del coeficient d’uniformitat del reg (CU) 

El coeficient d’uniformitat és una condició que s’imposa i que ve determinada per factors econòmics. 
Un CU elevat exigeix major cost inicial d’instal·lació, un CU baix és conseqüència d’un major consum 
d’aigua. S’estableix que el coeficient d’uniformitat en reg localitzat per horta social sigui igual a 0,9. 

Valors finals de les necessitats totals d’aigua (Nt) 

En la següent taula es poden apreciar els valors finals de les Nt totals obtinguts  
 

TAULA 1.2. CÀLCUL NECESSITATS HÍDRIQUES HORTA (TOMAQUERA) 

Concepte Valor Unitat 

Kc 1 Kc 

Eto 4,75 mm/dia 

Etc 4,75 mm/dia 

Kv (coeficient de correcció per condicions locals) 1,2   

Etp 5,69 mm/dia 

Kl (coeficient de localització) 1   

Etd 5,69 mm/dia 

Nn 5,69 mm/dia 

Cu 0,90   

LR 0,33   

Cei 2,30   

Cee 3,50   

Nt 9,42 mm/dia 
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4.2.1 Càlcul de la dosi, freqüència, duració del reg i nombre d’emissors 

4.2.1.1 Càlcul del nombre d’emissors per metre quadrat i interval entre regs 

Per tal de determinar el nombre d’emissors que s’hauran d’instal·lar per metre quadrat (horta), és 
necessari conèixer la superfície mullada per emissor en relació al tipus de sòl que hi ha a la finca. La 
superfície mullada per emissor és la projecció horitzontal del bulb humit que forma l’emissor, i 
normalment es calcula amb proves de camp o fórmules i taules. Pel present projecte s’han utilitzat les 
taules de Keller, obtenint els següents valors: 

 

TAULA 1.3. VOLUM DE SÒL MULLAT. EMISSORS 4l/h 

Volum (l) Diàmetre mullat (m) Fondària (m) 

10 0,4 0,2 

12 0,72 0,28 

15 0,76 0,3 

40 0,8 0,4 

100 1,3 0,6 

 

De la taula anterior es dedueix que pel tipus de sòl existent (franc), i a una profunditat mitja d’arrels 
per horta de 0,28 metres, el radi mullat per un emissor de 4 litres/hora treballant durant 3 hores és de 
0,36 metres. Adoptant el criteri que els bulbs d’humitat per a cada goter en horta s’han de solapar en 
un 30%, es calcula la separació entre goters d’una mateixa línia amb la fórmula: 

3,1)2( ÷×= radiSe  

Per a la obtenció del valor de l’interval entre regs, s’utilitza la fórmula següent: 

NtVeeI ÷×= )(  

Adoptant la premissa que la separació entre línies sigui de 0,8 metres, s’obtenen els valors de la 
següent taula: 

 

TAULA 1.4. CÀLCUL EMISSORS TOMÀQUET   

Concepte Valor Arrodoniment Unitat 

Profunditat arrels 0,28   m 

Volum emissor 12   litres 

Radi mullat 0,36   m 

Distància entre goters 0,55   m 

Distància entre línies 0,8   m 

Àrea mullada per emissor 0,44   m2 

Emissors per metre quadrat 2,3 3,00 emissors 

Interval entre regs 2,87 2,00 dies 

 

Donat que l’intèrval entre regs és de dos dies i que les necessitats netes diàries son de 9,42mm., es 
suposa que els horts es podran regar cada dos dies amb una aportació de 18,85 l/m2. 
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Donat que es treballarà amb canonada normalitzada amb goters inserits a una distància standard, en la 
taula següent es mostren els càlculs finals per a una canonada de reg per goteig de 16mm amb goters 
integrats no autocompensants inserits cada 30cm: 

 

TAULA 1.5. CÀLCUL EMISSORS I TEMPS DE REG PER CANONADA NORMALITZADA   

Concepte Valor Arrodoniment Unitat 

Necessitats totals tomàquet 18,85   l / m2  

Volum emissor normalitzat 2   litres/hora 

Distància entre goters catàleg 0,3 0,3 m 

Distància entre línies 0,8 0,8 m 

Àrea mullada per emissor 0,24   m2 

Emissors per metre quadrat 4,17 4 emissors 

Temps de reg 2,26 2,2 hores 

 

4.2.2 Càlcul de les necessitats total d’aigua per hort 

Els resultats es presenten en la taula : 

 

TAULA 1.6. RESULTATS DEL DISSENY AGRONÒMIC PER A CADA UN DELS VUIT HORTS SOCIALS DE LA PASTERA (VILANOVA I LA GELTRÚ) 

Concepte Hort 1 Hort 2 Hort 3 Hort 4 Hort 5 Hort 6 Hort 7 Hort 8 Total ut. 

Àrea 465 465 465 465 465 465 465 465 3.720 m2 

Amplada hort 22 22 22 22 22 22 22 22   m.l 

Llargada hort 21 21 21 21 21 21 21 21   m.l 

Nombre de laterals 28 28 28 28 28 28 28 28   ud 

Nombre d’emissors per lateral 70 70 70 70 70 70 70 70   ud 

M.l.de canonada goteig per hort 588 588 588 588 588 588 588 588   m.l 

Nº d'emissors totals per hort 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960   emissors 

Cabal total per lateral 140 140 140 140 140 140 140 140   l/h 

Necessitats cabal total per hort 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 15.680 l/h 

Necessitats volum total per hort 8.624 8.624 8.624 8.624 8.624 8.624 8.624 8.624 68.992 l 

Longitud terciària 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00   m.l 

Longitud secundària 34,00 57,00 80,00 103,00 127,00 150,00 173,00 196,00   m.l 

 

Es pot apreciar que és necessari un cabal per hort de 3.920 litres/hora. Donat que cada hort es regarà 
durant 2,2 hores i cada dos dies (taula 1.4), és necessari disposar d’un volum d’aigua per hort cada dos 
dies de 8.624m3.  



PROJECTE D'IMPLANTACIÓ D'HORTS SOCIALS AL SOLAR DEL CARRER MASIA D'EN CABANYES DE VILANOVA I LA GELTRÚ  

ANNEX 1. TECNOLOGIA DEL REG 
 

PAG. 13 DE 21 

 

4.2.1 Dimensionament de la bassa 

Actualment la bassa té un volum de 3,2 m3. Aquest volum és totalment insuficient ni tan sols per poder 
regar un hort de 465m2 durant 2,2 hores. Aquest fet indica que s’hauran de dur a terme obres 
d’ampliació de la mateixa. 

Donat que els horts es regaran en el mes més desfavorable cada dos dies, es dimensiona el nou volum 
de la bassa tenint en compte que cada dia de la setmana durant el mes de juliol es regaran 4 unitats 
d’hort de 465 m2. En aquest sentit, la bassa ha de tenir una capacitat que pugui subministrar al dia un 
volum de 34,5 m3 (8.624 litres x 4horts).  

Donat que els dimensions actuals de la bassa son de 2x2x0,8 metres, es durà a terme una ampliació de 
les parets de la mateixa en 1,5 metres, per tal d’arribar a una alçada total de 2,3 metres i a una 
capacitat d’emmagatzemament de 36,8 m3. 

4.3 DISSENY HIDRÀULIC 

Es tracta de determinar en tota la instal·lació tant les pressions com les pèrdues de càrrega lineals com 
singulars, per tal de poder tenir una subunitat de reg ben dimensionada i acabar escollint el sistema de 
bombeig més adequat.  

Els càlculs es realitzen per a la unitat de reg més desfavorable, en aquest cas l’hort 8, que és el hort 
més allunyat respecte la ubicació de la bassa i el sistema de bombeig. Per aquesta subunitat, s’ha de 
calcular el coeficient d’uniformitat C.U, (el qual té en compte el cabal de l’emissor més desfavorable 
de la mateixa, així com el cabal mig dels emissors). Aquest C.U ha de ser similar al que s’ha 
determinat en el disseny agronòmic. Com més baix és aquest, menys uniformitat en el reg de la 
subunitat. La fórmula del C.U és la següent: 

)()/()27,1(1( ans qqeCVCU ÷××−= ) 

En els càlculs de les conduccions amb canonada foradada de sistemes de reg a pressió amb règim 
turbulent llis, per tal de calcular les pèrdues de càrrega per metre lineal, s’utilitza la següent fórmula 
de Blasius (indicada per canonades de plàstic en reg localitzat i per un número de Reynolds entre 3000 
i 105,): 

75,175,400083,0 QDJ ××= −  

Donat que és una canonada amb emissors, per al càlcul final de les pèrdues de carrega de cada lateral, 
s’ha de tenir en compte el Factor de Christiansen així com les pèrdues de carrega singulars dels 
emissors. En aquest sentit, la fórmula general a aplicar és: 

LFSfSJh ef ××÷+×= ))((      on: 

))26()1(()21()1(1( NmNmF ÷++÷++÷=  

Depenent de si la canonada és ascendent/plana o descendent, varia el càlcul de pressions màxima i 
mínima de la mateixa, i en cada cas s’apliquen les fórmules següents: 

• Lateral ascendent o horitzontal 

dhhhh fmun −−== ; 2/733,0 dhfhh am +×+=     on: 

hn= pressió mínima 

hm= pressió a l’inici del lateral 

hu= pressió final 

ha= pressió mitja 
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• Lateral ascendent 

2/733,0 dhfhh am +×+= ; 
fmn hthh ×−= ' ; 57,1)/(357,0)(1' ff hdhdt −×+÷+=  

Per altre costat, en els càlculs de les conduccions de sistemes de reg a pressió amb règim turbulent llis 
i amb canonada sense foradar, s’utilitza la següent fórmula de Cruciani-Margaritora, indicada per 
canonades de polietilè; per tal de calcular les pèrdues de càrrega per metre lineal: 

75,175,400099,0 QDJ ××= −  

4.3.1 Càlcul dels laterals, canonades terciàries i subunitat de reg 

Els laterals de reg tindran una longitud equivalent màxima similar a la llargada dels horts, de 21 metres 
lineals. La pendent del lateral serà d’un 1% ascendent. Els resultats de les pressions màxima i mínima 
queden recollits en la taula adjunta: 

 

TAULA 1.7. CÀLCULS PÈRDUES DE CARGA EN ELS LATERALS 

LATERAL Hort 8 

(S+fe)/S 1,77 

J'=J*(S+fe)/S 0,02 

Longitud canonada 21,00 

Q canonada (l/h) 140,00 

I (pendent) 0,01 

D (desnivell) 0,12 

J (pèrdues de carga per m.lineal) 0,01 

F (Factor de Christiansen) 0,37 

hf (pèrdues de carga en la canonada) 0,13 

ha (pressió mitja en la canonada) 10,01 

hm (pressió a l’inici de la canonada) 10,17 

Hn (pressió mínima) 9,92 

 

La canonada terciària té una longitud coincident amb l’amplada de l’hort, de 88 metres. Aquesta 
canonada té una pendent insignificant. En aquest sentit, es considera la pendent igual a zero.  

En tots els casos s’ha d’obtenir mitjançant càlculs una velocitat de treball adequada al voltant dels 1,5 
metres/segon.  

En la següent taula s’adjunten els càlculs de les pèrdues de carga i pressions:  
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TAULA 1.8. CÀLCULS PÈRDUES DE CARGA EN LES TERCIÀRIES 

TERCIÀRIA Hort 8 

Longitud canonada 88,00 

Q canonada (l/h) 3.920,00 

Q canonada (m3/s) 0,001089 

J (pèrdues de carga per metre lineal) 0,06 

F (Factor de Christiansen) 0,37 

Hf (pèrdues de carga en la canonada) 1,93 

Ha (pressió mitja en la canonada) 10,17 

I (pendent) 0,00 

D (desnivell) 0,00 

Hm (pressió a l’inici de la canonada) 11,58 

Hn=Hu (pressió final = pressió mínima) 9,65 

Hu (pressió final) 9,65 

Secció teòrica, S=Q/V 0,00073 

Velocitat teòrica (m/s) 1,50 

Radi teòric (m) 0,02 

TERCIÀRIA Hort 8 

Diàmetre interior teòric (m) 0,030402 

Diàmetre interior canonada normalitzada(m) 0,032600 

Diàmetre exterior canonada normalitzada(m) 0,040000 canonada PE-40 BD 6atm. 

Velocitat real (m/s) 1,304543 

 

La subunitat de reg tindrà les següents característiques: 

 

TAULA 1.9. CÀLCULS DEL COEFICIENT D'UNIFORMITAT DE LA SUBUNITAT 

Subunitat Hort 8 

hns (pressió emissor més desfavorable) 9,92 

qns (cabal emissor més desfavorable) 1,99 

C.U (coeficient d'uniformitat) 0,97 

 

4.3.1 Càlcul de les canonades secundàries 

Pel càlcul de les pèrdues de càrrega i pressions inicial i final a les canonades secundàries s’utilitza la 
fórmula de Cruiciani-Margaritora, donat que es tracta de canonada de polietilè amb flux turbulent llis. 
Els càlculs es realitzen per a la canonada més desfavorable (la de més longitud que transporta l’aigua 
fina a l’últim hort 8). En tots els casos es considera que mitjançant càlculs s’ha d’obtenir una velocitat 
de treball adequada al voltant dels 1,5 metres/segon. En la següent taula es poden observar els 
resultats obtinguts: 
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TAULA 1.10. CÀLCULS PÈRDUES DE CARGA 

Secundària Hort 8 

Longitud canonada 170,00 

Q canonada (l/h) 15.680,00 

Q canonada (m3/s) 0,004356 

Δh (formula monòmia Cruciani-Margaritora) 7,09 

i (pendent) -0,02 

d (desnivell) -4,17 

Secció teòrica S=Q/V 0,002904 

Velocitat teòrica (m/s) 1,50 

Radi teòric (m) 0,03 

Diàmetre interior teòric (m) 0,060804 

Diàmetre interior canonada normalitzada(m) 0,061400 

Diàmetre exterior canonada normalitzada(m) 0,075000 canonada PE-75 BD 6 atm. 

Velocitat real (m/s) 1,471014 

 

4.3.1 Càlcul de les pèrdues de carga singulars i pressió necessària al principi de la 
instal·lació 

En les conduccions es produeix un altre tipus de pèrdues a causa de fenòmens de turbulència que 
s'originen al pas de líquids per punts singulars de les canonades (canvis de direcció, colzes, juntes, 
derivacions, etc.) les quals es coneixen com a pèrdues de carrega singulars, accidentals o localitzades. 
Aquestes s’han de sumar a les pèrdues de càrrega contínues, per tal d’obtenir les pèrdues de carga 
totals. En la taula adjunta es pot observar el càlcul de les pèrdues de carga per a la instal·lació: 

 

TAULA 1.11. CÀLCUL PÈRDUES SINGULARS 

Materials Nº k unitària k total Unitats 

Claus bola 75mm 1 0,32 0,32   

Electrovàlvula 75mm 1 2,3 2,3   

Colzes 90º 75mm 2 0,6 1,2   

Tes 90º 75mm 3 0,85 2,55   

Filtre sorra 1 5 5   

Filtre malla 1 5 5   

Reductor pressió 4 4 16   

Subtotal tram B-C     20,07   

Subtotal tram A-B     2,62   
     

v=Q(m3/s) / S(m2)     1,47 m/s 

Δh sing.=Σk*(v2/2g) tram B-C     2,22 m 

Δh sing.=Σk*(v2/2g) tram A-B     10,29 m 
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Per obtenir la pressió necessària al principi de la instal·lació, és necessari conèixer les pèrdues de 
carga totals (lineals i singulars) en tots els trams de la instal·lació, el desnivell entre trams, així com la 
pressió necessària al principi de subunitat 8 (considerada com la més desfavorable). Un cop obtinguda 
la pressió necessària, i juntament amb el cabal necessari, es dimensionarà la bomba més convenient. 

En la taula adjunta es pot observar el càlcul de pressions per trams fins al principi de la instal·lació. 

 

TAULA 1.12.CÀLCUL PÈRDUES CARGA PRIMÀRIES I SECUNDÀRIES 
 

HORT Tram Cabal tram Hf longitud. Hf singular Hf totals Cota (inici) Desnivell H nec.(in.) H real (in.) 

8 C 15.680       36,89   15,00 12,10 

8 B-C 15.680 7,09 2,21577 9,31 41,71 -4,82 19,49 16,59 

8 A-B 15.680   10,2893 10,289254 43 -1,29 28,48 25,59 

 

4.3.1 Dimensionament de la bomba 

En l’apartat anterior es pot observar que serà necessària una bomba amb una alçada manomètrica 
d’uns 30 m., i amb un cabal de 15,68m3/h. Per al càlcul de la potència de la bomba s’ha utilitzat la 
següent fórmula: 

)74()( ×÷×= ηHQP  

Considerant un rendiment de la bomba de 0,7 és necessària una potència de 2,3 CV , tal i com es 
mostra en la taula adjunta: 

 

TAULA 1.13. CÀLCUL POTÈNCIA DE LA BOMBA 
 

HORT H real  Cabal tram  Rendiment Potència (m kg/s) Potencia (kW) Potencia (CV) Potencia (HP) 

8 28,48 15.680,00 0,7 177,24 1,74 2,36 2,33 

 

4.4 ELEMENTS QUE FORMEN PART DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació de reg per degoteig haurà de disposar dels següents elements: 

Caseta d’obra per guardar el grup de reg 

Es realitzarà al costat de la bassa una caseta de 2x2x2,5 metres amb una coberta i portes de xapa 
galvanitzada, on guardar tot el grup de reg (grup de pressió, electrovàlvules, grup de filtratge, 
programador) 

Quadre de maniobra 

Dins la caseta s’instal·larà el quadre de maniobra per al programador, grup de bombeig, enllumenat de 
la caseta i endolls. Els elements i càlculs del quadre s’especifiquen en l’Annex 2. “Instal·lació 
elèctrica”. 
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Grup de pressió 

Per a la impulsió a pressió de l’aigua de la bassa per a cada un dels horts, s’instal·larà una bomba 
centrífuga monobloc amb acoblament directe motor-bomba de 2,2 CV de potència, capaç d’impulsar 
15,5m3/hora a una pressió d’entre 25 i 30m. Annex a la bomba s’ubicarà un acumulador 
hidropneumàtic i un pressòstat. 

Elements de filtratge 

A continuació de la bomba es situarà un filtre d’arena per tal d’extreure els fins i restes orgàniques 
que pugui arrastrar la canonada des del dipòsit. El filtre es dimensionarà d’acord amb la relació de 1m2 
de filtre per cada 60m3/hora d’aigua a filtrar. Pel present projecte, donat que el cabal és de 
15,6m3/hora, s’ubicarà un filtre de sorra de 25cm. de diàmetre.  

A continuació s’instal·larà un filtre de malla de 75mm per un caudal recomanat d’uns 15m3/hora, amb 
la finalitat d’acabar de filtrar els fins que puguin haver passat pel filtre d’arena. 

Electrovàlvules i control  

El disseny contempla la instal·lació de dues electrovàlvules de PVC de 2” amb regulador de cabal que 
puguin treballar a altes pressions, per al comandament dels dos grups de quatre horts. Les dues 
electrovàlvules s’ubicaran a l’interior de la caseta, a continuació del grup de bombeig, filtratge i 
regulador de pressió. 

Control d’electrovàlvules 

Les electrovàlvules s’accionaran per un solenoide de 24 VAC, connectat a un programador. El 
programador elèctric serà de dues estacions com a mínim. Estarà connectat a la xarxa d’alimentació i 
tindrà una entrada de 230V i sortida a 24V. S’ubicarà dins la mateixa caseta de reg. 

Xarxa de distribució fins als horts 

Es preveuen dos trams de canonada secundària de PE-75 BD i 6atm a la sortida de cada una de les dues 
electrovàlvules. Un primer tram transcorrerà paral·lel al marge dels 1, 2 3 i 4; i un segon tram 
transcorrerà paral·lel els horts 5, 6, 7 i 8. De cada una d’aquestes dues derivacions es realitzarà un 
registre amb una arqueta de formigó prefabricat de 50x50x50cm. col·locada sobre llit de graves i amb 
marc i tapa de fundició. Dins cada un d’aquests dos pericons s’allotjarà una vàlvula de bola de 75mm. 

Davant cada hort, del tram de canonada anterior sortirà una derivació de PE-40 BD i 6atm. fins a una 
altra arqueta ubicada a l’entrada de cada hort.  

Arquetes de reg amb regulador de pressió i clau de pas per cada hort 

S’instal·larà una arqueta de formigó prefabricat amb solera de mides 50x50x50cm. davant cada hort, 
amb marc i tapa de fundició. Dins l’arqueta s’ubicarà una vàlvula de bola de 40mm. i un regulador de 
pressió amb cos de plàstic també de 40mm. 

L’arqueta quedarà foradada pel lateral orientat cap a l’hort, per on sortirà un tram d’uns 20cm. de 
canonada terciària de PE-40 BD i 6atm., a partir del qual cada usuari farà la seva instal·lació.  

L’usuari podrà instal·lar el tram de canonada terciària d’una longitud d’uns 90 metres (amplada de 
l’hort), de PE-40 BD i 6atm., de la qual sortiran els laterals del reg per degoteig. A la sortida de cada 
lateral de reg per degoteig es podrà instal·lar una clau manual de pas de PE-16mm, per tancar 
l’entrada d’aigua quan no hi hagi res plantat en aquesta línia de reg. 
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5.  ALTERNATIVA 2. REG PER SOLCS EN TOTS ELS HORTS 

Aquesta alternativa contempla la possibilitat que cada usuari tingui part del control de l’aigua a aplicar 
en els seu hort mitjançant el reg per solcs.  

S’aprofita el desnivell existent entre la bassa de reg, ubicada en l’extrem septentrional de la parcel.la, 
i l’hort número 8, ubicat en l’extrem més meridional. Amb una distància entre aquest dos punts d’uns 
200 metres s’acumula un desnivell de 6 metres. 

L’objectiu és que l’aigua flueixi dins cada hort per solcs paral·lels, infiltrant-se pel fons i costats dels 
mateixos, sense que la superfície del sòl quedi mullada en la seva totalitat. Els solcs podran ser de 
pendent zero donat que la longitud dels mateixos és de màxim 21 metres. S’haurà d’aplicar l’aigua de 
forma que s’aconsegueixi una bona uniformitat en la distribució i una bona eficiència en l’aplicació de 
l’aigua.  

A diferència de l’alternativa 1, aquesta instal·lació disposarà tan sols del dipòsit ampliat per a una 
capacitat de 35m3. No seran necessaris els grups de bombeig, filtratge i control del reg, instal·lació de 
caseta de reg i quadre elèctric.  

5.1 FUNCIONAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ 

Un ramal principal de PE-63mm BD 6atm. connectat a la sortida de la bassa farà el recorregut en sentit 
descendent per davant l’extrem de cada un dels vuit horts. Entre la bassa i el ramal es realitzarà una 
arqueta de registre de 50x50x50 amb fons de graves, marc i tapa de fosa. Dins l’arqueta s’ubicarà una 
vàlvula de comporta. 

Davant de cada hort, des del ramal principal sortirà una derivació de PE-50mm BD 6atm.fins a una 
arqueta de 40x40x45 amb fons formigonat, marc i tapa de fundició. Dins aquesta arqueta s’ubicarà la 
vàlvula de comporta que donarà aigua a cada un dels horts. 

En la figura adjunta es pot apreciar l’esquema unifilar de la instal·lació: 
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Imatge 4.2. Esquema de reg per gravetat 

 

5.2 DISSENY DE LA INSTAL.LACIÓ 

Per al càlcul de la dosi neta màxima de reg i temps de reg s’han tingut en compte els següents 
paràmetres: 

• Sòl franc 

• 34% d’aigua a capacitat de camp 

• 12% d’aigua a punt de marciment permanent 

• Densitat aparent del sòl= 1,35 

• Dèficit permissible de maneig= 50% 

• Profunditat de les arrels= 40cm. 

• Velocitat d’infiltració en sòl franc= 12mm/h 

• Necessitats netes= 5,69mm/dia 

• Necessitats totals= 9,42mm/dia 
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Amb els valors anteriors, s’han obtingut els següents resultats: 

• Càlcul de l’interval d’humitat disponible (IHD)= 0,119m 

• Càlcul de la dosi neta de reg= 119x0,5= 59,5mm (aigua a aplicar) 

• Càlcul de l’interval entre regs (quocient entre l’aigua a aplicar i les necessitats netes)= 10,45 dies 

• Càlcul de la dosi bruta de reg= 94,2mm (làmina d’aigua a aportar) 

Sabent que s’han d’aplicar 59,5mm. d’aigua de reg als cultius cada 10 dies, i que un hort disposa d’una 
superfície de reg neta de 390m2, llavors s’haurà d’aplicar cada 10 dies un volum d’aigua de 23,2m3.  

Suposant un cabal mínim d’uns 1,6-2 litres/s, i que s’han d’aplicar 23,2 m3 d’aigua per hort, surt un 
temps de reg d’unes 3,8 hores. 

Cada hort tindrà un consum d’aigua d’uns 23m3, per tant serà convenient que es reguin com a molt dos 
horts al dia i en moment consecutius. Amb un interval de 10 dies entre regs, es pot regar un hort al dia 
per minimitzar problemes entre regants. 

5.3 ELEMENTS QUE FORMEN PART DE LA INSTAL.LACIÓ 

La instal·lació de reg per degoteig haurà de disposar dels següents elements: 

Xarxa de distribució 

Es preveu un tram de canonada principal de PE-63 BD 6atm. des de la sortida de la bassa, que 
transcorrerà paral·lel als marges dels vuit horts. Al principi del tram d’aquesta canonada es realitzarà 
un registre amb una arqueta de formigó prefabricat de 50x50x50cm. amb llit de graves i marc i tapa de 
fundició, amb una vàlvula de comporta a l’interior. 

D’aquesta canonada principal es derivaran vuit ramals amb canonada secundària de PE-50 BD 6 atm fins 
a una arqueta ubicada davant cada hort. 

Arquetes de reg amb regulador de pressió i clau de pas per cada hort 

Davant de cada hort hi haurà una arqueta de 40x40x45 amb fons de formigó, on s’allotjarà una vàlvula 
comporta de 50mm. 
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1.  OBJECTE 

Es necessita dur fins a l’interior de la parcel.la (a ubicar dins la nova caseta de reg) el subministrament 

elèctric per a: 

 Impulsió bomba: Trifàsica 230/400 V 

 Automatització del reg: Monofàsic 24 V 

 Enllumenat caseta bomba: Monofàsica 220 V  

Es preveu fer una nova derivació d’electre des del quadre existent en la caseta de reg ubicat al costat 

del pou, fins a la nova caseta de reg dins la parcel.la. S’han previst les canalitzacions de protecció 

necessàries pel seu soterrament.  

En la imatge adjunta es pot observar la caseta de serveis existent al costat del pou, dins la qual s’ubica 

el quadre elèctric i des d’on es realitzarà la nova derivació. 

 

 

Imatge 2.1. Caseta de serveis del pou de reg amb el pou justa 

al davant de la mateixa 

 

També serà necessari ampliar el quadre elèctric amb la nova demanada de potència que exigeixi el nou 

subquadre de la caseta, i instal·lar un nou polsador per controlar l’obertura/tancament de les dues 

electrovàlvules i de la bomba del pou.  

El dimensionament de tot el cablejat i proteccions necessàries per el nou subquadre de la casera de 

reg es realitza dins el marc del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT-2002), publicat en el 

BOE núm. 224 de 18/09/2002. 
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2.  ENGINYERIA DE LA INSTAL·LACIÓ 

2.1 POTÈNCIA DE LA MAQUINÀRIA INSTAL·LADA 

La potència total a instal·lar queda especificada en la següent taula: 

 

TAULA 2.1. MAQUINÀRIA A INSTAL.LAR 

Concepte Línia Potència (w) 

Enllumenat caseta 1 30 

Endolls 2 1.000 

Bomba reg 3 2.200 

TOTAL Línies 1+2+3 3.230 

 

2.2 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA CASETA DE REG 

La nova caseta de reg a construir al costat de la bassa tindrà les següents característiques: 

 Dimensions de 2x2x2 metres (superfície total de 8m3) 

 Instal·lació en l’interior d’una bomba centrífuga monobloc de 2.200kw de potència 

 Instal·lació de lluminària fluorescent amb una il·luminació general mitja de 100 lux  

 Instal·lació de tres endolls base tipus shuko de 16A 230V. Un dels tres servirà per connectar de 

forma permanent el transformador del programador de reg. Els altres dos quedaran lliures per 

connectar ocasionalment algun grup d’aspiració o qualsevol altre aparell. 

2.3 ENGINYERIA DE LES INSTAL.LACIONS BÀSIQUES 

 Il·luminació general 

Les necessitats de la caseta és un làmpada fluorescent de 30w, ubicada sobre la porta d’entrada. El 

procediment de càlcul per a obtenir la potència de 30w obeeix als següents criteris: 

CÀLCUL DE L’ÍNDEX DEL LOCAL (K) 

S’utilitza la fórmula següent: 

))(()( bahbaK  ,     on: 

a: amplada de la caseta 

b: profunditat de la caseta 

h: alçada de les làmpades respecte el pla de treball 

Suposant una alçada de treball de 1.8 metres, el factor K és de 0.55 

 



PROJECTE D'IMPLANTACIÓ D'HORTS SOCIALS AL SOLAR DEL CARRER MASIA D'EN CABANYES DE VILANOVA I LA GELTRÚ  

ANNEX 2. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 
 

PAG. 6 DE 15 

 

CÀLCUL DEL FLUX LLUMINÓS TOTAL NECESSARI PER A LA IL.LUMINACIÓ DE LA CASETA 

S’utilitza la següent fórmula: 

)()( muSE   on: 

E: Il·luminació mitja que es projecta realitzar (en lux) 

S: Superfície total de la caseta que es projecta il·luminar (en m2) 

u: Factor d’utilització, obtingut experimentalment en locals normalitzats, utilitzant lluminàries de 

característiques fotomètriques similars a les que es pensa utilitzar. Aquest factor depèn del sistema 

d’il·luminació, de les característiques de la lluminària, del índex K del local i del factor de reflexió del 

sostre i parets.  

m: factor d’utilització. El proporcionen unes taules de cada fabricant destinades a tal efecte  

Aplicant pel present projecte els valors de E=100, S=4, u=0.26 i m=0.65; s’obté un valor de Φ=2.366 

lumen.  

Del catàleg del fabricant de fluorescents s’obté que el valor de flux lluminós emès per cada una de les 

làmpades (ΦL) és de 2.300 lumen. En aquest sentit, per tal de saber el nombre de làmpades necessàries 

per a la caseta, hem de dividir Φ/ ΦL, obtenint el valor de 1 làmpada fluorescent de 30 watt. 

 Instal·lació elèctrica. Condicions de disseny i procediment de càlcul 

En el quadre general de maniobra, ubicat al costat del pou Camps, s’ubica el conjunt de protecció i 

mesura per la bomba del pou. La companyia elèctrica subministra actualment una potència de 10,39kW 

en trifàsic, amb una tensió de servei de 230/400V en funció de les necessitats. 

La potència total necessària per a la nova caseta de reg és de 3,23 kW, resultat de les necessitats 

monofàsiques i trifàsiques per proveir els diferents equips. Donat que actualment en el quadre existent 

només hi ha connectada la bomba del pou (uns 5,5kW) hi ha potència suficient per a la nova 

instal·lació. 

El procediment i resultats de càlcul de la nova instal·lació elèctrica es troben en els apartats següents: 

Condicionants de disseny 

El subministrament elèctric de la nova caseta de reg es realitza mitjançant un cable de coure de tensió 

nominal d'aïllament de 1000V i de secció 16mm2, des del quadre elèctric existent dins la caseta de la 

bomba-pou. Aquest haurà de proveir els següents aparells: 

 Llum fluorescent: 30 w 

 Bomba centrífuga de reg: 2.200 w 

 Tres endolls tipus shuko: previsió de potència a connectar de màxim 1.000 w 

Procediment de càlcul 

Per al càlcul de la secció dels conductors es considera per a cada línia la intensitat i la caiguda de 

tensió sense aplicar cap factor de reducció d'intensitat del cable, donat que no s’instal·la més d’un 

cable junt. Els càlculs es realitzen segons el reglament REBT-2002. 
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Pel càlcul de la intensitat s’utilitzen les següents fórmules, diferenciat si les línies son monofàsiques o 

trifàsiques: 

 

Línies monofàsiques: 
·cos·

·

V

kP
I                            Línies trifàsiques: 

3··cos·

·

U

kP
I  ;                on:  

 

 I: Intensitat que circula per la línia (A) 

 K: Coeficient multiplicador (1,25 motors, 1,8 fluorescents i 1 resistències) 

 P: Potència en eix de l'aparell 

 V: Tensió simple (V) 

 U: Tensió composta 

 η: Rendiment de potència de l'aparell 

 Cos ϕ: Factor de potència de l'aparell 

El rendiment i el cosϕ es poden obtenir en les taules de cada fabricant del motor en qüestió. En els 

càlculs d’enllumenat es considera que el cos ϕ és igual a 0,95, i que el rendiment és igual a 1. 

Pel càlcul de de la caiguda de tensió parcial s’utilitzen les següents fórmules, diferenciat si les línies 

son monofàsiques o trifàsiques: 

 

Línies monofàsiques: )(2 zfLIq         Línies trifàsiques: 3)(  zfILq ; on: 

 

 q: Caiguda de tensió (V) 

 L: Longitud del cable des de l'aparell fins al quadre o subquadre (km) 

 I: Intensitat que circula per la línia (A) 

 f(z): Factor de z, valor d’impedància obtingut en taules 

Un cop s’ha calculat la intensitat que ha de passar pels cables, s’escull una PIA comercial així com la 

secció del cable adequat, seguint la següent relació: 

 

ZNB III  , on            BI = Intensitat de corrent, NI  = Intensitat de la PIA, ZI = Intensitat del cable 

 

Per a comprovar que la secció del cable és la correcta, es realitza el càlcul de la caiguda de tensió i es 

comprova amb el resultat obtingut que el percentatge de caiguda de tensió segons el REBT-2002 no és 

superior al 3% per enllumenat i al 5% per motors. Si el percentatge és major, s’han de refer els càlculs 

triant una secció de cable superior, fins que el percentatge sigui inferior als indicats pel REBT-2002.. 

En els càlculs també s’ha de tenir en compte una caiguda de tensió màxima d’1% per a la línia general 

d’alimentació fins a la caixa general de protecció. 

La caiguda de tensió total al llarg de la línia serà la suma de les caigudes de tensions parcials de cada 

línia. 
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CÀLCULS DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 

Línia de derivació individual fins al nou quadre de maniobra: 

Els paràmetres de partida son els que s’indiquen a la taula adjunta: 

 

TAULA 2.2. PARÀMETRES DE PARTIDA DE LA LÍNIA DE DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

Concepte Valors 

Potència total a instal·lar 3.230w 

Longitud línia (des de caseta pou a nou quadre de maniobra) 44 m. 

Factor K 1 

Tensió (U) 400 V 

  1 

Cos ϕ 1 

Tipus instal·lació  C (cablejat soterrat) 

Tipus cablejat XLPE3 RV-K 

f(z) 3,741 

Coeficient agrupament cables 1 

 

A partir dels paràmetres anteriors, es realitzen els següents càlculs: 

 Intensitat: )3..cos.()( UKPIB  = 4,6A 

Aplicant la relació 
ZNB III  , definida en la norma UNE 20460, es dedueix que pel càlcul de 

l’interruptor magneto tèrmic s’ha de tenir en compte que ha de ser lleugerament superior als 4,6A, per 

tant es tria una PIA de In=6A. Com no s’aplica cap factor de reducció (és un sol cable), Iz=6A 

Amb els càlculs anteriors, es selecciona un cable tipus XLPE3 de secció 6mm2, que pugui suportar els 6A. 

 Caiguda de tensió (considerant f(z)= 3,741): 3)()(  zfkmLIq = 1,708 V 

 Comprovació de secció de cable adequada: %= 1,708/4=0,4< 1%. Com 0,4 és inferior a l’1%, el 

càlcul és correcte, ja que la línia no supera la caiguda de tensió que estableix el reglament. 

 

Càlcul de la línia d’enllumenat (Línia 1): 

Els paràmetres de partida son els següents: 
 

TAULA 2.3. PARÀMETRES DE PARTIDA DE LA LÍNIA 1. ENLLUMENAT 

Concepte Valors 

Potència total a instal·lar  30 w 

Longitud línia (des del quadre maniobra fins fluorescent) 2 m. 

Factor K 1,8 

Tensió (U) 230 V 

Rendiment ( ) 1 

Cos ϕ 0,95 
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Concepte Valors 

Tipus instal·lació  B (bajo tubo) 

Tipus cablejat PVC2 H07-V-K 

f(z) 14,29 

Coeficient agrupament cables 1 

 

A partir dels paràmetres anteriors, es realitzen els següents càlculs, tenint en compte que en el càlcul 

d’intensitats s’acompleixi la relació 
ZNB III   

 Intensitats :IB=0,25A, In=10A, Iz=10A 

 Es tria una secció de cable de 1,5mm2. 

 Càlcul caiguda de tensió considerant f(z)= 14,29: )()(2 zfkmLIq  = 0,34 V 

 Al valor obtingut de caiguda de tensió de la línia de l’enllumenat, se li suma el valor de caiguda de 

tensió de la línia general d’alimentació, abans de comprovar si el valor de caiguda de tensió total entra 

dins el valors màxims que estableix el reglament: q.total= 0,34+1,7= 2,04 V 

 Comprovació de secció de cable adequada: %= 2,04/2,3= 0,88 < 3%. El càlcul de la secció de cable 

és correcte donat que 0,88 és inferior al percentatge del 3% per enllumenat que marca el reglament. 

Càlcul de la línia de la bomba centrífuga (Línia 3) 

Els paràmetres de partida son els següents: 

 

TAULA 2.4. PARÀMETRES DE PARTIDA DE LA LÍNIA 3. BOMBA CENTRÍFUGA 

Concepte Valors 

Potència total a instal·lar  2,2 kw 

Longitud línia (des del quadre maniobra fins fluorescent) 5 m. 

Factor K 1,25 

Tensió (U) 400 V 

Rendiment ( ) 0,815 

Cos ϕ 0,83 

Tipus instal·lació  B (bajo tubo) 

Tipus cablejat XLPE3 RV-K 

f(z) 12,8 

Coeficient agrupament cables 1 

 

A partir dels paràmetres anteriors, es realitzen els següents càlculs, tenint en compte que en el càlcul 

d’intensitats s’acompleixi la relació 
ZNB III   

 Intensitat: IB=5,87A, In=10A, Iz=10A 

 Es tria una secció de cable de 1,5mm2. 

 Caiguda de tensió considerant f(z)= 12,8: 3)()(  zfkmLIq = 0,53 V 
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 Al valor obtingut de caiguda de tensió de la línia de la bomba, se li suma el valor de caiguda de 

tensió de la línia general d’alimentació, abans de comprovar si el valor de caiguda de tensió total entra 

dins el valors màxims que estableix el reglament: q.total= 0,53+1,7= 2,23 V 

 Comprovació de secció de cable adequada: %= 2,23/4= 2,23 < 5%. El càlcul de la secció de cable és 

correcte donat que 2,23 és inferior al percentatge del 5% per motors que marca el reglament. 

Càlcul de la línia d’endolls (Línia 2) 

Els paràmetres de partida son els següents: 

 

TAULA 2.5. PARÀMETRES DE PARTIDA DE LA LÍNIA 2. ENDOLLS 

Concepte Valors 

Potència total que es pot arribar a instal·lar 1 kw 

Longitud línia (des del quadre maniobra fins fluorescent) 3 m. 

Factor K 1 

Tensió (U) 230 V 

Rendiment ( ) 1 

Cos ϕ 1 

Tipus instal·lació  B (bajo tubo) 

Tipus cablejat PVC2 H07 V-K 

f(z) 14,96 

Coeficient agrupament cables 1 

 

A partir dels paràmetres anteriors, es realitzen els següents càlculs, tenint en compte que en el càlcul 

d’intensitats s’acompleixi la relació 
ZNB III   

 Intensitat: IB=4,34A, In=10A, Iz=10A 

 Es tria una secció de cable de 1,5mm2. 

 Càlcul caiguda de tensió considerant f(z)= 14,96: )()(2 zfkmLIq  = 0,53 V 

 Al valor obtingut de caiguda de tensió de la línia de la bomba, se li suma el valor de caiguda de 

tensió de la línia general d’alimentació, abans de comprovar si el valor de caiguda de tensió total entra 

dins el valors màxims que estableix el reglament: qtotal= 0,53+1,7= 2,23 V 

 Comprovació de secció de cable adequada: %= 2,23/2= 1,11 < 5%  

 Característiques dels conductors i canalitzacions  

Tots els conductors seran de coure, amb doble aïllament en el cas del cablejat per la bomba i per a la 

línia general d’alimentació, i amb aïllament simple en el cas de la línia d’endolls i de l’enllumenat. 

Tots els cables aniran en instal·lació tipus B (dins canonada o canal de protecció de PVC), a excepció 

de la línia general d’alimentació que serà una instal·lació tipus C (la qual anirà enterrada en el sòl, a 

uns 80cm de profunditat, i dins un tub corrugat de PVC). A 15cm. de la superfície s’instal·larà una 

banda plàstica d’avís de senyalització per aquesta canonada. 
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 Proteccions  

 Totes les instal·lacions elèctriques estaran protegides contra possibles escalfaments, corrents de 

curt circuit, contactes directes i indirectes, sobretensions permanents i de tipus atmosfèric. En aquest 

sentit, al principi de la derivació de la línia general d’alimentació s’instal·larà un IGA (interruptor 

general automàtic) de In=32A, així com un PSP (protector de sobretensions permanents). A continuació 

de l’IGA s’instal·laran dos diferencials per a protegir la línia de contacte directe de parts actives, un 

primer diferencial per la derivació de la línia de llum i endolls, amb una In=40A i Id=30mA; i un segon 

diferencial per la derivació de la línia de la bomba, de In=40A i Id=300mA. 

A continuació dels protectors diferencials s’instal·laran les PIEs (petits interruptors automàtics) per 

cada una de les línies, per tal de protegir-les de sobrecàrregues (corrents superiors als admissibles) i 

front a corrents de curtcircuit. Hi haurà una PIA per a cada una de les tres línies, totes tres d’una 

In=10A. 

2.4 JUSTIFICACIÓ DE LES CORRENTS DE CURTCIRCUIT 

Pet justificar les corrents de curtcircuit es realitzen els càlculs de la Icc màxima i el de la Icc mínima. 

 Càlcul de la Icc màxima 

El càlcul es realitza mitjançant la següent fórmula:  

3·k

cc
Z

V
I   

La Icc es calcula en el punt en què es pugui produir, buscant la impedància del circuit. Donat que es 

vol estar al costat de seguretat, és a dir, que la Icc sigui màxima; per realitzar fer el càlcul de la 

impedància de la línia s’agafa el valor més desfavorable de Z (a 20 º C de temperatura). Els valors de Z 

s’obtenen a partir de les taules de resistències i impedàncies de cables tipus RV 0,6/1kV, mitjançant 

les fórmules: 22 yxZ
aulest     i    1000)(  taulesZLZ  

Suposant que la ICC màxima es produeixi al principi del circuit, es realitzen els càlculs de la Icc 

màxima en el nou quadre de maniobra de la caseta de reg. Per aquest càlcul s’hauran de tenir en 

compte els càlculs de Z totals que inclouen la Z del quadre des de la estació transformadora (ET) al 

quadre general de protecció (QGP), la Z des del QGP al quadre general de mesura (QGM), la z des del 

QGM fins al quadre de maniobra (QM). 

Taula de dades i de resultats: 

 

TAULA 2.6. DADES DE PARTIDA I RESULTATS DE VALORS D’IMPEDÀNICA PER ICC MÀXIMA 

Concepte Dades Valors 

ET-CGP Longitud (m.) 100 

 Secció cable (mm2) 240 

 Z (Ω/km.) taules 0,1 

 Z (Ω) càlcul 0,01 
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Concepte Dades Valors 

CGP-QGM Longitud (m.) 10 

 Secció cable (mm2) 16 

 Z (Ω/km.) taules 1,405 

 Z (Ω) càlcul 0,01405 

QGM-QM Longitud (m.) 44 

 Secció cable (mm2) 6 

 Z (Ω/km.) taules 2,93 

 Z (Ω) càlcul 0,13 

 

A partir de les dades de la taula anterior s’obté el valor de Zk= ∑ (Z càlcul), igual a 0,15 Ω. 

Amb el valor anterior es pot calcular la Icc màxima, on: 

 

A
Z

U
I

k

cc 43,1540
15,03

400

3






  

 

Per tal de protegir la línia d'aquesta corrent de curtcircuit, s’han d’instal·lar fusibles després dels 

interruptors de tall, tant al QGP com al QGM, amb un poder de tall de 20 kA (tal i com queda 

especificat en l’esquema unifilar). Instal·lació d’un IGA al quadre de maniobra, amb poder de tall de 

10 kA. 

 Càlcul de la Icc mínima 

S’ha de buscar la Icc entre la fase i el neutre, la qual ve donada per la següent fórmula: 

kZ

V
Icc

·2
  

S’ha de calcular la Icc en el punt més llunyà de la línia, per això es busca la impedància del circuit 

"aigües avall". Per tal d’estar al costat de la seguretat, interessa que la Icc sigui mínima, per fer el 

càlcul de la impedància de la línia s’agafa el valor de la Z més desfavorable (a la temperatura de 

90ºC). 

Suposant que la Icc mínima es produeix en la línia més llarga (bomba de reg), amb una longitud de 5m i 

una secció de cable de 1.5 mm2; es realitzen els càlculs de la Icc mínima tenint en compte els càlculs 

de Z totals que inclouen la Z del quadre des de la estació transformadora (ET) al quadre general de 

protecció (QGP), la Z des del QGP al quadre general de mesura (QGM), la z des del QGM fins al quadre 

de maniobra (QM), la Z de la línia de la bomba de reg. 
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Taula de dades i de resultats: 

 

TAULA 2.7. DADES DE PARTIDA I RESULTATS DE VALORS D’IMPEDÀNICA PER ICC MÍNIMA 

Concepte Dades Valors 

ET-CGP Longitud (m.) 100 

 Secció cable (mm2) 240 

 Z (Ω/km.) taules 0,119 

 Z (Ω) càlcul 0,0119 

CGP-QGM Longitud (m.) 10 

 Secció cable (mm2) 16 

 Z (Ω/km.) taules 1,405 

 Z (Ω) càlcul 0,01405 

QGM-QM Longitud (m.) 44 

 Secció cable (mm2) 6 

 Z (Ω/km.) taules 3,741 

 Z (Ω) càlcul 0,164 

Línia bomba Longitud (m.) 5 

 Secció cable (mm2) 1,5 

 Z (Ω/km.) taules 14,96 

 Z (Ω) càlcul 0,0748 

 

A partir de les dades de la taula anterior s’obté el valor de Zk= ∑ (Z càlcul), igual a 0,265 Ω. 

Amb el valor anterior es pot calcular la Icc mínima, on: 

A
xZ

U
I

k

cc 70,754
265,02

400

2



  

La In de la PIA d'aquesta línia és de 10A. En cas d'un curtcircuit mínim al final de la línia, aquesta 

estarà protegida, ja que actuarà de forma magnètica o ràpida (la Icc que té la PIA és de 10.000A). Per 

tant, el tall és magnètic i ràpid. No cal cap tipus de precaució. 

D'altra banda, totes les línies s'han protegit amb PIA de classe 3 i amb un dimensionat del cable segons 

UNE 20460; per tant totes les línies estaran protegides al davant de Icc mínimes, amb lo qual l'energia 

que entraria durant un curtcircuit no perjudicaria al cable. 
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3.  ESQUEMA UNIFILAR I PLÀNOL EN PLANTA AMB LA SITUACIÓ DELS ELEMENTS 

ELÈCTRICS 

L’esquema unifilar amb totes les especificacions de la línies es pot apreciar en el plànol 07f01. 

“Esquema unifilar instal·lació elèctrica”. 

El plànol en planta amb la situació dels elements elèctrics amb el nom de la línia de l’esquema unifilar 

i el recorregut, es pot apreciar en el pànol 07f02. “Planta de situació dels elements elèctrics”. 
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1.  OBJECTE 

En aquest annex es senyalen aquells condicionants climàtics que poden tenir una repercussió més o 
menys important en l’objecte del projecte. Per la seva elaboració s’ha procedit a recopilar informació 
existent de l’àrea on es localitza el projecte, així com recollir dades disponibles de l’estació 
meteorològica més propera a l’àmbit d’estudi. 

1.1 ESTACIÓ METEREOLÒGICA 

Per realitzar l’estudi climàtic s’han obtingut les dades de la XAC (Xarxa Agrometereològica de 
Catalunya), a través del portal web http://www.ruralcat.net. S’han escollit les dades de l’estació 
meteorològica de Sant Pere de Ribes, situada a uns 6km. de l’àmbit d’estudi, i a una alçada de 171 m 
sobre el nivell del mar. D’aquesta estació només s’han pogut obtenir dades dels últims cinc anys. 

1.2 INFORMACIÓ GENERAL DE LA ZONA 

El clima del Garraf és típic de la costa mediterrània catalana, de tipus Litoral Sud, molt semblant al 
que es pot trobar a la resta de la plana costanera del Baix Penedès, Baix Gaià o Camp de Tarragona.  

Es tracta d’una àrea on contacten masses d’aire fred procedents de les latituds mitjanes i altes, que es 
manifesten durant els mesos freds de l’any, i masses d’aire calent procedents de latituds subtropicals o 
tropicals, que predominen durant l’època d’estiu. Vilanova i la Geltrú es caracteritza per tenir dos o 
tres mesos subhivernals i un estiu de quatre mesos on dos d’ells són àrids; la resta de l’any resta 
moderadament humit. 

La precipitació mitjana anual es mou entre els 550 mm i 600 mm, produint-se els màxims al massís del 
Garraf. Pel que fa al règim pluviomètric, l’estació més plujosa és la tardor i les més seques l’estiu i 
l’hivern, tot i què és l’estiu l’època àrida de l’any, que abasta el juny i el juliol. Pel que fa a les 
temperatures, els hiverns són moderats, amb mitjanes de 7 °C a 9 ºC, registrant-se els valors més alts 
a la línia de la costa, i els estius calorosos, entre 22 °C i 24 ºC, així que l’amplitud tèrmica anual és 
moderada. 

La precipitació mitjana anual es mou entre els 550 mm i 600 mm, produint-se els màxims al massís del 
Garraf. Pel que fa al règim pluviomètric, l’estació més plujosa és la tardor i les més seques l’estiu i 
l’hivern, tot i què és l’estiu l’època àrida de l’any, que abasta el juny i el juliol.  

En quant a les temperatures, els hiverns són moderats, amb mitjanes de 7 °C a 9 ºC, registrant-se els 
valors més alts a la línia de la costa, i els estius calorosos, entre 22 °C i 24 ºC, així que l’amplitud 
tèrmica anual és moderada. 
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2.  ELEMENTS CLIMÀTICS 

2.1 TEMPERATURA 

La temperatura mitjana anual registrada al llarg del període 2008-2012 es situa entre els 15,5 i 16,5ºC. 
La temperatura mensual mitjana durant els mesos més freds és entorn els 11ºC, mentre que als mesos 
d’estiu augmenta fins als 20ºC.  

L’amplitud tèrmica mitja anual és de 10,7ºC. La temperatura màxima mitjana als mesos d’estiu és de 
l’ordre de 30ºC, amb màximes absolutes que superen els 35ºC, sobretot durant el mes d’agost. Les 
temperatures mínimes mitjanes als mesos d’hivern es situen a prop dels 5ºC, amb valors mínims 
absoluts inferiors als 0ºC. El risc de gelades és baix degut a la influència del mar sobre el territori. 
Durant els últims anys s’ha registrat una mitjana de 7 dies de gelada anuals, pràcticament tots 
concentrats durant els mesos de gener a febrer. 

En la figura 3.1 es poden observar aquests resultats: 

 

 
Figura 3.1 Temperatures mensuals de l’estació meteorològica de Sant Pere de Ribes.  

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de la XAC (sèrie d’anys 2008-2012). 

 

Aquestes temperatures no ofereixen limitacions importants per al normal desenvolupament per a la 
majoria de cultius d’horta, a excepció del risc de gelades ocasional dels mesos de gener i febrer. Per a 
la resta de l’any es permet un ampli ventall de cultius. 

2.2 PRECIPITACIONS 

En la figura 3.2 es presenten les dades mitjanes de precipitació acumulada diària per als dotze mesos 
dels últims cinc anys. Es pot observar que la precipitació entre els mesos de març a maig presenta 
valors bastant semblants, amb un pic de precipitació en el mes de octubre de 98mm, que destaca per 
sobre els altres onze mesos. 



PROJECTE D'IMPLANTACIÓ D'HORTS SOCIALS AL SOLAR DEL CARRER MASIA D'EN CABANYES DE VILANOVA I LA GELTRÚ  

ANNEX 3. ESTUDI CLIMÀTIC 
 

PAG. 6 DE 13 

 

Els mesos de juliol, agost i setembre presenten els valors de precipitació més baixos (entre els 19 i 
25mm), amb el mínim de precipitació concentrat en el mes de juliol amb 19mm. És en aquests mesos 
que els conreus poden patir més estrès hídric i on serà important tenir cura d’aportar les dosis de reg 
necessàries. 

 

 
Figura 3.2 Pluja anual de l’estació meteorològica de Sant Pere de Ribes. 

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de la XAC (sèrie d’anys 2008-2012). 

 

En la figura 3.3 es pot observar que la mitja de precipitació anual durant els últims cinc anys és de 575 
litres/m2, tot i que el règim interanual és oscil·lant i pot haver-hi diferències notables entre anys. 

 

 
Figura 3.3 Pluja anual de l’estació meteorològica de Sant Pere de Ribes. 

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de la XAC (sèrie d’anys 2008-2012). 
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2.3 VENT 

És un factor climàtic a tenir en compte, entre d’altres coses perquè pot provocar un assecament del sòl 
i del cultiu al activar els processos d’evaporació i transpiració, així com danys mecànics a la vegetació, 
provocant caiguda de flors, trencament de fulles, marcat i caiguda de fruits, trencament de branques, 
etc. 

En la taula 3.1 s’observa que els valors de vent a la zona del Garraf son relativament baixos, amb pics 
situats en els mesos de primavera i estiu. A l’època estival predominen els vents de component Sud 
(migjorn), mentre que a l’hivern predominen els vents de component Nord-est. A l’escala de Beaufort 
de la força dels vents assoleix la categoria de grau 1.  

Aquests valors no superen els valors de 3,4m/s, valors a partir dels quals seria interessant instal·lar 
algun tipus d’infraestructura que actuessin com a defenses pels cultius (tallavents amb arbrat o 
arbustiva, etc.) 

 

TAULA 3.1. VELOCITAT MITJANA DEL VENT MENSUAL I DIRECCIÓ DOMINANT 

  Gen. Feb. Març Abril Maig Juny Jul. Agost Set. Oct. Nov. Des. Mitjana 

Velocitat mitjana del 
vent mensual (m/s) 

0,54 0,6 0,62 0,64 0,64 0,66 0,64 0,66 0,62 0,62 0,52 0,5 0,62 

Direcció dominant 
del vent 

NE NE NE S S S S S S S NE NE s 

 

2.4 HUMITAT 

En la taula 3.2 es mostren els valors promitjos mensuals d’humitat relativa en tant per cent de 
l’estació de Sant Pere de Ribes. La humitat relativa mitjana de l’àrea d’estudi varia entre un mínim de 
66,6% al mes d’agost i un màxim del 71% als mesos d’octubre i novembre. L’amplitud és reduïda com a 
conseqüència de la influència de la mar.  

El nivell d’humitat relativa és relativament alt durant tot l’any, inclosos en els mesos d’estiu més secs 
de juny i juliol. Això fa que l’evaporació sigui baixa, fet que es pot considerar positiu en relació a la 
demanda d’aigua dels cultius. 

 

TAULA 3.2. VALORS D'HUMITAT RELATIVA MITJANA MENSUAL %  (2008-2012) 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Jul. Agost Setem. Octubre Novem. Desem. Mitjana 

73,2 67,8 67,6 69 67,8 67,8 68,6 66,6 68,4 71 71 69,6 69 

 

2.5 EVAPOTRANSPIRACIÓ 

Els valors d’ETo obtinguts de l’estació de Sant Pere de Ribes dels últims cinc anys, importants en el 
càlcul de les necessitats hídriques dels cultius, s’han contrastat amb els valors obtinguts en la segona 
estació més propera a l’àmbit d’estudi ubicada al Pla del Penedès (Estació de La Granada), de la qual 
es tenen valors dels últims deu anys. Aquesta comparació s’ha realitzat per tal de verificar dades pels 
posteriors càlculs de reg, obtenint com a resultat que les dades mitjanes d’ETo en el mes de juliol (el 
mes més desfavorable) son iguals per a les dues estacions. 
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En les dues taules següents es poden observar els valors de mitjana mensual d’ETo els anys dels que es 
té constància, tant per l’estació de Sant Pere de Ribes com per l’estació de La Granada. 

 

TAULA 3.3. DADES D’ET0 DE ESTACIÓ SANT PERE DE RIBES. DATA INICI: 2008  

Mes Eto / Prec Dades Mes Eto / Prec Dades 

Gener ETo (mm) 29,5 Juliol ETo (mm) 147,1 

  Prec (mm) 46,4   Prec (mm) 19,1 

Febrer ETo (mm) 39,3 Agost ETo (mm) 138,3 

  Prec (mm) 34,4   Prec (mm) 20,7 

Març ETo (mm) 69,7 Setembre ETo (mm) 92,9 

  Prec (mm) 79,0   Prec (mm) 46,2 

Abril 

ETo (mm) 92,0 

Octubre 

ETo (mm) 64,3 

Prec (mm) 46,8 Prec (mm) 98,2 

Maig 

ETo (mm) 126,9 

Novembre 

ETo (mm) 35,4 

Prec (mm) 60,1 Prec (mm) 36,4 

Juny 

ETo (mm) 142,0 

Desembre 

ETo (mm) 26,2 

Prec (mm) 25,1 Prec (mm) 26,7 

TOTAL 
ANUAL 

ETo (mm)       1003,6 

Prec (mm)       539,1 

 

TAULA 3.4. DADES D’ETODE L’ESTACIÓ DE LA GRANADA. DATA INICI: 1999 

Mes Eto / Prec Dades Mes Eto / Prec Dades 

Gener ETo (mm) 27,2 Juliol ETo (mm) 147,1 

Prec (mm) 22,9 Prec (mm) 14,6 

Febrer ETo (mm) 37,2 Agost ETo (mm) 128,7 

Prec (mm) 35,6 Prec (mm) 43,7 

Març ETo (mm) 65,6 Setembre ETo (mm) 86,8 

Prec (mm) 30,3 Prec (mm) 76,6 

Abril ETo (mm) 88,6 Octubre ETo (mm) 56,3 

Prec (mm) 49,6 Prec (mm) 81,1 

Maig ETo (mm) 117,9 Novembre ETo (mm) 31,4 

Prec (mm) 41,3 Prec (mm) 42,8 

Juny ETo (mm) 143,8 Desembre ETo (mm) 21,6 

Prec (mm) 13,3 Prec (mm) 32,5 

TOTAL 
ANUAL 

ETo (mm)       952,2 

Prec (mm)       484,3 
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2.6 IRRADIACIÓ SOLAR 

Pel que fa a la irradiació solar rebuda, Vilanova i la Geltrú es troba en una zona amb una irradiació 
solar elevada (Figura 3.4). Així mateix, en la taula 6 es poden observar els valors mensuals de la 
mitjana diària de la irradiació global, els quals es situen entre els 15 i els 16 MJ/m2. Segons els valors 
de l’estació meteorològica de Sant Pere de Ribes els valors més elevats d’irradiació solar es troben 
entre els mesos de maig i agost, representant el doble que pels mesos de novembre i desembre. 

 

 
Figura 3.4 Mapa de irradiació global diària, mitjana anual en Mj/m2  

FONT: Atles de radiació solar de Catalunya. UPC i ICAEN (2000) 

 

TAULA 3.5. VALORS PROMIG DE LA IRRADIACIÓ SOLAR GLOBAL DIÀRIA EN MJ/m2  (2008-2012) 

Gen. Feb. Març Abril Maig Juny Jul. Agost Set. Oct. Nov. Des. Mitjana 

7,54 10,38 15,04 19,14 23,54 25,64 24,86 22,26 16,16 11,74 7,98 6,68 15,94 

 

Aquests valors, força elevats durant tot l’any, no representen un factor limitant per la vegetació, ans 
al contrari, afavoreixen la floració, filloleig i fructificació, la producció de pigments i l’activitat 
fotosintètica, així com l’augment de resistència de les plantes als atacs d’insectes i malalties 
criptogàmiques. 
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2.7 DIAGRAMA OMBROTÈRMIC 

En el diagrama ombrotèrmic de la figura 4.5, es relaciona gràficament la temperatura amb la 
pluviositat i l’evolució d’aquests valors a llarg de l’any. El diagrama permet identificar el període sec 
en el qual la precipitació és inferior a la temperatura mitja, posant en evidència ràpidament les 
diferències i similituds climàtiques entre els dos factors. 

S’observa que entre els mesos de juny i agost és on es troba el període sec, on els cultius a falta 
d’aportacions hídriques complementaries poden patir més la falta d’aigua 

 

 
Figura 3.5 Diagrama ombrotèrmic de l’estació meteorològica de Sant Pere de Ribes. 

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de la XAC (sèrie d’anys 2008-2012) 
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2.8 RELACIÓ ENTRE ETO, PLUJA I DEFICIT HÍDRIC 

L’evapotranspiració de referència mensual fluctua entre els 25 i els 150 mm mensuals, i el balanç 
hídric anual (diferència entre pluja i evapotranspiració) és de 468 L/m2 negatius, amb un període sec 
(balanç negatiu) que va de febrer a octubre, tal i com es pot observar en la Figura 4.6. 

 

 
Figura 4.6 Evapotranspiració, pluja i dèficit hídric a l’estació meteorològica de Sant Pere de Ribes. 

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de la XAC (sèrie d’anys 2008-2012) 
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3.  CONCLUSIONS 

Donada la proximitat del mar, el clima de la comarca és suau, amb unes variacions de temperatura 
anuals poc rellevants. El vent no és un factor limitant per als cultius, i la irradiació solar és important 
al llarg de tot l’any, representant durant els mesos d’estiu els valors més elevats. 

Els valors de pluviometria es concentren entre els mesos de setembre i abril, i pel contrari els valors 
d’evapotranspiració es centren entre els mesos de maig i agost. 

Tots aquests factors climàtics fan de la comarca del Garraf una zona indicada per a una àmplia gamma 
de conreus agrícoles, entre els quals hi destaquen els productes d’horta, sempre i quan l’aigua de reg 
no sigui un factor limitant. D’acord amb dades del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural, els darrers anys la comarca del Garraf tenia 2.061 hectàrees conreables, entre vinya (50,51% 
dels conreus), cereals, oliveres, garrofers i ametllers; així com horta en els terrenys de regadiu 
(patates, albergínies, tomàquets i verdura en general). 
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1.  OBJECTE 

En aquest annex es caracteritza el sòl cultivable i apte per a reg de la parcel.la. Donades les 

dimensions reduïdes de la mateixa (uns 6.233 m2 entre la zona d’horts i les zones de pas), s’ha 

realitzat una única analítica, on els paràmetres analitzats han estat: humitat higroscòpica, carbonat de 

calci, pH, conductivitat elèctrica, matèria orgànica, nitrogen nítric, fòsfor, potassi, calci, magnesi, 

sodi i granulometria. Es realitza una interpretació dels resultats obtinguts. 
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2.  MATERIAL I MÈTODES 

2.1 MOSTRATGE 

Per elaborar el pla de mostratge s’ha definit una única zona homogènia de mostreig. D’aquesta s’han 

obtingut deu submostres de diferents localitzacions seleccionades a distancia regular una de l’altra, 

intentant abastar tota la zona. Les 10 submostres s’han homogeneïtzat per acabar extraient un lot final 

d’1,5 kg que s’ha enviat a laboratori.  

El mostratge s’ha realitzat el març de 2013 

El laboratori encarregat de l’analítica ha estat APPLUS de Sidamon (Lleida), certificat per ENAC. Els 

mètodes analítics emprats al laboratori han estat: 

 

TAULA 4.1. MÈTODES ANALÍTICS  

Anàlisi  Unitats Mètode d’anàlisi 

Humitat 105ºC % Gravimetria/PA-003 

pH (ext. 1:2.5 H2O)  Potenciometria 

Conductivitat elèctrica 25ºC (ext. 1:5 H2O) dS/m Conductimetria 

Matèria orgànica (Walkley-Black) % s.m.s Titulació potenciomètrica 

Carbonat càlcic equivalent % s.m.s Potenciometria 

Nitrogen-nítric (N-NO3) mg/kg sòl  Colorimetria 

Fòsfor (P-Olsen) mg/kg sòl Espectrofotometria UV-VIS 

Potassi (K extracte acetat amònic) mg/kg sòl Espectrofotometria ICP-OES 

Calci (Ca extracte acetat amònic) mg/kg sòl Espectrofotometria ICP-OES 

Magnesi (Mg extracte acetat amònic) mg/kg sòl Espectrofotometria ICP-OES 

Sodi (Na extracte acetat amònic) mg/kg sòl Espectrofotometria ICP-OES 

Arena total (0,05<D<2 mm) %  Gravimetria 

Llim gros  (0,02<D<0,05 mm) % Gravimetria 

Llim fi (0,002<D<0,02 mm) % Gravimetria 

Argila (D<0,002 mm) % Gravimetria 

Classe textural USDA %  





PROJECTE D'IMPLANTACIÓ D'HORTS SOCIALS AL SOLAR DEL CARRER MASIA D'EN CABANYES DE VILANOVA I LA GELTRÚ  

ANNEX 4. ESTUDI DEL SÒL 

 

PAG. 7 DE 19 

 

3.  RESULTATS 

Els resultats obtinguts al laboratori son els que es mostren en la taula 4.2: 

 

TAULA 4.2. RESULTATS OBTINGUTS 

Anàlisi  Resultat Unitats 

Humitat 105ºC 1,2 % 

pH (ext. 1:2.5 H2O) >8,2  

Conductivitat elèctrica 25ºC (ext. 1:5 H2O) 0,15 dS/m 

Matèria orgànica (Walkley-Black) 1,82 % s.m.s 

Carbonat càlcic equivalent 31 % s.m.s 

Nitrogen-nítric (N-NO3) 2 mg/kg sòl  

Fòsfor (P-Olsen) 8 mg/kg sòl 

Potassi (K extracte acetat amònic) 218 mg/kg sòl 

Calci (Ca extracte acetat amònic) 7005 mg/kg sòl 

Magnesi (Mg extracte acetat amònic) 174 mg/kg sòl 

Sodi (Na extracte acetat amònic) 30 mg/kg sòl 

Arena total (0,05<D<2 mm) 38,2 %  

Llim gros  (0,02<D<0,05 mm) 22,1 % 

Llim fi (0,002<D<0,02 mm) 23,3 % 

Argila (D<0,002 mm) 16,4 % 

Classe textural USDA Franca % 
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4.  DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 

4.1 PARÀMETRES DE FERTILITAT FÍSICA 

GRANULOMETRIA 

La mostra de sòl conté un 38,2% d’arena total, un 22,1% de llims grossos, un 23,3% de llims fins i un 

16,4% d’argiles. Segons la classificació USDA (veure figura 3.1), la textura del sòl és mitjana i franca. 

 

Figura 4.1 Triangle Classe Textural USDA 

 

En la taula 4.3 es dóna una interpretació agronòmica de les fraccions texturals, on es pot observar que 

la fracció d’arena total és normal, la fracció de llim és elevada, i la fracció d’argiles normal. 

 

TAULA 4.3. INTERPRETACIÓ AGRONÒMICA DE LES FRACCIONS TEXTURALS. Magny y Baur-1962 

Fracció textural Baixa Normal Elevada Molt elevada 

Arena grossa  0-15% >15%  

Arena fina  0-20% 20-30% >30% 

Arena molt fina  0-20% 20-30% >30% 

Llim 0-15% 15-25% 25-35% >35% 

Argila 0-15% 15-25% 25-35% >35% 

 

Un sòl amb un percentatge elevat d’arenes gruixudes fan que s’incrementi la porositat i es faciliti el 

drenatge, l’aireació i l’escalfament del sòl; per altre costat aquestes fan reduir molt la capacitat 

d’emmagatzemar aigua i nutrients.  

Els llims tenen una capacitat de retenció d’aigua superior a les arenes, però al ser partícules fines 

poden ser arrastrades per les aigües de pluja o reg, reomplint els porus majors i fent disminuir 

l’aireació i la permeabilitat.  
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En aquest sentit, un excés de llims no és gens favorable des del punt de vista agronòmic. En la taula 

següent es pot apreciar d’una forma general el comportament del sòl segons la seva textura: 

 

TAULA 4.4. TEXTURA I COMPORTAMENT PROBABLE DEL SÒL (Porta et al.-1986) 

Propietat Arenosa Franco arenosa Argilosa 

Permeabilitat Alta Mitja/baixa Baixa 

Superfície específica Baixa Mitja Alta 

Compacitat Baixa Mitja Freda 

Temperatura primavera Càlida Mitja Alta 

Capacitat per emmagatzemar nutrients Baixa Mitja Alta 

Dificultat de treball del sòl Intermèdia Més fàcil Més difícil 

Capacitat per emmagatzemar aigua Baixa Mitja/alta Alta 

Energia de retenció d’aigua baixa Mitja Alta 

 

El sòl de la parcel.la és franc, amb un proporció elevada d’arenes i llims respecte les argiles. Aquest 

fet pot afavorir una bona aireació i porositat que a la vegada es pot veure perjudicada per l’elevada 

proporció de llims, que poden colmatar els porus existents.  

4.2 PARÀMETRES SOBRE DIFERENTS ASPECTES DE FERTILITAT 

CAPACITAT D’INTERCANVI CATIÒNIC I CATIONS DE CANVI 

La capacitat d’intercanvi catiònic (CIC) és un paràmetre important que dóna una idea de la fertilitat 

del sòl (una alta CIC afavoreix una major capacitat per emmagatzemar ions). El seu interès radica en 

que afecta al moviment i a la retenció de cations en el sòl, a la nutrició de la planta, al poder de 

recuperació del sòl (regeneració d’una estructura destruïda), al seu pH potencial i a la seva capacitat 

amortidora. El responsable del procés d’intercanvi catiònic és el denominat complex de canvi o 

complex absorbent, constituït en essència per les argiles i la matèria orgànica humificada. El complex 

de canvi té carga negativa, lo qual permet retenir en la seva superfície cations. La quantitat total de 

cations que pot adsorbir el complex de canvi rep el nom de capacitat d’intercanvi catiònic (CIC). 

Donat que no s’ha obtingut del laboratori la mesura de CIC, es pot fer una estimació indirecta 

mitjançant una fórmula (Saña, Moré i Cohí-1996) en la que intervenen els principals responsables del 

procés de CIC, que son les argiles i la matèria orgànica humificada, on: 

CIC (meq./100g)= 0,394 x % d’argiles+1.824 x % matèria orgànica = 9.78 meq./100g 

La taula següent és una referència per a qualificar la CIC segons el seu rang. 
 

TAULA 4.5. NORMA DE DIAGNÒSTIC DE LA C.I.C. Malland-1984 i Granard et al.-1988 

CIC (meq/100g) Qualificatiu 

<6 Molt dèbil 

6-10 Dèbil 

10-20 Mitja o normal 

20-30 Elevada 

>30 Molt elevada 
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Segons la taula anterior, els nivells de C.I.C del sòl de la finca son dèbils. Tenint en compte que en els 

resultats de l’analítica del sòl els valors dels ions Ca2+, MG 2+, K+, Na son normals, es pot esperar que 

el valor dèbil de la CIC sigui degut a un baix percentatge de matèria orgànica. 

En un sòl relativament pobre en matèria orgànica com és el cas, serà necessari anar realitzant 

aportacions contínues d’adobats orgànics, per incrementar els ions retinguts en el complex de canvi i 

en la solució del sòl. Gràcies a aquest equilibri la planta té a la seva disposició els ions de la solució del 

sol, així com els del complex de canvi. En aquest sentit, una alta CIC en el sòl afavoreix la fertilitat del 

mateix (major possibilitat d’emmagatzemar ions i menors pèrdues per rentat). 

PH 

El pH en aigua indica la quantitat de cations H+ que queden en aquesta i no estan retinguts per el 

complex de canvi. Aquests cations lliures tenen una gran activitat química dins el sòl i influencien de 

forma notable en la vida microbiana, essent els reguladors del funcionament general del sòl.  

Un pH massa baix (inferior a 6) influeix en un alentiment de l’activitat biològica derivada del efecte 

negatiu que una acidesa excessiva causa sobre els cucs de terra i els bacteris. Processos microbians 

com la nitrificació o fixació de nitrogen atmosfèric desapareixen com més baix és el pH. 

En sòls neutres o lleugerament basics el nombre de microorganismes és major i son més actius, 

especialment amb presència de carbonats i calç activa. La mineralització o descomposició de la 

matèria orgànica poc humificada és molt important i els elements nutritius que formen part d’ella 

queden ràpidament a disposició dels cultius. 

Quan el pH és massa elevat (superior a 9) també es redueix el procés microbià de la nitrificació 

El pH del sòl afecta a la mobilitat dels diferents elements del sòl i per tant a la nutrició mineral de les 

plantes. En la figura següent es mostra la disponibilitat de diferents nutrients en funció del pH: 

 

 

Figura 4.2 Disponibilitat de diferents nutrients en funció del pH 

En sòls que tenen un pH inferior a 6, tant el ferro, el zenc, el coure com el manganès estan presents en 

formes fàcilment assimilables per part de la planta (encara que en pH molt àcids poden arribar a ser 

tòxics). També els sòls molt àcids es poden empobrir amb facilitat degut a la abundància d’ions H+ que 

dominen el complex de canvi i provoquen el pas d’altres cations a la solució del sòl. En conseqüència, 

aquests son més accessibles per les plantes però també s’eliminen més per rentat. Els sòls fortament 

àcids no son recomanables per la gran quantitat d’alumini i la disminució de l’activitat microbiana. 
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Els sòls excessivament àcids solen tenir una estructura deficient amb una baixa porositat, mala 

aeració, dificultat de ser treballats, reducció en el desenvolupament radicular, i increment dels 

fenòmens d’erosió. Aquest fet pot ser majoritàriament produït per la falta de l’ió Ca2+ (principal 

responsable de la floculació de les argiles) i per la mala qualitat de la matèria orgànica (amb una baixa 

capacitat per emmagatzemar agregats i com a conseqüència una dèbil activitat microbiana). 

A mesura que s’augmenta l’alcalinitat del sòl, els micronutrients son transformats poc a poc en òxids, 

hidròxids, fosfats i carbonats i complexes insolubles amb una creixent indisponiblitat per part de la 

nutrició de les plantes. Els sòls alcalins originen una escassa disponibilitat d’elements menors. Així 

mateix, els sòls bàsics també poden tenir una estructura deficient si abunden els ions Na+, ja que 

aquests desplacen a l’ió Ca2+ fora del complex de canvi i les argiles poden dispersar-se degut a la baixa 

capacitat floculant del Na+. 

En general, en sòls més aviat argilosos (>25% argila), el pH òptim ha de ser superior que en sòls 

arenosos, per garantir la presència de l’ió Ca2+, necessari per aconseguir una bona estructura. 

Els resultats obtinguts en l’anàlisi del sòl de la finca donen un valor de pH de 8,2. Aquest valor és 

moderadament bàsic segons els valors de la següent taula: 

 

TAULA 4.6. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS DE pH (USDA 1971) 

Valor del pH Avaluació 

<4.5 Extremadament àcid 

4.5-5.0 Molt fortament àcid  

5.1-5.5 Fortament àcid  

5.6-6-0 Mitjanament àcid 

6.1-6.5 Lleugerament àcid 

6.6-7.3 Neutre 

7.4-7.8 Mitjanament bàsic  

7.9-8.4 Moderadament bàsic  

8.5-9.0 Lleugerament alcalí 

9.1-10.0 Alcalí 

>10 Fortament alcalí 

 

Per les característiques del sòl analitzat, el nivell de pH >8 indica que hi ha una presència molt elevada 

de carbonats, així com un elevat nombre d’ions Ca2+ en el complex de canvi. Aquest fet pot afavorir 

que la taxa de saturació del sòl sigui molt elevada (entre 90-100), i que hi hagi absència total de l’ió 

Al+ i presència molt baixa dels elements Ferro, Manganès i Zenc. 

CARBONATS 

La presència de carbonats en el sòl assegura una bona estructura (excepte en el cas de sols que 

contenen carbonat sòdic), ja que la seva descomposició allibera ions Ca2+ que mantenen floculades les 

argiles. També és molt positiva la capacitat que tenen els carbonats de calci i magnesi juntament amb 

la matèria orgànica per a cimentar els micro agregats i constituir macro agregats. 

Per altre costat, els ions Ca2+ i/o Mg2+ generats en la descomposició dels carbonats fa que es vagin 

apropiant del CIC, el qual es pot trobar pràcticament saturat amb ells. Això pot provocar el 

desplaçament d’altres cations essencials fora del complex, amb el risc de pèrdua i empobriment del 

sòl.  
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Ha d’haver un equilibri entre els ions Ca2+ i Mg2+, amb una proporció idònia al voltant de 5-7.  Segons 

els resultats de l’analítica, la relació està al voltant de 24, fet que indica que pugui haver-hi un excés 

de calci enfront d’una pèrdua progressiva de magnesi. L’analítica mosta uns valors de magnesi normals, 

però s’haurà de vigilar en qualsevol cas de no augmentar la concentració de calci en sòl.  

Per altre costat, un excés d’ió Ca2+ en sòl pot provocar efectes d’antagonisme amb la formació de 

fosfats càlcics insolubles en sòl, lo qual dificulta la nutrició fosfatada dels cultius i 

l’assimilabilitat/solubilitat dels elements Fe, Mn, Zn i Cu. Els ions CO3
2- actuen com a fre per 

l’acidificació dels sòls, implicant un consum d’ions H+ en aigua. 

Els carbonats afavoreixen l’activitat microbiana i els processos de mineralització de la matèria orgànica 

dels residus de les collites. Contràriament, poden dificultar la descomposició de la matèria orgànica ja 

humificada, envoltant-la i per tant impedint l’acció dels microorganismes. Els valors de carbonat càlcic 

equivalent del sòl en estudi obtinguts en laboratori son d’un 31% s.m.s, i lleugerament alts segons la 

taula següent. 

 

TAULA 4.7. ESCALA D’INTERPRETACIÓ DELS CARBONATS (YAÑEZ-1989) 

Carbonats (%CEE) Qualificatiu 

<5 Molt baix 

5-10 Baix 

10-20 Normal 

20-40 Alt 

>40 Molt alt 

 

CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA 

En el sòl sempre hi ha presència de sals solubles en quantitats molt variables. Aquestes sals poden 

acumular-se en quantitats suficients com per interferir negativament en el desenvolupament dels 

cultius, en aquest cas és quan parlem de salinització. Com més sals hi ha en el sòl, més s’incrementa la 

concentració salina de l’aigua i més energia necessita la planta per absorbir aigua del sòl. En la taula 

següent es pot observar la classificació de la salinitat dels sòl segons la CE1:5: 

 

TAULA 4.8. CLASSIFICAIÓ DE LA SALITAT DELS SÒLS SEGONS CE1:5. Cros-1983 

CE1:5 (dS/m) Qualificació 

<0,35 No salí 

0,35-0,65 Lleugerament salí 

0,65-1,15 Salí 

>1,15 Molt salí 

 

El valor obtingut en laboratori, de 0,15dS/m, indica que és un sòl que no presenta problemes de 

salinitat. Per altre costat, el sòl tampoc presenta problemes de sodicitat donat que els valors obtinguts 

d’ió Na+ estan dins la normalitat (30mg/kg s.m.s) 
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MATÈRIA ORGÀNICA 

La matèria orgànica (m.o) fresca prové dels residus dels cultius i excrecions metabòliques d’aquests, i 

un cop incorporada en el sòl evoluciona per l’acció d’una petita fracció (1.2%) de m.o pròpia del sòl, 

constituïda per microorganismes, microfauna i enzims extracel·lulars. 

L’evolució de la matèria orgànica en el sòl condueix a dos tipus de substàncies, les molècules simples 

(CO2, H2O, NH3, NH4, etc.) obtingudes per mineralització; i les molècules orgàniques complexes (humus 

o matèria orgànica estable) obtingudes per humificació. 

La matèria orgànica incrementa la disponibilitat d’aigua en els sòls, especialment en els de caràcter 

arenós. També disposa d’una CIC molt superior a les argiles, a més de ser un agent cimentant de les 

partícules d’argila floculada i de llims, afavorint l’assimilabilitat dels elements nutritius ja que 

estableix amb ells complexos solubles. 

La mineralització de la m.o allibera nutrients que queden en formes assimilables per la planta. Una 

bona reserva de m.o descomponible és una font energètica per a la major part de la biomassa edàfica. 

La m.o humificada aporta ions H+, ja que la seva estructura orgànica conté grups àcids, carboxílics i 

fenòlics amb caràcter acidificant, fet que afavoreix la assimilabilitat/solubilitat de diversos elements 

nutritius. 

Tant en sòls argilosos com arenosos interessa tenir un bon nivell de m.o per tal de mantenir 

estructurats els abundats col·loides d’argila en els primers; i per tal de substituir els inexistents 

col·loides minerals per arribar a bones capacitats d’intercanvi catiònic i bona reserva d’aigua en els 

segons. En la taula 4.9 es mostra una escala de valors òptims de matèria orgànica segons el contingut 

d’argila del sòl. En la taula 4.10 es mostra una escala de valors desitjables de m.o en funció del grup 

textural- 

 

TAULA 4.9. VALORS ÒPTIMS DE M.O SEGONS ARGILA EN SÒL. Guigou et al.-1989 

Argila (%) Nivell òptim m.o (%) 

<10 >3 

10-15 2.5-3 

15-20 2-2.5 

20-25 2.5 

25-30 2.5-3 

>30 >3 

 

TAULA4.10. VALORS ÒPTIMS DE M.O SEGONS GRUP TEXTURAL. Jacquin-1977 

Tipus de sòl Nivell òptim m.o (%) 

Franc 1.25% 

Argilós 1.5% 

Llimós 2.0% 

Arenós 2.2% 

Calcari 3% 
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L’analítica del sòl dóna un valor de m.o de 1.82%, valor insuficient tant en relació a la primera taula 

(es necessitaria un valor de 2.5% amb un percentatge d’argiles del 16.4%); com en relació a la segona 

taula (es necessitaria un valor del 2% per sòl franc com és el de la finca en estudi). 

Segons els criteris de Yañez-1989 sobre les normes de diagnòstic de la m.o en funció del grup textural, 

s’observa que el sòl en estudi és pobre en matèria orgànica. 

4.3 PARÀMETRES SOBRE LA FERTILITAT QUÍMICA 

NITRÒGEN  

El N és un element primordial per les plantes, ja que forma part de les proteïnes, enzims, vitamines, 

àcids nucleics, clorofil·la, etc. Tot el N prové de l’atmosfera. La forma predominant de N en el sòl és 

el N-orgànic (98% del total) que les plantes no poden assimilar, i l’inorgànic que és assimilable per les 

plantes en forma nítrica (i en menor mesura en forma amoniacal, que és el que queda retingut al 

complex absorbent).  

La deficiència d’aquest element afecta molt notablement al creixement de la planta, maduració 

accelerada, fruits petits i rendiment escàs. 

En l’analítica realitzada es mesura el valor del N-nítric, que dóna un valor de 2mg/kg s.m.s. És un valor 

mitjanament baix però no prou significatiu, doncs dóna idea només del N a disposició de les plantes en 

un moment puntual. És important també tenir idea del valor del N-amoniacal, que és el que està a 

disposició de les plantes a mig-llarg termini. Donat que en l’analítica no s’ha realitzat, s’estima tenint 

en compte els següents supòsits: 

Matèria orgànica = C. orgànic x 1.724 

Relació C/N (humus)=10 

El valor aproximat obtingut de N-NH4 és al voltant del 0.105%, que és un valor normal pels sòls de 

l’àmbit d’estudi. En aquest sentit, es pot deduir que el nitrogen disponible a llarg termini és suficient. 

Tenint en compte que durant l’explotació dels horts s’aniran realitzant aportacions de N-orgànic 

mitjançant adobats amb compost i fems, i que es realitzaran extraccions de N-inorgànic amb les 

continuades collites de l’hort, aquest en principi s’haurà de mantenir estable, sempre i quan el balanç 

de nutrients sigui equilibrat. 

FÓSFOR  

Tot el P del sòl prové de la descomposició de la roca. En la planta, forma part dels teixits en una 

proporció entre el 0,5 i el 1% de la matèria seca. Les plantes l’absorbeixen majoritàriament en forma 

PO4H
2-. 

El P intervé en els processos de creixement i síntesi dels components de les plantes (disminució del 

creixement radicular, del vegetatiu i un retard en la maduració dels fruits). La seva deficiència provoca 

un desenvolupament dèbil de la planta en general. 

El fòsfor en el sòl es troba combinat formant part de diferents fosfats minerals, orgànics i àcids 

orgànics. Gran part del mateix no està disponible per les plantes i el seu procés de disponibilitat és 

molt lent. 

En la retenció o fixació del P intervé essencialment l’ió Ca2+. La preponderància d’un o altre tipus 

d’estructura té a veure amb el pH, observant-se que a un pH elevat preval el P-Ca. En aquest sentit, 

amb sòls de pH elevat i amb alta presència de Ca2+, la solubilitat del P és baixa. Una correcció del pH 

pot alliberar part del P fent-lo assequible per les plantes de forma temporal. 
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Per altre costat, l’assimilació del P s’afavoreix quan hi ha un bon nivell de m.o en el sòl que fa rebaixar 

el pH de forma transitòria 

S’observa que en l’analítica el nivell de P-assimilable és de 8mg/kg s.m.s, és un nivell baix per un sòl 

que es pensa destinar al cultiu d’hortícoles. Aquest nivell es pot veure incrementat de forma puntual 

amb la mineralització de la matèria orgànica aplicada durant els adobats orgànics que es facin a l’hort. 

En les taules 4.11 i 4.12 es pot apreciar una norma de diagnòstic del P pel mètode Olsen per un costat, 

i quins son els qualificatius per diferents nivells de P en sòl per cultius hortícoles per altre costat.  
 

TAULA 4.11. NORMA DE DIAGNÒSTIC DEL FOSFOR-OLSEN UTILITZAT A ESPANYA (LOPEZ Y LOPEZ-1978) 

 

 

Així mateix, en la taula següent es pot observar quins son els qualificatius per diferents nivells de P en 

sòl, per cultius hortícoles; citat per la Diputació de Barcelona-1987 
 

TAULA 4.12. NIVELLS DE P EN SÒL. Diputació de Barcelona-1987 

Tipus de sòl Qualificatiu 

<10 Molt baix 

10-20 Baix 

20-40 Correcte 

40-150 Alt 

>150 Excessiu 

 

POTASSI, CALCI I MAGNESI 

Son la major part d’elements intercanviables implicats en el fenomen d’intercanvi catiònic. Els que 

estan accessibles per la planta son els de la solució del sòl juntament amb els intercanviables. En les 

taules següents es pot observar quines son les proporcions desitjables d’aquests elements: 

 

TAULA 4.13. INTERPRETACIÓ DEL POTASSI I MAGNESI PER CULTIUS HORTÍCOLES. Diputació de Barcelona-1987 

K+ (meq./100gr sol) Mg2+ (meq./100gr sol) Avaluació de nivell 

<0.154 <0.205 Deficient per molts cultius 

0.154-0.307 0.205-0.410 Deficient per cultius molt exigents en aquests elements 

0.307-0.512 0.410-0.820 Només responen a l’abonat els cultius més exigents 

0.512-5.120 0.820-8.2 No hi ha respostes a l’abonat 

>5.120 >8.2 Perillós per excessiu 
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TAULA 4.14. VALORS DE CONCENTRACIÓ QUE ES PODEN TROBAR EN DIFERENTS ANALÍTIQUES 

Meq./100g Molt baix Baix Normal Alt Molt alt 

Ca 0-3.5 3.5-10 10-14 14-20 >20 

Mg 0-0.6 0.7-1.5 1.6-2.5 2.6-4 >4 

Na 0-0.3 0.3-0.6 0.6-1 1-1.5 >1.5 

 

Potassi 

El potassi no forma part dels principis essencials (glúcids, lípids i proteïnes), però és absorbit per la 

planta en quantitats importants. Les plantes l’absorbeixen sota la forma K+. Dins la planta forma part 

de molts enzims, pel que regula motes funcions de la mateixa. Així mateix intervé en la fotosíntesi 

afavorint la síntesi de carbohidrats, facilita un millor aprofitament de l’aigua per la planta al mantenir 

la turgència cel·lular, i fa incrementar la resistència a la salinitat, al fred i a les gelades. 

La deficiència de K+ comporta una reducció en la quantitat, qualitat i conservació de la collita, així 

com una menor resistència al fred, sequera i fongs. 

En el sòl està en les formes orgànica (prové de la descomposició de restes vegetals i animals) i 

inorgànica (continguda en els minerals silicatats). Les formes de potassi assimilable per la planta a curt 

termini son els que estan en la solució del sòl. El nivell de K+ pel sòl estudiat (218mg/kg s.m.s o de 

0,55meq/100gr), és un nivell acceptable, tal i com queda palès en la taula 4.11. Per tant, la vegetació 

no presentarà deficiències del mateix. 

Calci 

El calci en la planta intervé en el creixement de les arrels i en l’absorció dels demés elements 

nutritius, proporciona una major consistència als teixits i participa en l’activitat de molts enzims. La 

seva deficiència atura el creixement de les arrels i origina clorosi en les fulles joves. El Ca2+ abunda en 

el sòl i pot arribar a ser un problema en sòls àcids. 

El Ca2+ en el sòl es troba en formes combinades i lliures, combinat amb compostos minerals i orgànics. 

Entre els compostos minerals més abundants hi ha el carbonat càlcic (calcita) i el carbonat càlcic i 

magnèsic (dolomita). El calci orgànic es troba formant part de la matèria orgànica del sòl o combinat 

amb àcids húmics. El calci iònic (Ca2+) es troba fixat pel complex adsorbent o lliure en les solucions del 

sòl. Aquest es fixa en la superfície dels col·loides argilosos i húmics i flocula aquestes partícules 

formant el complex argilo-húmic. 

El paper del Ca2+ és important perquè entre d’altres afavoreix l’estabilitat estructural del sòl al 

mantenir floculat el complex argilo-húmic, permet la circulació d’aigua en el sòl al impedir la 

destrucció d’agregats y el taponament dels porus del sòl, neutralitza l’acidesa del sòl elevant el pH, 

intervé en els mecanismes d’intercanvi catiònic entre la solució i el complex amb el consegüent efecte 

sobre la fertilitat del sòl i la nutrició dels vegetals, immobilitza l’àcid fosfòric impedint la seva 

retrogradació, afavoreix els mecanismes d’humificació i mineralització de la matèria orgànica i 

estimula l’acció dels microorganismes del sòl. També és antagonista d’alguns elements minerals (K, Fe, 

Mn, B, Zn), dificultant la seva assimilació i reduint la seva fitotoxicitat (Mn, B, Zn). 

L’analítica mostra uns nivells de Ca2+ en sòl de 7005 mg/kg s.m.s o 34,97meq/100gr. És un nivell alt, 

encara que no arriba a generar antagonismes amb el K (els nivells en analítica son normals). Si que 

s’haurà de vigilar de no incrementar més aquest nivell, que podria provocar precipitació de fosfats, o 

un augment transitori de pH que pugui ralentir l’activitat dels microorganismes. Els alts nivells de Calci 

es poden corregir puntualment amb aportacions de matèria orgànica al sòl, afavorint que les plantes 

puguin absorbir altres nutrients.  
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Magnesi 

El Mg és un dels constituents de la clorofil·la i intervé en la majoria de processos vitals de la planta. Té 

un paper molt important en relació a altres ions adsorbits. La seva carència en la planta es tradueix en 

una disminució de la fotosíntesi i de la resistència el fred. 

En el sol es troba en formes solubles (lliures) i insolubles (silicats), i adsorbit en el CIC. 

En sòls àcids o amb excés de K+ o Ca2+, la absorció del magnesi es pot veure perjudicada. 

L’analítica mostra uns valors de magnesi de 174mg/kg s.m.s o 1,43meq/100gr. Són valors normals que 

no poden perjudicar en la vegetació. 
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5.  CONCLUSIONS 

Els sòls (fins a 30 cm.) del sector de la finca estudiada són molt calcaris, de pH bàsic i no salins. 

Presenten una textura franca, amb un proporció elevada d’arenes i llims respecte les argiles. Aquest 

fet pot afavorir una bona aireació i porositat que a la vegada es pot veure perjudicada per l’elevada 

proporció de llims, que poden colmatar els porus existents. Aquesta situació es podrà anar corregint en 

la mesura en què es vagi afegint matèria orgànica i abonats en verd al sòl.  

Quant a la fertilitat química, els nivells de CIC del sòl de la finca son dèbils. Tenint en compte que en 

els resultats de l’analítica del sòl els valors dels ions Ca2+, Mg2+, K+, Na2+ son normals, es pot esperar 

que el valor dèbil de la CIC sigui degut a un baix percentatge de matèria orgànica. En un sòl 

relativament pobre en matèria orgànica com és el cas, serà necessari anar realitzant aportacions 

contínues d’adobats orgànics, per incrementar els ions retinguts en el complex de canvi i en la solució 

del sòl. Gràcies a aquest equilibri la planta tindrà a la seva disposició els ions de la solució del sol, així 

com els del complex de canvi.  

Els valors de carbonat càlcic equivalent i calci del sòl en estudi obtinguts en laboratori (31% s.m.s i 

7005 ppm respectivament), indiquen que és un sol molt calcari i amb una forta presència de Ca2+. El 

Ca2+ podrà provocar un desplaçament d’altres cations essencials fora del complex, amb el risc de 

pèrdua i empobriment del sòl de certs nutrients. També es podran provocar efectes d’antagonisme, 

amb la formació de fosfats càlcics insolubles en sòl, lo qual pugui dificultar la nutrició fosfatada dels 

cultius (es poden apreciar baixos nivells de P en l’analítica), així com l’assimilabilitat/solubilitat dels 

elements Fe (clorosi fèrrica), Mn, Zn i Cu. Els alts nivells de Calci es poden corregir puntualment amb 

aportacions de matèria orgànica al sòl, afavorint que les plantes puguin absorbir altres nutrients. 

Per altre costat, els valors elevats de carbonats podran afavorir l’activitat microbiana i els processos 

de mineralització de la matèria orgànica dels residus de les collites i d’aportacions de compost i/o 

fems. Valors excessius de carbonats podran dificultar la descomposició de la matèria orgànica ja 

humificada, envoltant-la i per tant impedint l’acció dels microorganismes.  

Els valors de pH força elevats (>8,2), fet que pot repercutir en una reducció de l’acció dels 

microorganismes en els processos de descomposició de la matèria orgànica, així com una creixent 

indisponiblitat de nutrients per part de la nutrició de les plantes (ja que es van formant complexes 

insolubles). Serà necessari anar corregint els valors de pH amb aportacions successives de matèria 

orgànica, que ajudaran a acidificar el sòl i augmentar la disponibilitat de nutrients per les plantes.  

El valor de salinitat al sòl (0,15dS/m, indica que és un sòl que no presenta problemes en quan a sals. 

Per altre costat, el sòl tampoc presenta problemes de sodicitat. 

El valor de matèria orgànica del sòl és baix (la finca no es cultiva fa més de deu anys). Aquest valor 

anirà augmentant en la mesura en què es vagi aplicant matèria orgànica en el sòl.  

El valor del N-nítric (2mg/kg s.m.s) és un valor mitjanament baix per el sòl. Aquest fet té una certa 

lògica si es té en compte que la parcel.la fa més de deu anys que no es cultiva ni s’hi intervé 

físicament. Aquest valor es veurà incrementat en la mesura en què s’introdueixin lleguminoses i 

adobats d’origen vegetal i animal en l’hort. 

El valor de P-assimilable (8mg/kg s.m.s) és molt baix, tenint en compte que és un sòl que es pensa 

destinar al cultiu d’hortícoles. Aquest fet es produeix en gran mesura per la naturalesa del sòl i per la 

baixa concentració de matèria orgànica, així com en menys mesura per uns nivell de pH i Ca2+elevats 

que poden afavorir la formació d’agregats P-Ca, fent disminuir la solubilitat del P. Una correcció del 

pH amb aportacions de nivells adequats de m.o, podran fer incrementar lleugerament i de forma 

puntual els nivells de fòsfor en sòl. 

El valor de K (218mg/kg s.m.s o 0,55meq/100gr), és un nivell acceptable i per tant la vegetació no 

presentarà deficiències del mateix. 
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1.  OBJECTE 

En aquest annex es caracteritza l’aigua del pou Camps, que és l’únic subministrament viable que hi ha 
prop de la finca. S’ha realitzat una única analítica, on els paràmetres analitzats han estat: pH, 
conductivitat elèctrica, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, bor, ferro, coure manganès, zinc sulfats, 
nitrats, clorurs, carbonats, bicarbonats i fluorurs. Es realitza en el present annex una interpretació dels 
resultats obtinguts. 
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2.  MATERIAL I MÈTODES 

2.1 MOSTRATGE 

S’ha recollit una mostra d’aigua d’un litre del pou Camps, que s’ha dut a analitzar al laboratori 
agroambiental APPLUS de Sidamon (Lleida), certificat per ENAC per realitzar aquesta tipologia 
d’anàlisis. Els mètodes analítics emprats al laboratori han estat: 

TAULA 5.1. MÈTODES ANALÍTICS  

Anàlisi  Unitats Mètode d’anàlisi 

pH   Potenciometria 

Conductivitat elèctrica 25ºC  dS/m Conductimetria 

Potassi (K) meq./litre Espectrofotometria ICP-OES 

Magnesi (Mg) meq./litre Espectrofotometria ICP-OES 

Calci (Ca) meq./litre Espectrofotometria ICP-OES 

Sodi (Na) meq./litre Espectrofotometria ICP-OES 

Fòsfor (P) µg./litre Espectrofotometria ICP-OES 

Bor (B) mg./litre Espectrofotometria ICP-OES 

Ferro (fe) mg./litre Espectrofotometria ICP-OES 

Coure (Cu) mg./litre Espectrofotometria ICP-OES 

Manganès (Mn) mg./litre Espectrofotometria ICP-OES 

Zinc (Zn) mg./litre Espectrofotometria ICP-OES 

Sulfats  meq./litre Cromatografia iònica 

Nitrats meq./litre Cromatografia iònica 

Clorurs meq./litre Cromatografia iònica 

Carbonats meq./litre Titulació gravimètrica 

Bicarbonats meq./litre Titulació gravimètrica 

Fluorurs meq./litre Cromatografia iònica 
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3.  RESULTATS 

Els resultats obtinguts al laboratori son els que es mostren en la taula 5.2: 

 

TAULA 5.2. RESULTATS OBTINGUTS 

Anàlisi  Resultats obtinguts Unitats 

pH  7,3  

Conductivitat elèctrica 25ºC  2,34 dS/m 

Potassi (K) 0,31 meq./litre 

Magnesi (Mg) 6,16 meq./litre 

Calci (Ca) 8,01 meq./litre 

Sodi (Na) 9,94 meq./litre 

Fòsfor (P) <50 µg./litre 

Bor (B) 0,648 mg./litre 

Ferro (fe) <0,010 mg./litre 

Coure (Cu) <0,01 mg./litre 

Manganès (Mn) <0,01 mg./litre 

Zinc (Zn) <0,01 mg./litre 

Sulfats  5,19 meq./litre 

Nitrats 1,48 meq./litre 

Clorurs 11,49 meq./litre 

Carbonats <0,10 meq./litre 

Bicarbonats 6,29 meq./litre 

Fluorurs <0,05 meq./litre 

 

Hi ha una sèrie de paràmetres de l’analítica que segons el seu valor permeten predir quin son els 
problemes que hi haurà en camp sobre els cultius o alguna part d’ells. Els paràmetres importants a 
tenir en compte son: 

SALINITAT DE L’AIGUA 

La presència de sals solubles en l’aigua de reg és el més important des de la vessant agronòmica, doncs 
poden produir els següents efectes: 

• Afectació dels potencials osmòtic i hídric. Al augmentar la concentració de sals en la solució del 
sòl, disminueixen el potencial osmòtic i hídric, i en conseqüència es redueix l’absorció d’aigua per part 
de la planta i el seu creixement, rendiment i qualitat. Hi ha una relació lineal entre la salinitat del sòl i 
la disminució en la producció de la collita. 

• Afectació de la conductivitat hidràulica (permeabilitat). Aquesta representa la major o menor 
facilitat amb què el sòl deixa passar l’aigua. Els valors bons de permeabilitat es situen entre els 20 i 
63mm/h.  
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La salinitat de l’aigua es pot expressar amb el valor de sòlids dissolts totals (TSD), els quals poden tenir 
una concentració variable en aigua que va des dels 0 mg/litre (aigua destil·lada corrosiva i amb 
capacitat per eliminar de la superfície del sòl minerals solubles i sals) als 2000mg/litre (aigua amb 
capacitat per anar salinitzant el sòl i generar possibles toxicitats).  

En les següents taules es pot observar com es classifiquen les aigües de reg segons el total de sals 
dissoltes, i el risc de salinitat: 

 

TAULA 5.3. CLASSIFICACIÓ DE LES AIGÜES DE REG SEGONS 
EL TOTAL DE SALS DISSOLTES (Fariñas-1999) 

Tipus d’aigua TSD (mg/L) 

Ultrapura 0.03 

Pura 0.3 

Desionitzada 3 

Dolça <1.000 

Salobre 1000-10.000 

Salina 10.000-30.000 

Marina 30.000-50.000 

 

TAULA 5.4. RISC DE SALINITAT (FAO) 

TSD (mg/L) Risc de salinitat 

<450 Cap 

450-2.000 Lleuger o moderat 

>2.000 Elevat 

 

El valor de la conductivitat elèctrica també és un indicador del grau de salinitat de l’aigua, tal i com es 
pot apreciar en la taula següent, de classificació de les aigües de reg segons la seva conductivitat 
elèctrica (Normes de Laboratori de salinitat-Riverside, California-USA) 

 

TAULA 5.5. CLASSIFICACIÓ DE LES AIGÜES DE REG SEGONS LA SEVA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA (Ce) 

Índex de salinitat Risc de salinitat CE (dS/m) Qualitat i normes d’ús 

C1 Baix <0.25 Aigua de baixa salinitat, apta per regar tot tipus de cultius. Es poden donar 
problemes amb sòls de baixa permeabilitat 

C2 Mitjà 0.25-0.75 Aigua de salinitat mitjana, apta per a reg. En ocasions pot ser necessari aigua 
en excés i utilitzar cultius tolerants a la salinitat 

C3 Elevat 0.75-2.25 Aigua de salinitat alta que es pot utilitzat per al reg dels sòls amb bon 
drenatge i utilitzant volums d’aigua en excés per a rentar el sòl. Utilitzar-la 
només per a cultius molt tolerants a la salinitat 

C4 Molt Elevat 2.25-4.00 Aigua de salinitat molt elevada que no hauria de ser utilitzada per al reg. Es 
pot utilitzar amb sòls molt permeables i amb molt bon drenatge, utilitzant 
volums en excés per a rentar les sals del sòl i per a cultius molt tolerants a la 
salinitat 

C5 Excessiu 4.00-6.00 Aigua de salinitat excessiva, que sols s’ha d’utilitzar en casos molt 
determinats, extremant totes les precaucions 

C6 Excessiu (no 
apta) 

6.00-10.00 Aigua de salinitat excessiva, no aconsellable per a regar 
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Així mateix, la següent taula indica el grau de tolerància general dels cultius a la salinitat 

 

TAULA 5.6. GRAU DE TOLERÀNCIA DELS CULTIS (Ayers i Westcot-1984) 

Grau de tolerància Salinitat del sòl (CEe) limitant per el rendiment (dS/m) 

Sensibles <1.3 

Moderadament sensibles 1.3-3 

Moderadament tolerants 3-6 

Tolerants 6-10 

 

També en la taula adjunta es poden observar els graus de tolerància de cultius específics d’horta, en 
relació al rendiment potencial segons la qualitat de l’aigua de reg: 

 

TAULA 5.7. TOLERÀNCIA DELS CULTIS I RENDIMENT POTENCIAL SEGONS LA QUALITAT DE L’AIGUA DE REG 

 

 

 

• Per altre costat, hi ha certs components de les aigües de reg que poden afectar al sistema de reg 
utilitzat. En la taula adjunta es presenten els graus de perill d’obturació de goters en funció de 
diferents factors: 

 

TAULA 5.8. PERILL D’OBTURACIÓ DELS DEGOTERS EN FUNCIÓ DE 
DIFERENTS FACTORS (Nakayama i Bucks-1991) 
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PH DE L’AIGUA 

El pH de l’aigua de reg és un factor a tenir en compte, ja que si no es troba dins un rang permissible 
(entre uns valors de 6.5 i 8.4), poden haver-hi trastorns nutricionals, efectes tòxics sobre alguna 
espècie, precipitació de sals, risc de sodicitat o corrosió en elements metàl·lics constituents del reg. 

TAXA D’ADSORCIÓ DEL SODI (TAS O SAR) 

El valor del SAR fora d’un rang permissible indica una possible incidència del ió sodi sobre les 
propietats físico-químiques del sòl.  

La presència de determinats ions i l’absència de sals poden provocar el trencament de l’estructura del 
sòl, i fer disminuir la tassa d’infiltració d’aigua i la capacitat d’aireació del sòl. El domini del sodi front 
el calci i el magnesi, fa que aquest substitueixi les bases de canvi catiònic del calci i el magnesi, les 
quals donen estructura, fent que passin a la fracció líquida del sòl i es perdin per lixiviació. Aquest fet 
origina la dispersió del sòl, l’ompliment dels porus del sòl per les partícules més fines disgregades, i la 
disminució de la taxa d’infiltració 

En la següent taula es pot apreciar la classificació de les aigües de reg segons el risc de sodicitat: 

 

TAULA 5.9. CLASSIFICACIÓ AIGÜES DE REG SEGONS EL SEU RISC DE SODICITAT. Richards-1954 

Tipus Risc de  

sodicitat 

SAR Qualitat i normes d’ús 

CE<0.75dS/m CE>0.75dS/m 

S1 Baix 0-10 0-6 Aigua amb baix contingut en sodi, apta per el reg en la majoria de les 
ocasions. Poden presentar-se problemes amb cultius molt sensibles al Na 

S2 Moderat 10-18 6-12 Aigua amb contingut mitja en Na i amb cert perill d’acumulació de Na en 
sòl, (especialment en sòls de textura fina –argilosos i franc-argilosos) i de 
baixa permeabilitat. Vigilar les condicions físiques del sòl i el nivell de Na 
canviable del sòl 

S3 Alt 18-26 12-18 Aigua amb elevat contingut en Na, i gran perill d’acumulació de Na en el 
sòl. Aconsellables aportacions de matèria orgànica i guix per a corregir el 
possible excés. També es requereix un  bon drenatge i la utilització de 
volums copiosos de reg 

S4 Molt alt >26 >18 Aigua amb contingut molt elevat de Na. No és aconsellable per a regar en 
general, excepte en casos de baixa salinitat i prenent totes les precaucions 
assenyalades. 

 

Així mateix, la taula 5.10 que s’adjunta a continuació, permet ser una guia per tal de determinar la 
qualitat de l’aigua de reg en funció de diferents paràmetres com poden ser la salinitat, el SAR o alguns 
ions tòxics. 

A part del SAR, també es pot determina el SARajustat, que és un paràmetre similar al SAR però més 
precís ja que està basat en el càlcul teòric del pH que tindria l’aigua en equilibri amb carbonat càlcic a 
una nivell mig de CO2 en el sòl. En la taula 5.11 es pot determinar el diferent risc de sodificaicó de 
l’aigua en funció de diferents valors de SARaj. i conductivitat elèctrica de l’aigua  
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TAULA 5.10. GUIA PER LA DETERMINACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE REG. Ayers i Wetcot-1994) 

 

 

TAULA 5.11. GUIA PER LA DETERMINACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE REG. Ayers 

 Valor de SARaj. 

Risc de sodificació CE<0,4dS/m 0,4dS/m <CE<1,6 CE>1,6dS/m 

Sense <6 <8 <16 

Moderat 6-9 8-9 16-24 

elevat >9 >9 >24 

 

FITOTOXICITAT D’IONS ESPECÍFICS 

Alguns ions presents en l’aigua poden ser consumits i acumulats per les plantes fins assolir 
concentracions elevades que puguin provar danys en els cultius, i per tant provocar una baixada de 
rendiment. Aquests ions sols esdevenen tòxics quan les concentracions són importants. Els ions més 
freqüents en l’aigua són el clorur, sodi i bor. 

El perjudici de cada un d’ells depèn de l’assimilació, de la sensibilitat del cultiu i del sistema de reg 
utilitzat. 

En la taula 5.12 es poden observar a quines diferents concentracions de Na i Cl es generen danys foliars 
per a diferents tipus de cultius: 
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TAULA 5.12. CONCENTRACIÓ DE Na I Cl QUE CAUSEN DANYS FOLIARS (meq/l). Ayers i Wetcot-1989) 

 

 

ELEMENTS NUTRITIUS QUE ACOMPANYEN L’AIGUA DE REG 

En l’aigua de reg hi ha tota una sèrie d’elements que afavoreixen el correcte desenvolupament de la 
vegetació, aquests son: 

• Macroelements: N, P, K 

• Microelements: Fe, B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn... 

Alguns d’aquests elements poden estar en quantitats prou elevades com perquè no sigui necessari 
realitzar aportacions extres per altres vies (abonat), i a la vegada poden estar en quantitats excessives 
per a poder provocar danys a la vegetació. Aquest és el cas del Nitrogen, que en excés pot provocar el 
retard en la maduració dels fruits, disminució el contingut en sucres, pèrdues de producció. 
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4.  INTERPRETACIÓ I DISCUSSIO DELS RESULTATS 

RISC DE SALINITAT DE L’AIGUA DE REG 

Si es realitza la suma del total de sòlids dissolts de l’analítica, surt un valor de 1.184 mg de sals/litre. 
Segons les taules 5.3 i 5.4, es tracta d’una aigua salobre amb un risc de salinitat entre lleuger i 
moderat. En aquest sentit, alguns cultius d’horta poden patir davallades de rendiment i de qualitat. 

Respecte la salinitat, l’analítica mostra una conductivitat elèctrica de 2,34dS/m. .Segons la taula 5.5 
l’aigua de reg es classifica com a C4, amb un risc de salinitat molt elevat. És una aigua que es podrà 
utilitzar per al reg, sempre i quan els sòls siguin molt permeables i amb un bon drenatge. Per altre 
costat, segons la taula 5.6, amb aquesta aigua de reg els cultius son moderadament tolerants. En 
qualsevol cas, s’hauran d’utilitzar volums d’aigua de reg en excés per rentar les sals del sòl, tenint en 
compte que alguns cultius d’horta poc tolerants a la salinitat poden veure perjudicat el seu rendiment i 
qualitat organolèptica (mongeta, rave, ceba, pastanaga, enciam). 

Per al càlcul de les dosis de rentat necessàries %LR (excés d’aigua a aplicar durant el reg per tal d’anar 
rentant i lixiviant les sals i impedir que s’acumulin al voltant de les arrels), s’utilitza la següent 
fórmula: 

))5(()(% aea CECECELR ××÷= , on: 

CEe: Conductivitat elèctrica de l’extracte de pasta saturada (dS/m) 

CEa: Conductivitat elèctrica de l’extracte de l’aigua de reg (dS/m) 

Per tal d’obtenir una dosi de rentat no superior al 20%, la CEe ha de ser com a molt de 2,8 dS/m; amb 
aquest valor, si observem la taula 5.7 de tolerància i rendiment potencials segons la qualitat de 
l’aigua, i agafant el cultiu de la tomaquera com a standard, observem que aplicant un 20% més d’aigua 
de reg del que seria necessari, els rendiments d’aquest vegetal estaran entre el 100% i el 90%. Si fem la 
mateixa operació per la mongetera (cultiu molt sensible a la salinitat), per tal de rentar fins a un 20%, 
el valor de CEe és de 2,8 dS/m; amb aquest valor es poden obtenir uns rendiments al voltant del 70%. 

Per altra banda, i en relació a la salinitat combinada amb el pH, s’haurà de tenir en compte el risc 
d’obturació dels goters en el cas d’utilitzar reg per goteig. 

PH DE L’AIGUA DE REG 

L’analítica mostra un pH de 7,3. No és un valor preocupant que pugui provocar trastorns nutricionals o 
efectes tòxics sobre la vegetació. 

TAXA D’ADSORCIÓ DEL SODI (TAS O SAR) 

Els valors de la taxa d’absorció del sodi (SAR) i SARajustat s’obtenen mitjançant les fórmules: 

)2( 22 ÷+÷+= ++ MgCaNaSAR  

))4,8(1(. pHcSARSARaj −+=  

A partir de les anteriors fórmules s’obtenen uns valors de SAR de 3,73 i un valor de SARajustat de 10,071. 
Segons les taules 5.9, 5.10 i 5.11 de classificació de les aigües segons el seu risc de sodicitat; es pot 
observar en la primera taula que el valor obtingut es classifica dins el grup S1, amb risc de sodicitat 
baix, i apte per al reg en la majoria d’ocasions. També s’observa en la taula 5.10 (risc de sodicitat en 
relació a la Ce) que el risc és de lleuger a moderat. Si contrastem el valor obtingut de SARajustat amb els 
valors de la taula 5.11, s’observa que aquest valor no comporta cap tipus de risc per als cultius. 
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FITOTOXICITAT D’IONS ESPECÍFICS 

S’haurà d’anar en compte amb els valors obtinguts de Clorurs. El valor en analítica de 11,49meq/l pot 
provocar en la major part dels cultius cremades foliars (s’acumula en les fulles), generant símptomes 
d’assecament que comencen per les puntes, i a llarga generen una necrosi total i caiguda de les 
mateixes. 

Els valors de Potassi i Magnesi, també son força elevats en l’analítica i poden acabar ocasionant algun 
problema en les fulles i fruits de la vegetació.  

En qualsevol cas, les dosis de rentat del reg calculades (fins a un 20% d’aigua de rentat en cada reg) 
faran rebaixar aquests valors fins a no ser perjudicials per les plantes. 
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5.  CONCLUSIONS 

Hi ha un cert risc de salinitat de l’aigua de reg entre lleuger i moderat. En aquest sentit, és una aigua 
que es podrà utilitzar per al reg, sempre i quan els sòls siguin molt permeables i amb un bon drenatge. 
Per tal d’evitar problemes de baixada de rendiment en els cultius i pèrdues de qualitat, s’hauran 
d’utilitzar volums d’aigua de reg en excés per rentar les sals del sòl. S’aplicaran unes dosis de rentat al 
voltant del 20% 

En quant al pH, l’analítica mostra un valor de 7,3. No és un valor preocupant que pugui provocar 
trastorns nutricionals o efectes tòxics sobre la vegetació. 

Per altre costat, no hi ha risc de sodicitat. 

En quant a toxicitat per ions específics, s’haurà d’anar en compte amb els valors obtinguts de Clorurs, 
Potassi i Magnesi. Aquests valors poden provocar en la major part dels cultius cremades foliars i 
problemes en fruits i qualitat organolèptica. En qualsevol cas, les dosis de rentat del reg calculades 
faran rebaixar aquests valors fins a no ser perjudicials per les plantes. 
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1.  OBJECTE 

El present annex pretén fer una proposta de cultius al llarg de l’any per a un hort tipus de 465 m2, 

tenint en compte les condicions climàtiques i limitants del sòl i aigua de reg. La proposta de cultius es 

basa en les rotacions. 
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2.  PROPOSTA DE CULTIUS 

Hi ha una sèrie de condicionants limitants pel que fa al sòl de la parcel.la, que poden afectar en la 

qualitat i rendiments productius de l’hort. Aquests son: 

 Sòl força calcari amb risc de pèrdua de nutrients i empobriment successiu del mateix 

 Alt contingut d’ió calci en el sòl que pot afavorir la formació de fosfats càlcics insolubles i 

una baixa solubilitat dels microelements com ferro, manganès, zenc i coure 

 pH del sòl força bàsic que pot fer reduir l’activitat dels microorganismes del sòl 

 Baix contingut de matèria orgànica del sòl 

Aquestes condicionants es poden anar corregint amb una successiva pràctica d’aportació de matèria 

orgànica al sòl, així com amb una rotació de cultius eficaç en la que s’incloguin com a cultius i cada 

quatre anys les plantes millorants capaces de mantenir i augmentar la fertilitat del sòl i millorar-ne la 

seva estructura.  

2.1 ROTACIÓ DE CULTIUS 

La pràctica de la rotació, aplicada en un hort de 465 m2 (390 m2 efectius si es descompten zones de 

pas, zona d’ubicació de caseta d’eines o de compostador), consisteix en els següents punts: 

1.-Es divideix l’àmbit de treball (390m2) en quatre subparcel.les diferenciades (subparcel.les 1 a 4), tal 

i com es mostra en la imatge adjunta: 

 

 

Figura 6.1.Esquema de divisió de subparcel.les  

d’un hort de 390 m2 efectius. 
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2.-En cada una de les subparcel.les es planta una tipologia de cultius diferenciada per les seves 

necessitats de nutrients  

3.- Durant el primer any, en la subparcel.la 1 es planten cultius d’horta molt exigents en nutrients, en 

la parcel.la dos cultius mitjanament exigents, en la parcel.la tres es planten cultius poc exigents, i en 

la parcel.la quatre cultius que millorin el sòl.  

Durant els períodes de temps entre cultius dins cada subparcel.la i durant l’any de plantació, es 

realitzaran cobertes vegetals que serveixin per protegir els sòls i ajuda a la conservació de l’aigua i els 

nutrients 

4.- En els següents anys de plantació, es van succeint les rotacions (el que s’havia plantat a la 

subparcel.la dos passa a plantar-se en la subparcel.la 1, el que s’havia plantat en la subparcel.la tres 

passa a plantar-se la subparcel.la 2, i així successivament). D’aquesta manera, s’aconsegueix anar 

esgotant el sòl de forma gradual per a cada una de les subparcel.les, però tenint en compte que cada 

quatre anys cada una d’elles serà plantada amb plantes millorants que enriquiran altre cop la terra per 

deixar-la en condicions. En els següents esquemes es poden apreciar les exigències de nutrients per 

famílies, i com es realitzaran les rotacions, en els dos primers anys consecutius: 

 

TAULA 6.1.1. MODEL DE PLANTACIÓ PEL PRIMER ANY EN LES QUATRE SUBPARCEL.LES DE L’HORT DE 390m2 EFECTIUS 

Subparcel.la 1 Subparcel.la 2 Subparcel.la 3 Subparcel.la 4 

Plantes exigents Plantes mitjanament exigents Plantes poc exigents Plantes millorants del sòl 

Solanàcies Tomàquet Compostes Enciam Umbel·líferes Pastanaga Lleguminoses Mongetes 

Pebrot Escarola Api Cigrons 

Albergínia Ruca Nap Faves 

Cucurbitàcies Carbassó Quenopodiàcies Bleda Liliàcies All Crucíferes Cols 

Cogombre Remolatxa Porro Raves 

Meló Espinac Ceba  

 

TAULA 6.1.2. MODEL DE PLANTACIÓ PEL SEGON ANY EN LES QUATRE SUBPARCEL.LES DE L’HORT DE 390m2 EFECTIUS 

Subparcel.la 1 Subparcel.la 2 Subparcel.la 3 Subparcel.la 4 

Plantes mitjanament exigents Plantes poc exigents Plantes millorants del sòl Plantes molt exigents 

Compostes Enciam Umbel·líferesº Pastanaga Lleguminoses 

 

Mongetes Solanàcies Tomàquet 

Escarola Api Cigrons Pebrot 

Ruca Nap Faves Albergínia 

Quenopodiàcies Bleda Liliàcies All Crucíferes Cols Cucurbitàcies Carbassó 

Remolatxa Porro Raves Cogombre 

Espinac Ceba  Meló 

 

Per altre costat, en l’esquema adjunt es presenta una proposta de distribució de cultius que es pot 

realitzar en els Horts Socials Pastera, atenent a la realització de rotacions de cultius anuals, dividida 

en quatre subparcel.les: 
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Figura 6.2. Model de calendari de plantacions durant quatre anys per les quatre subparcel.les d’un hort de 390 m2 efectius. 

 

Resumidament, les rotacions de cultius per tal de no repetir en una determinada subparcel.la una 

mateixa família de plantes durant varis anys seguits, tenen les següents avantatges: 

 Es manté la fertilitat del sòl  

 No es planten consecutivament plantes de la mateixa família que puguin tenir les mateixes 

exigències de nutrients i per tant tenir una capacitat més elevada d’esgotar el sòl 

 Afavorir plantar en les rotacions i de forma consecutiva plantes d’activitats contràries: Si 

una planta consumeix molt nitrogen, plantar després una espècies que aporti nitrogen al sòl, o a 

una planta que tendeix a compactar el sòl, plantar després una espècie que l’amolleixi. Si una 

planta és d’arrels profundes, plantar després plantes d’arrels superficials 

 S’afavoreixen les associacions de cultius favorables 

 S’eviten en les rotacions plantes que puguin patir les conseqüències de les primeres 

(al·lelopatia): La primera espècie plantada pot deixar exsudacions químiques en el sòl que siguin 

perjudicials per a la segona espècie plantada. 

 S’evita deixar la terra despullada el menor temps possible, per evitar el lixiviat de nutrients i 

possibles erosions del sòl. 
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2.2 APORTACIÓ DE MATÈRIA ORGÀNICA AL SÒL 

A banda de les plantes millorants (lleguminoses i crucíferes) que s’inclouen en les rotacions i que tenen 

la funció de mantenir i incrementar la fertilitat del sòl, és necessari anar nodrint el sòl amb altres 

pràctiques. En aquest sentit, també es realitzaran aportacions de matèria orgànica prèviament 

descomposada (compost de restes orgàniques i fems) per incrementar la font de nutrients del sòl, la 

quantitat de microorganismes que el treballa, per airejar i esponjar, millorar el drenatge, facilitar el 

desenvolupament radicular i ajudar en la retenció d’aigua i nutrients.  

Les aportacions de matèria orgànica es realitzaran tenint en compte els següents aspectes: 

 Les aportacions moderades i repetides son sempre preferibles a les massives, ja que aquestes 

últimes poden resultar fitotòxiques afavorint el desenvolupament de plagues i malalties, o 

generar contaminació ambiental 

 La matèria orgànica fresca no ha de ser immediatament enterrada en profunditat, sinó que 

s’ha de deixar sobre la superfície o bé incorporar-la com a molt en els primers 10-15cm del sòl. 

Només el compost madur pot incorporar-se al sòl a més profunditat. 

 No totes les plantacions tenen les mateixes exigències. Les exigències i per tant les 

aportacions diferenciades d’abonat, es poden classificar en quatre grups de vegetació, que 

coincideixen amb els grups en què es divideixen les rotacions. En la següent taula es relacionen 

els graus d’exigència per tipologia de vegetació: 

 

TAULA 6.2. GRAUS DIFERENTS D’EXIGÈNCIA EN MATÈRIA ORGÀNICA 

Grau d’exigència Tipologia de vegetació 

Plantes exigents Plantes mot voraces que es desenvolupen bé amb presència de grans aportacions de 

nutrients com compost o fems. La majoria son plantes en les que s’aprofita el FRUIT. 

Plantes mitjanament exigents Plantes que tot necessitant una bona nutrició, es poden desenvolupar bé després d’un 

cultiu exigent sense quasi necessitar compost (o amb aportacions molt moderades del 

mateix). La majoria son plantes en què s’aprofita la FULLA. 

Plantes poc exigents Plantes que poden desenvolupar-se bé amb restes de compost de cultius precedents i 

sense haver d’afegir nou compost (inclús a vegades l’excés de compost les pot perjudicar). 

La majoria son plantes en les que s’aprofiten les ARRELS 

Plantes millorants Son plantes que precisen pocs nutrients, i a més enriqueixen el sòl on es desenvolupen. Hi 

ha les lleguminoses (fixen en el sòl el nitrogen de l’aire per mitja dels bacteris simbiòtics 

de les arrels), així com l’adob en verd (trebol, facèlia, bava farratgera veça). La majoria 

son plantes que actuen com a ESPÈCIES MILLORANTS 

 

2.2.1 Balanç de nutrients 

Per al càlcul de les dosis d’aportació d’abonat a base de matèria orgànica, es realitza un balanç de 

nutrients. L’objectiu és augmentar lleugerament o conservar la matèria orgànica en sòl per tal de 

mantenir la seva fertilitat.  

Per planificar l’abonat, s’haurà de tenir en compte de cobrir les necessitats del cultiu amb l’abonat, 

així com mantenir uns nivells mínims de matèria orgànica en el sòl d’entre el 1.82% actual i el 2.5%. 

Aquesta és fonamental per millorar-ne les propietats químiques, físiques i biològiques. 
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En aquest sentit es realitza un balanç anual entre pèrdues (extraccions o sortides) i guanys  

(importacions, entrades) en elements minerals, dins la capa explorada per les arrels en períodes 

anuals.  

Les mesures necessàries a aplicar per tal de compensar el balanç son: 

1) Aportació de m.o (fems de bestiar, compost (provinent de les restes de collites barrejades amb 

FORM) 

2) Incorporació de les restes vegetals dels adobs en verd (a més de l’aport d’humus derivat de la 

descomposició de la matèria vegetal enterrada, es pot aconseguir un increment de 

l’activitat microbiana del sòl. A mb les lleguminoses, a més a més s’aconsegueix una 

aportació important de nitrogen atmosfèric mitjançant el procés de fixació simbiòtica. 

3) Rotacions i/o associacions de cultiu adequades, incloent lleguminoses 

Per al càlcul del balanç de nutrients (N, P, K) primerament es fa una estimació de les extraccions totals 

de nutrients per els diferents cultius segons rendiment. Aquestes s’exposen en la taula adjunta (Font: 

Pomares et al, 2003. P.Urbano Terrón, 2010. Fertiberia, 2005. 

 

SUBPARCEL.LA Tipus cultiu N (kg/ha) P2O5  (kg/ha)

K2O  

(kg/ha)

Rendiment 

(tn/ha)

SUBPARCEL.LA 1 Tomàquet 44 21 83 30

(fruits) Pebrot 35 15 52 20

Albergínia 160 60 160 25

Cogombre 40 17 45 15

Carbassó 75 30 110 25

TOTAL 354 143 450

SUBPARCEL.LA 2 Enciam 60 28 90 25

(fulles) Escarola 12 45 15 15

Bledes 100 30 150 30

Espinacs 55 15 90 12

Remolatxa 75 18 90 15

TOTAL 302 136 435

SUBPARCEL.LA 3 Pastanaga 40 15 75 15

(arrels) Api 40 25 65 30

Rabanet 20 10 30 8

All 10 10 60 4

Porro 100 35 130 30

Ceba de guardar 30 35 18 25

TOTAL 240 130 378

SUBPARCEL.LA 4 Mongetes 30 25 96 10

(espècies Pèsols 110 40 90 7

millorants) Fabes 40 50 112 6

Col 70 20 90 25

Cliflor 69 27 72 25

Nap blanc 50 20 60 15

TOTAL 369 182 520

TAULA 6.3. EXTRACCIONS TOTALS DE NUTRIENTS SEGONS CULTIU I RENDIMENT

 

 

Per altre costat, s’han de calcular les necessitats netes de fertilització en N, P, K. Aquestes s’obtenen 

de la diferència entre les extraccions anuals d’N, P, K i les existències en sòl. 
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Per al càlcul de les existències en sòl es tenen en compte els següents paràmetres: 

K2 (coef.mineralització): 1.5%; 2600Tn de sòl/ha (suposant una profunditat de 20cm); 1.82% (s.m.s) de 

m.o en la mostra de sòl; 58kg C/100kg m.o; relació C/N: 10; relació C/P:100 

Els resultats es poden observar en la taula adjunta: 

TAULA 6.4. NECESSITATS DE FERTILITZACIÓ

SUBPARCEL.LA 1 N (kg/ha i any) P (kg/ha i any) K (kg/ha i any)

Presència N min.sòl 41,17 4,12 0,00

Existència en sòl 354,00 62,45 375,00

Necessitats fertilització 312,83 58,33 375,00

Eficiència fertilitz. 0,70 0,85

Necessitats fertilització anuals 446,90 68,62 375,00

SUBPARCEL.LA 2

Presència N min.sòl 41,17 4,12 0,00

Existència en sòl 302,00 59,39 362,50

Necessitats fertilització 260,83 55,27 362,50

Eficiència fertilitz. 0,70 0,85

Necessitats fertilització anuals 372,62 65,03 362,50

SUBPARCEL.LA 3

Presència N min.sòl 41,17 4,12 0,00

Existència en sòl 240,00 56,77 315,00

Necessitats fertilització 198,83 52,65 315,00

Eficiència fertilitz. 0,70 0,85

Necessitats fertilització anuals 284,05 61,94 315,00

SUBPARCEL.LA 4

Presència N min.sòl 41,17 4,12 0,00

Existència en sòl 369,00 79,48 433,33

Necessitats fertilització 327,83 75,36 433,33

Eficiència fertilitz. 0,70 0,85

Necessitats fertilització anuals 468,33 88,66 433,33  

 

Un cop s’han obtingudes les necessitats de fertilització anuals (kg/ha i any), es calculen les dosis 

d’abonat. Pel cas dels horts, es calculen tant les dosis d’abonat per fems barrejats, com per compost 

provinent de restes vegetals de l’hort barrejades amb FORM. 

Pel càlcul de les dosis d’abonat (tant per fems com per compost), els càlculs es realitzen seguint el 

següent ordre: 

1) Càlcul de l’humus existent en el fem 

2) Càlcul del N, P i K existent en l’humus 

3) Càlcul del N, P i K de la mostra 

4) Càlcul del N, P i K alliberats i disponibles per la vegetació (N de la mostra menys N de l’humus) 

Així mateix, s’han de tenir en compte els següents paràmetres: 

Fems: 22% de matèria seca/matèria fresca; K1: 40%; 40% de m.o; 0.5% de N; 0.10% de P; 0.6% de K; 

58kg C/100kg m.o; relació C/N: 10; relació C/P:100 

Compost: 30% de matèria seca/matèria fresca; K1: 25%; 47% de m.o; 1.5% de N; 0.8% de P; 1% de K; 

58kg C/100kg m.o; relació C/N: 10; relació C/P:100 
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Els resultats dels càlculs de les dosis d’abonat tant per els fems com per el compost, es troben 

exposats en les taules 6.5 i 6.6 següents: 

 

TAULA 6.5.CÀLCUL DE LA DOSI D'ABONAT. FEM TAULA 6.6.CÀLCUL DE LA DOSI D'ABONAT. COMPOST

SUBPARCEL.LA 1 N P K SUBPARCEL.LA 1 N P K

Humus present en el fem (kg) 35,20 35,25 35,20 Humus present en el compost (kg) 35,25 35,25 35,25

N, P, K en humus (kg N, P, K) 2,04 0,20 0,00 N, P, K en humus (kg N, P, K) 2,04 0,20 0,00

N, P, K present en la mosta (kg) 5,00 1,00 6,00 N, P, K present en la mosta (kg) 15,00 8,00 10,00

Càlcul N, P, K disp.per conreu (kg/Tn fem) 2,96 0,80 6,00 Càlcul N, P, K disp.per conreu (kg/Tn compost) 12,96 7,80 10,00

Dosi de fem (kg fem/m2) 15,11 8,63 6,25 Dosi de fem (kg compost/m2) 3,45 1 3,75

TAULA 6.5.CÀLCUL DE LA DOSI D'ABONAT. FEM TAULA 6.5.CÀLCUL DE LA DOSI D'ABONAT. COMPOST

SUBPARCEL.LA 2 N P K SUBPARCEL.LA 2 N P K

Humus present en el fem (kg) 35,20 35,25 35,20 Humus present en el compost (kg) 35,25 35,25 35,25

N, P, K en humus (kg N, P, K) 2,04 0,20 0,00 N, P, K en humus (kg N, P, K) 2,04 0,20 0,00

N, P, K present en la mosta (kg) 5,00 1,00 6,00 N, P, K present en la mosta (kg) 15,00 8,00 10,00

Càlcul N, P, K disp.per conreu (kg/Tn fem) 2,96 0,80 6,00 Càlcul N, P, K disp.per conreu (kg/Tn compost) 12,96 7,80 10,00

Dosi de fem (kg fem/m2) 12,60 8,17 6,04 Dosi de fem (kg compost/m2) 2,88 0,83 3,63

TAULA 6.5.CÀLCUL DE LA DOSI D'ABONAT. FEM TAULA 6.5.CÀLCUL DE LA DOSI D'ABONAT. COMPOST

SUBPARCEL.LA 3 N P K SUBPARCEL.LA 3 N P K

Humus present en el fem (kg) 35,20 35,25 35,20 Humus present en el compost (kg) 35,25 35,25 35,25

N, P, K en humus (kg N, P, K) 2,04 0,20 0,00 N, P, K en humus (kg N, P, K) 2,04 0,20 0,00

N, P, K present en la mosta (kg) 5,00 1,00 6,00 N, P, K present en la mosta (kg) 15,00 8,00 10,00

Càlcul N, P, K disp.per conreu (kg/Tn fem) 2,96 0,80 6,00 Càlcul N, P, K disp.per conreu (kg/Tn compost) 12,96 7,80 10,00

Dosi de fem (kg fem/m2) 9,60 7,79 5,25 Dosi de fem (kg compost/m2) 2,19 0,79 3,15

TAULA 6.5.CÀLCUL DE LA DOSI D'ABONAT. FEM TAULA 6.5.CÀLCUL DE LA DOSI D'ABONAT. COMPOST

SUBPARCEL.LA 4 N P K SUBPARCEL.LA 4 N P K

Humus present en el fem (kg) 35,20 35,25 35,20 Humus present en el compost (kg) 35,25 35,25 35,25

N, P, K en humus (kg N, P, K) 2,04 0,20 0,00 N, P, K en humus (kg N, P, K) 2,04 0,20 0,00

N, P, K present en la mosta (kg) 5,00 1,00 6,00 N, P, K present en la mosta (kg) 15,00 8,00 10,00

Càlcul N, P, K disp.per conreu (kg/Tn fem) 2,96 0,80 6,00 Càlcul N, P, K disp.per conreu (kg/Tn compost) 12,96 7,80 10,00

Dosi de fem (kg fem/m2) 15,83 11,14 7,22 Dosi de fem (kg compost/m2) 3,61 1,14 4,33  

 

Segons el balanç de nutrients obtingut, el pla d’abonat per als horts serà el següent: 

Anualment s'aportarà una quantitat d'entre 3 i 5 kg/m2 de compost a la subparcel.la 1, d'entre 3 i 4 

kg/m2 a la subparcel.la 2, d'entre 2 i 3 kg/m2 a la subparcel.la 4, i altre cop d'entre 3 i 5 kg/m2 de 

compost a la subparcel.la 4. Aquestes diferències d'aportació responen a les diferents exigències de 

nutrients dels cultius existents a cada subparcel.la (els més exigents a la subparcel.la 1 i els menys 

exigents a la subparcel.la 4). El compost es realitzarà in situ preferiblement, i serà una barreja de les 

restes vegetals de l'hort amb FORM. Aquest es podrà aportar poc descomposat per bledes, carxofes, 

carbassó, carbassa, patata, cogombre, tomàquet pebrot; madur o molt descomposat per api, espinacs, 

col i porros; i molt madur per a escarola, pèsol, mongeta, enciam, remolatxa i pastanaga. 

Després d'haver acomplert amb un cicle complert de rotació al cap de quatre anys, es podrà realitzar 

una aportació de fems barrejats amb dosis d'entre 10 a 15kg/m2. 

Els adobats de fons amb fems compostats es realitzaran preferiblement a finals de tardor, per tal 

d'augmentar l'humus estable. 

Pels adobats en verd (que entren en la rotació com un cultiu més en una de les quatre subparcel.les), 

l'aportació serà de 5 a 8kg de matèria fresca de fàcil digestió per metre quadrat. Aquesta serà 

preferible aplicar-la a la sortida de l'hivern per activar la vida microbiana i anar trencant la crosta 

calcària per tal de poder accedir a l'humus estable.
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3.  CONCLUSIONS 

Hi ha una sèrie de condicionants limitants pel que fa al sòl de la parcel.la en estudi (Horts Socials 

Pastera), que poden afectar en la qualitat i rendiments productius de l’hort. Aquests son: 

 Sòl força calcari amb risc de pèrdua de nutrients i empobriment successiu del mateix 

 pH del sòl força bàsic que pot fer reduir l’activitat dels microorganismes del sòl 

 Baix contingut de matèria orgànica del sòl 

Aquestes condicionants es poden anar corregint amb una successiva pràctica d’aportació de matèria 

orgànica al sòl, així com amb una rotació de cultius eficaç. 

Per a saber les dosis d’aportació d’abonat a base de matèria orgànica i fems amb l’objectiu 

d’augmentar lleugerament o conservar la matèria orgànica en sòl per tal de mantenir la seva fertilitat, 

es realitza un balanç de nutrients, obtenint els següents resultats: 

 Aportació anual d’una quantitat d'entre 3 i 5 kg/m2 de compost a la subparcel.la 1, d'entre 3 i 4 

kg/m2 a la subparcel.la 2, d'entre 2 i 3 kg/m2 a la subparcel.la 4, i altre cop d'entre 3 i 5 kg/m2 de 

compost a la subparcel.la 4. Aquestes diferències d'aportació responen a les diferents exigències de 

nutrients dels cultius existents a cada subparcel.la. El compost es realitzarà in situ preferiblement, i 

serà una barreja de les restes vegetals de l'hort amb FORM. 

 Després d'haver acomplert amb un cicle complert de rotació al cap de quatre anys, es podrà 

realitzar una aportació de fems barrejats amb dosis d'entre 10 a 15kg/m2. 

La pràctica de la rotació, aplicada en un hort de 465 m2 (390 m2 efectius si es descompten zones de 

pas, zona d’ubicació de caseta d’eines o de compostador), consisteix en els següents punts: 

1.-Es divideix l’àmbit de treball (390m2) en quatre subparcel.les diferenciades (subparcel.les 1 a 4) 

2.-En cada una de les subparcel.les es planta una tipologia de cultius diferenciada per les seves 

necessitats de nutrients  

3.- Durant el primer any, en la subparcel.la 1 es planten cultius d’horta molt exigents en nutrients, en 

la parcel.la dos cultius mitjanament exigents, en la parcel.la tres es planten cultius poc exigents, i en 

la parcel.la quatre cultius que millorin el sòl.  

4.- En els següents anys de plantació, es van succeint les rotacions (el que s’havia plantat a la 

subparcel.la dos passa a plantar-se en la subparcel.la 1, el que s’havia plantat en la subparcel.la tres 

passa a plantar-se la subparcel.la 2, i així successivament). 

Les rotacions de cultius tenen les següents avantatges: 

 Es manté la fertilitat del sòl  

 No es planten consecutivament plantes de la mateixa família que puguin tenir les mateixes 

exigències de nutrients i per tant tenir una capacitat més elevada d’esgotar el sòl 

 Afavorir plantar en les rotacions i de forma consecutiva plantes d’activitats contràries 

 S’afavoreixen les associacions de cultius favorables 

 S’eviten en les rotacions plantes que puguin patir les conseqüències de les primeres (fenòmens 

d’al·lelopatia) 

 S’evita deixar la terra despullada el menor temps possible, per evitar el lixiviat de nutrients i 

possibles erosions del sòl. 
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1.  OBJECTE 

El present annex pretén ser un manual de bones pràctiques per els “Horts Socials Pastera”, que ha 

d’estar a l’abast de qualsevol dels usuaris dels horts, i que recull els següents punts: 

 Pràctiques agrícoles permeses dins l’àmbit de l’agricultura ecològica 

 Infraestructures permeses en l’àmbit d’actuació 

 Pràctiques i activitats no permeses dins l’àmbit dels horts 

La finalitat dels “Horts socials Pastera” és posar a disposició bàsicament d’entitats socials del municipi, 

d’un espai habilitat amb la infraestructura mínima necessària per realitzar la practica hortícola, 

seguint els criteris de l’agroecologia. 

Les entitats podran realitzar formació i/o pràctiques. La finalitat dels horts urbans es l’autoconsum; 

malgrat això es podrà realitzar l’intercanvi directe de productes entre usuaris o bé a través de la 

compra venda amb moneda social o banc del temps. 

Les infraestructures que es posen a disposició de les entitats son: 

A. Espais comuns de serveis pels usuaris: 

 Dipòsit de reg, a més d’una entrada d’aigua de reg a cada parcel·la a través d’una arqueta 

 Camins d’accés als horts i zones comunes d’estada 

 Tancament perimetral de protecció dels horts cap a l’exterior 

 Passadissos de separació dels horts en els quals es poden realitzar plantacions de bandes 

florals o taques vegetals  

B. Espais d’ús exclusiu per a cada entitat: 

 Una parcel.la d’hort de cultiu de 465m2, senyalitzada i delimitada de forma perimetral. En 

l’interior de cada hort la entitat podrà instal·lar una caseta d’eines i/o un compostador, seguint 

els criteris exposats en el punt 1.2. 
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2.  PRÀCTIQUES AGRÍCOLES PERMESES I INTERESSANTS DES DEL PUNT DE VISTA 

DE L’AGROECOLOGIA  

2.1 ROTACIÓ DE CULTIUS 

La rotació és la disposició al llarg del temps de diferents cultius en una mateixa parcel.la. En l’annex 

6. “Planificació dels cultius”, es planteja una rotació de 4 anys i 4 subparcel.les dins qualsevol dels vuit 

horts en estudi. Cada subparcel.la acull una família de plantes amb necessitats de fertilització 

comunes, que a l’any següent passen a la subparcel.la veïna i així successivament fins a completar una 

rotació en quatre anys, moment en què es torna a iniciar la rotació. El principi de la rotació és la 

successió en cada subparcel.la de cultius amb diferents necessitats nutricionals i diferents sistemes 

radiculars, per tal d’evitar l’esgotament del sòl i afavorir la presència de microorganismes en el sòl.  

2.2 ASSOCIACIONS DE CULTIUS 

El concepte consisteix en associar plantes per tal de què s’ajudin mútuament (a la naturalesa les 

plantes es troben en companyia unes de les altres perquè s’associen, i no precisament de forma 

aleatòria). L’Associació en el hort compren la plantació de determinades especies suficientment juntes 

perquè es complementin entre elles. Gràcies a aquesta complementarietat, el sòl, l’espai i l’aigua 

s’aprofiten millor que en el cas de monocultius. També d’aquesta manera es redueixen els riscos de 

males collites i s’incrementen els rendiment de les produccions. Les associacions es produeixen per 

diferents causes, algunes d’elles son: 

 Efecte d’al·lelopatia: Hi ha plantes que alliberen substancies que poden provocar efectes 

inhibidors o estimuladors en els processos de creixement de plantes veïnes. 

 Ombreig: Una planta de vegetació exuberant pot ser l’acompanyant d’una altra espècie que 

necessiti ombra pel seu correcte desenvolupament. 

 Arrelament: Les especies d’arrelament profund milloren el sol per les plantes d’arrelament 

més superficial, a més de bombejar nutrients de capes profundes i deixar-los a capes més 

superficials 

 Creixement: Plantes amb diferent velocitat de creixement, una lenta i una altra de més 

ràpida, permeten reduir el treball i manteniment del sol, augmentant la producció per unitat de 

superfície 

En la taula adjunta es presenten les millors associacions entre cultius d’horta: 

 

TAULA 7.1. BONES I MALES ASSOCIACIONS DE CULTIUS D’HORTA 

Cultiu Bones associacions Males associacions Bons cultius 

precedents 

Bons cultius següents 

All Pastanaga, cogombre, ceba, porro, 

roser, tomàquet 

Col, mongeta verda Lleguminoses  

Carxofa Fava, cigró, enciam Mongeta verda, ceba, 

porro, cigró 

 Plurianuals 

Api Col, espinac, mongeta verda, porro, 

cigró, tomàquet 

 Lleguminoses Mostassa 

Carbassó Alfàbrega, mongeta seca, ceba Cogombre Lleguminoses Mostassa 
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Ceba All, pastanaga, cogombre, roser, 

enciam, tomàquet 

Col, mongeta verda, 

porro, cigró 

Mostassa de tardor Xicoira 

Coliflor Api, tomàquet, facèlia Col, ceba, patata Espinac  

Espinac Api, col, maduixa, mongeta vera, 

cigró, rave, enciam 

Remolatxa vermella, 

espinac 

Tot menys 

remolatxa i bleda 

Mongeta verda, col, 

api, tomàquet 

Cigró Pastanaga, api, col, espinac, rave, 

enciam 

Mongeta verda, ceba 

porro, tomàquet 

Cap el mateix any Cols brucel·les, col 

xina 

Mongeta 

verda 

Remolatxa, api, col, cogombre, 

maduixa, cigró, patata, rave, 

tomata, valeriana 

Ceba, porro, mongeta de 

lligar 

Pastanaga Xicoira 

Enciam Remolatxa, colrave, cogombre, 

espinat, mongeta verda, cigró, 

rabe, tomata 

Api, col, créixens, julivert Colrave, rave 

vermell 

Col, cogombre 

Cogombre Anet, alfàbrega, api, col, espinac, 

fonoll, enciam, ceba 

Rave, carbassa Faves, mostassa Mostassa 

Cultiu Bones associacions Males associacions Bons cultius 

precedents 

Bons cultius següents 

Pebrot Albergínia, pastanaga, col, tomata, 

alfàbrega 

Remolatxa vermella, 

fonoll, cigró 

 No repetir fins passats 

tres anys 

Porro All, pastanaga, api, espinac, 

maduixa, tomàquet 

Mongeta verda, cigró Colrave, enciam Pastanaga, julivert 

Rave Pastanaga, créixens, mongeta 

verda, enciam tomàquet 

Cogombre Mostassa  

Remolatxa 

vermella 

Anet, mongeta verda, ceba, 

sajolida 

Espinac Colrave Mostassa 

Cultiu Bones associacions Males associacions Bons cultius 

precedents 

Bons cultius següents 

Tomàquet Pastanaga, api, col, espinac, 

mongeta verda nana, ceba, julivert, 

porro, enciam 

Remolatxa vermella, col 

llombarda, fonoll, cigró 

colrave, espinac, 

mostassa 

Mostassa 

Pastanaga All, anet, col, créixens, ceba, 

porro, cigró, rave, enciams, 

tomàquet 

Menta Porro Xicoira, mongeta 

verda 

 

2.3 GESTIÓ DE LA FERTILITAT DEL SÒL. ABONATS 

El concepte bàsic és fertilitzar el sòl i no la planta. En aquest sentit, s’ha d’afavorir la presència de 

microorganismes com els encarregats (a través del procés de mineralització) d’aportar a la solució del 

sòl els elements nutritius que la planta necessita mitjançant la descomposició de la matèria orgànica. 

Si no hi ha microorganismes al sòl, no hi nutrients per la planta. Es recomana en aquest sentit 

fertilitzar amb matèria orgànica, que és la que permet mantenir una intensa vida microbiana en el sòl. 

D’aquesta manera s’aconsegueix: 

 Millorar l’estructura i airejat del sòl 

 Augmentar la capacitat de retenció de l’aigua  

 Aportar nutrients de forma gradual per als cultius que es van plantant 

 Augmentar la quantitat de macro i microorganismes encarregats de la descomposició de la 

mateixa 
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Atenent a les característiques del tipus de sòl present en la parcel.la (baixa presència de matèria 

orgànica, immobilització de nutrients per calç activa i períodes hivernals i estivals amb baixada de 

l’activitat microbiana), es realitzarà preferiblement el pla d’abonat obtingut a partir del balanç de 

nutrients calculat en l’apartat 2.2 de l’annex 6. Planificació de la producció i programació; i que es 

resumeix en els següents punts: 

 Anualment s’aportarà una quantitat d’entre 3 i 5 kg/m2 de compost a la subparcel.la 1, d’entre 3 i 

4 kg/m2 a la subparcel.la 2, d’entre 2 i 3 kg/m2 a la subparcel.la 4, i altre cop d’entre 3 i 5 kg/m2 de 

compost a la subparcel.la 4. Aquestes diferències d’aportació responen a les diferents exigències de 

nutrients dels cultius existents a cada subparcel.la (els més exigents a la subparcel.la 1 i els menys 

exigents a la subparcel.la 4). El compost es realitzarà in situ preferiblement, i serà una barreja de les 

restes vegetals de l’hort amb FORM. Aquest es podrà aportar poc descomposat per bledes, carxofes, 

carbassó, carbassa, patata, cogombre, tomàquet pebrot; madur o molt descomposat per api, espinacs, 

col i porros; i molt madur per a escarola, pèsol, mongeta, enciam, remolatxa i pastanaga. 

 Després d’haver acomplert amb un cicle complert de rotació al cap de quatre anys, es podrà 

realitzar una aportació de fems barrejats amb dosis d’entre 10 a 15kg/m2. 

 Els adobats de fons amb fems compostats es realitzaran preferiblement a finals de tardor, per tal 

d’augmentar l’humus estable. 

 Pels adobats en verd (que entren en la rotació com un cultiu més en una de les quatre 

subparcel.les), l’aportació serà de 5 a 8kg de matèria fresca de fàcil digestió per metre quadrat. 

Aquesta serà preferible aplicar-la a la sortida de l’hivern per activar la vida microbiana i anar trencant 

la crosta calcària per tal de poder accedir a l’humus estable. 

2.4 TREBALL DEL SÒL 

S’haurà de potenciar la mineralització (potenciar que els microorganismes treballin en la 

descomposició de la matèria orgànica per transformar-la en nutrients per les plantes) a l’hivern i a 

l’inici de la primavera. Es farà treballant sobre els cavallons per ajudar a escalfar més ràpid el sòl i 

activar la vida microbiana. 

També s’haurà de potenciar la humificació a l’estiu i inicis de tardor (en aquest cas per frenar el 

treball accelerat de la vida microbiana, que amb la calor descomposaria la matèria orgànica a una 

velocitat més alta que la capacitat dels cultius per absorbir nutrients). D’aquesta manera 

s’aconsegueix frenar la pèrdua de nutrients i la mineralització. Es pot aconseguir amb la realització 

d’encoixinats amb palles o compost, i treballant el mínim possible el sòl. 

2.5 TRACTAMENTS FITOSANITARIS 

Com a enemics comuns dels conreus hortícoles hi ha, per una banda, les malalties (principalment, 

fongs i virus en el sòl) i per l’altre costat, les plagues (cucs, erugues, pugons, trips, àcars, llimacs i 

nematodes).  

En els horts socials Pastera no es permet l’ús de productes fitosanitaris de síntesi química, però sí l’ús 

de productes ecològics, maceracions, infusions, decoccions, tintures de planta fresca o seca, 

bioestimulants, repel.lents, productes fitosanitaris ecològics i pràctiques culturals que afavoreixin 

l’eliminació i/lo dispersió de plagues.  

En el mercat es troben fàcilment productes fitosanitaris d’origen natural per control de plagues i 

malalties com l’Azadaractina contra pugó i mosca blanca, les Piretrines com a insecticides comuns, el 

Bacillus thuringensis pel control d’erugues, el Sofre pel control d’àcars o la cendrosa, les Argiles com a 
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efecte repel·lent sobre varis insectes, el Sabó potàssic com a dissolvent de negreta i melassa, o el 

Coure per el míldiu, podridures o xancres. 

En la taula adjunta es presenten les principals malalties comunes dels conreus hortícoles, les causes, 

els atacs més freqüents i les pràctiques més habituals de protecció: 
 

TAULA 7.2. MALALTIES MÉS COMUNES DELS PRODUCTES D’HORTA 

Malaltia Tipus malaltia Atac Causa  Protecció 

Podridura 

del coll 

del planter 

Fong (Phytium 

spp.,  Botrytis 

cinerea, 

Rhizoctonia 

solani, Fusarium) 

Arrel, coll i tija de les 

plàntules durant la 

germinació. Tot tipus 

horta, sobretot cogombre 

Excés humitat en 

substrat. Sembres a 

baixes 

temperatures. 

Fertilitzacions 

nitrogenades 

excessives 

Respectar les rotacions. Bona 

preparació del sòl, correcta època de 

sembra. Reg uniforme amb freqüència 

i quantitat necessàries. 

Tintura de pròpolis, dilucions de sèrum 

de llet o iogurt al 5%. Decoccions de 

cua de caball. 

Podridura 

blanca  

Fong (Sclerotinia 

sclerotiorum) 

Sobre fulles, tiges, fruits,  

baines i arrels (mongetes, 

solanàcies, cucurbitàcies, 

pastanaga, col, api, 

enciam). Teixits infectats 

s’estoven, s’espongen i es 

cobreixen d’un miceli 

blanc cotonós. 

Rotacions curtes, 

humitats i 

temperatures 

elevades, adobat 

nitrogenat excessiu. 

Conreu repetit de la 

mateixa espècie en 

la mateixa parcel.la 

Respectar la rotació amb plantes no 

hostes (cereals, Allium). Eliminar els 

residus dels conreus. Afavorir una 

bona circulació de l’aire a nivell del 

coll. Eliminar les adventícies que 

mantenen un microclima humit 

Rizoctònia 

bruna  

Fong (Rhizoctonia 

solani) 

Lesions brunes o 

rogenques a les arrels, 

colls, fulles i fruits que 

toquen el sòl.  

Elevades humitats i 

temperatures vora 

20 ºC 

Respectar rotació conreus. Introduir 

adobats verds. Preparar el sòl sense 

compactar. Eliminar les restes 

vegetals i plantes malaltes 

Oïdi  Vel de color blanc sobre 

fulles i tiges de plantes 

dèbils, a l’ombra i en 

èpoques de molta humitat 

ambiental (atac sobre 

cucurbitàcies) 

Plantes a l’ombra i 

en èpoques de 

molta humitat 

ambiental (atac 

sobre cucurbitàcies) 

Pols de sofre o d’algues. Dilucions de 

sèrum de llet o iogurt al 5% com 

efecte fungicida 

Míldiu  Taques marrons o pols 

grisosa en el revers de les 

fulles. Les asfixia fins a 

assecar-les. 

Ambients d’elevada 

humitat, regs per 

aspersió, pluges 

persistents amb 

temperatures entre 

els 10 i 20ºC 

Pols de sofre o d’algues. Dilucions de 

sèrum de llet o iogurt al 5% com 

efecte fungicida. Es propaga per 

ferides a les fulles sobretot, mirar de 

no tocar les plantes sensibles. 

Preparats de Cu com el caldo 

bordelès. Fils de Cu en les tiges de 

tomaquera. 

Virus del 

mosaic 

Virus del mosaic 

del cogombre 

(CMV) 

Deformació d’òrgans, 

nanisme, necrosis, 

decoloracions. Mosaic en 

fulles. Deformació fruits 

(carbassó), decoloració de 

fruits (tomàquet) 

Transmissió dels 

virus pels pugons 

Eliminar les adventícies i les plantes 

que puguin ser font de contaminació 

de virus i pugons 

Cucs del 

filferro 

Coleòpters 

(Agriotes 

sputator, A. 

lineatus, A. 

obscurus, A. 

sordidus) 

Tots els cultius d’horta, 

sobretot els d’arrel. Danys 

importants en patata i 

enciam 

Les larves roseguen 

les arrels i la base 

de les plantes i 

buiden els tubercles 

i els fruits que estan 

en contacte amb el 

sòl 

Evitar aportacions altes de matèria 

orgànica. Realitzar treballs del sòl en 

hivern/estiu, que porten els ous i 

larves joves a la superfície on 

s’assequen i com aliment ocells Ús de 

fertilitzants com purí de falguera o 

tortó d’arròs  

Cucs grisos (Agrotis segetum, 

A. ipsilon) 

Majoria de conreus 

d’horta (enciam, col, 

remolatxa, espinac) 

Larves gris-verd, 

sempre sota terra. 

Roseguen les arrels. 
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Pugons (Aphis fabæ, A. 

gossypii, Myzus 

persicæ,  

Macrosiphum 

euphorbiæ) 

Major part d’hortícoles. 

Afebliment plantes per 

extracció de saba. 

Deformacions en fulles. 

Producció de melassa on 

es desenvolupen fongs 

negres  

Apareixen en 

èpoques de 

creixement molt 

ràpid dels cultius, 

en terres amb excés 

d’adobs nitrogenats 

Afavorir presència enemics naturals 

amb bandes florals (facèlia) i tanques 

de vegetació on puguin viure 

depredadors (marietes, tisoretes, 

crisopes, sírfids). Tractaments 

insecticides a base de pelitre o 

rotenona. Ús de sabó potàssic (per 

diluir la capa de ceres que els 

protegeix de la dessecació). Tintures 

d’all trocejat amb alcohol. 

Trips (Thrips tabaci, 

Frankliniella 

occidentalis) 

S’alimenten de les fulles i 

fruits dels vegetals. Les 

cèl·lules mortes perden la 

coloració i formen clapes 

platejades. Malformacions        

Períodes de risc 

quan fa molta calor 

La lluita biològica sobre cogombre i 

pebrot, mitjançant l’àcar depredador 

Amblyseius cucumeris.  

Aranya 

roja, groga 

i àcars 

Aranya roja 

(Tetranychus 

urticæ) 

Atacs sobre albergínia, 

cogombre, tomàquet i 

mongeta. Es desenvolupa 

sobre a la cara inferior de 

les fulles, les picades 

provoquen decoloracions 

dels òrgans afectats 

Proliferen amb 

condicions d’estrès 

hídric, temperatura 

elevada i baixa 

humitat 

Mantenir entorn net, humit i sense 

males herbes. Aplicacions de sofre 

com efecte de fre. Lluita amb àcars 

depredadors Phytoseiulus persimilis 

i/o Neoseiulus californicus. Ús de 

vapor d’aigua en revers fulles. 

Infusions/decoccions d’artemisia, cua 

de cavall o ortiga. 

Mosca 

blanca 

 Xuclen la sàvia i 

segreguen una melassa 

enganxosa 

Ambients humits Control amb vespa Encarsia formosa. 

Tires grogues enganxoses penjades 

entre les plantes. Dilució de sabó 

potàssic (1%) en aigua. Vapor d’aigua 

en revers fulles. Polvorització amb 

insecticides naturals 

(Neem/piretrines). 

Cargols i 

baboses 

Arion hortensis,  

Deroceras 

Reticulatum, etc. 

Danys sobre enciam o 

planter de crucíferes 

(cols, coliflors…). 

S’alimenten a la nit i 

ataquen les plàntules i les 

fulles. 

Quan temperatura 

supera 

els 10 ºC i la 

humitat ambient és 

elevada. De costums 

nocturnes 

Eliminar/enterrar restes vegetals. 

Treure les pedres i altres objectes al 

voltant dels cultius, per destruir els 

llocs on s’oculten. Evitar cultius en 

zones ombrívoles i humides. Preparats 

a base de metaldehid. Recipients amb 

cervesa. Grànuls de fosfat de ferro. 

Caparreta Moltes espècies 

diferents 

S’alimenten de la sàvia i 

excreten melassa 

enganxosa que cobreix les 

fulles on es desenvolupa 

el fong de la negrilla. 

 Rentat amb vapor d’aigua o aigua amb 

suc de llimona. També es poden fer 

tractaments amb sabó potàssic o la 

papallona depredadora australiana 

com a depredador natural. 

Nematodes (Meloidogyne 

spp.) 

Cucs minúsculs (menys de 

1 mm). Ataquen sistema 

radicular de 

cucurbitàcies, tomàquet i 

l’enciam. Provoquen 

formació d’abultaments i 

tumors en arrels.  

Climes càlids i 

humits. 

Rotacions curtes, 

sòls lleugers, 

temperatura òptima 

de desenvolupament 

és de 28 ºC.  

Respectar rotació cultius. Afavorir 

activitat fongs nematòfags amb fortes 

aplicacions de fems/matèria orgànica. 

Llaurar en període estival per destruir 

nematodes per dessecació. Abonat en 

verd de Tajetes patula (les 

exsudacions d’arrels inhibeixen 

desenvolupament nematodes. També 

biofumigació o solarització. 

 

En qualsevol cas, serà important durant els primers anys entrar en contacte amb algun tècnic 

especialitzat en agricultura ecològica i en sistemes de control de plagues i malalties que acompleixin 

amb la normativa, o bé entrar a formar part de l’ADV (Associació Defensa Vegetal del Baix-Penedès-

Garraf); per tal de rebre per part de tots els usuaris assessorament en els temes més significatius de la 

lluita ecològica i maneig de cultius. 
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2.6 TANQUES VEGETALS O INFRAESTRUCTURES ECOLÒGIQUES 

La introducció de tanques vegetals als marges de la parcel.la o dels horts, pot contribuir a mantenir les 

poblacions de fauna auxiliar (fauna beneficiosa que parasita diferents insectes i plaques que es puguin 

instal·lar en el cultiu com pugó, aranya roja, caparreta, etc.), ja que proporcionen aliment, refugi, 

llocs per passar l’hivern i hàbitats als enemics naturals de les plagues.  

Les tanques vegetals multiespecífiques amb una bona diversitat de plantes amb flors que solapin els 

seus períodes de floració poden proporcionar pol·len i nèctar durant gran part de l’any i ser una font 

d’aliment important per a pol·linitzadors, com les abelles, o per a adults d’alguns depredadors, com 

els sírfids i les crisopes, així com per als adults de parasitoids que requereixen d’un abastament 

continu de nèctar i pol·len. A més a més, els fitòfags que s’instal·lin en aquestes tanques també 

podran ajudar a mantenir les poblacions d’altres depredadors, com les tisoretes, o parasitoides que 

necessitin la presència contínua de preses o hostes alternatius, respectivament. 

Es consideren infraestructures ecològiques els elements d’entorn com cultius adjacents, zones no 

cultivades (boscos, erms), canals d’aigua o marges de pedra, així com elements de finca com tanques 

vegetals, cobertes vegetals, bandes florides o nius per a ocells i muricecs. Les bandes florides poden 

estar presents al carrer ocupant una franja contigua a sota la fila dels arbres, o bé als marges de la 

finca. Per tant, és important no eliminar de forma dràstica la vegetació que envolta la zona d’horts. 

Les espècies vegetals de les bandes florides que s’ubiquin dins la finca hauran de ser herbàcies, de port 

baix i tenir les mateixes característiques agronòmiques que les espècies que se sembrin al carrer. En 

canvi, les que s’instal·lin als marges podran ser tant espècies herbàcies, de port baix o alt, com 

arbustives de port baix o mitjà. Com més diversitat de conreus en la parcel.la, menys incidència de 

plagues. 

Algunes de les espècies que es poden instal·lar son Taraxacum officinalis, Medicago sativa, Dorycnium 

pentaphyllu,, Trifolium pratense, Diplotaxis erucoides, Hedysarum confertum. 

2.7 GESTIÓ D’HERBES ADVENTÍCIES 

Les males herbes tenen aspectes positius i negatius sobre l’hort. Els aspectes negatius son: 

 Intenten ocupar la terra cultivada i competir per l’aigua, els nutrients del sol i la llum amb 

les especies cultivades 

 Poden debilitar o asfixiar els cultius implantats 

 Poden fer ombra als cultius implantats 

Per altre costat, els aspectes positius son: 

 Protegeixen el sòl de l’erosió de la pluja o el vent 

 Les herbes adventícies d’arrels pivotants bomben els nutrients profunds a la superfície, 

deixant-los a disposició de les espècies hortícoles 

 Donen refugi a depredadors de paràsits de l’hort 

 Al descomposar-se aporten matèria orgànica al sòl 

En aquest sentit, es recomana fer un control sobre les herbes adventícies en la mesura en la que sigui 

necessari, sense acabar d’eliminar aquelles herbes que no resultin directament perjudicials.  

S’actuarà majoritàriament quan es realitzi sembra directa en sòl (pastanaga, ravenet, mongeta...) 

procurant mantenir el sòl net realitzant bines i escardes regulars, fins que les plantes cultivades siguin 

prou grans com per fer ombra a les primeres. 
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En els cultius on es planti directament planter, serà bo recórrer als acolxats amb palla i cobertes 

permanents del sòl, que a més d’evitar l’emergència de males herbes, mantindran la humitat en els 

períodes secs de l’any.  

No queda permès l’ús d’herbicides de síntesi química. Les tècniques de control de males herbes es 

realitzaran mitjançant escardes manuals, segues (deixant la mala herba molt baixa), arrancat manual o 

acolxats orgànics (palla, escorces, segues de gespa, triturats de poda, etc.) 

2.8 ACOLXATS 

La pràctica de l’acolxat protegeix els cultius i el sòl en el que creixen. Les avantatges son les següents: 

 Protegeix el sòl de la intensa radicació solar evitant la destrucció de la flora bacteriana i 

microbiana 

 Aporta nutrients en la mesura en la que es descomposa 

 Millora l’estructura del sòl 

 Evita el ressecament de la terra, manté la humitat, i per tant redueix les necessitats 

hídriques dels cultius 

 Facilita l’aireació gràcies a la seva porositat i evita la compactació de la terra 

Els materials que es poden utilitzar per l’acolxat poden ser: 

 Palles de cereals (blat), amb una capa de 4-8cm. la qual es pot mantenir inalterada en el sòl 

per més d’un any 

 Herba segada o gespa tallada. En aquest cas l’herba s’ha de reposar més ràpid que la palla 

(cada 15-30 dies) ja que el contingut de la herba és pobre en carboni i cel·lulosa i es degrada 

molt aviat. És important posar capes primes d’herba per evitar que es compacti i/o es podreixi 

 Restes de poda triturades. Son restes molt riques en cel·lulosa i carboni, i per tant amb una 

degradació molt lenta (2-3 anys). Es pot posar un gruix de 4-8cm. 
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2.9 REG 

S’hauran d’acomplir els torns de reg especificats en l’Annex I. “Tecnologia del reg”, en el cas que es 

triï l’alternativa d’instal·lar el sistema de reg per gravetat. En el cas de triar l’alternativa de reg per 

degoteig, les freqüències i dosis de reg estan calculades en funció de la demanda hídrica dels cultius 

en el mes més desfavorable; amb lo qual les dosis aplicades per acció del programador no han de fer 

patir els cultius durant el més de juliol. 

2.10 PRÀCTICA DEL COMPOSTATGE 

S’afavorirà la realització de compost dins cada hort (segons les especificacions que es concreten en 

l’apartat 1.2), el qual s’utilitzarà com adob per als cultius al llarg de l’any. 

El compostatge consisteix en la degradació o descomposició controlada de materials orgànics agrupats 

dins un compostador durant un curt període de temps. S’ha d’anar controlant la seva humitat i airejat, 

per tal de que als pocs mesos es disposi d’un humus actiu i estable capaç d’aportar nutrients a les 

plantes cultivades i als microorganismes del sòl. 

Els punts més importants a tenir en compte per a la realització d’un bon compost son els següents: 

 Barrejar materials petits amb materials més grollers (els fins activen la descomposició i els 

grollers permeten l’airejat i predomini de bacteris aerobis) 

 El compostador ha de tenir un volum mínim de 1m3, per tal de que es produeixi una 

fermentació tèrmica i es mantingui la temperatura durant el temps necessari suficient 

 L’amplada de la pila ha d’estar entre el 50 i 150 cm de costat, una amplada més petita o 

massa gran impedeixen que es mantingui la pila amb la calor necessària perquè tinguin lloc els 

processos de fermentació tèrmica 

 És bo anar afegint de tant en tant capes de fem fresc o compost vell que actuïn com a 

ferment, aportant microorganismes que accelerin i facilitin el procés de fermentació 

 És important la relació carboni/nitrogen (C/N), que al principi del procés ha de ser de 30-50 

i al final de 10. Una alta proporció de C disminueix l’activitat biològica. Si és molt baixa, hi ha 

un excés de nitrogen i es pot accelerar massa el procés. 

 El pH ha d’estar entre 6 i 7, ja que un excés o defecte pot fer davallar l’activitat microbiana 

 La temperatura ha d’estar entre els 35 i 65ºC, com a senyal d’intensa activitat dels 

microorganismes termòfils. A tª ambient la descomposició és molt lenta i amb el fred queda 

aturada 

 És important que la pila tingui aire suficient perquè actuïn els microorganismes aerobis. Per 

tant, al anar fent el compost s’han d’alternar elements gruixuts i fins i voltejar de tant en tant si 

és necessari. Quan el compost no té aire generalment fa mala olor. 

 S’ha de mantenir una humitat regular perquè es produeixi una òptima fermentació. Si el 

compost és massa sec o massa humit; els bacteris, enzims i microorganismes no poden treballar. 

Els materials que es poden compostar son: restes de l’hort, herbes adventícies, fems, triturat 

d’esporga, fulles, fruites, gespa segada, algues, restes orgànics del menjar, closques d’ou trossejades. 

Els materials que és millor no compostar o afegir molt poc en la pila son: Peles de cítrics, carns, 

patates fetes malbé, cendres, serradures, paper i cartró sense tints 

Els materials que no es poden compostar son: Branques i fulles de thuja i xiprer, grama i altres herbes 

invasores, fusta triturada tractada amb productes químics, closques d’ametlla o nous.  
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3.  INFRAESTRUCTURES PERMESES EN L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ I CRITERIS 

S’inverteixen cada cop més esforços en trobar espais dins el municipi per poder-los dedicar a la 

practica hortícola. Han d’existir uns criteris d’ordenació d’aquests espais per evitar la generació de 

paisatges degradats, la ocupació de zones fluvials, la colonització espontània d’espais urbans residuals 

o en desús, la ocupació d’espais de risc, o l’aprofitament de terrenys adjacents a les infraestructures 

de comunicació. 

La intenció dels horts municipals és regular la situació d’horts il·legals, promoure models de gestió 

favorables al manteniment dels espais en bon estat i escollir espais abandonats amb sòl de prou 

qualitat. 

Es pretén que els nous espais hortícoles contribueixin dins la ciutat a la formació d’una imatge de 

qualitat adaptada a la identitat local i a la vegada que aportin beneficis socials.  

Alguns dels principals objectius de qualitat d’aquests espais son: 

 Constituir uns espais d’horts que estiguin ben inserits al lloc, que alhora siguin respectuosos 

amb els elements del medi natural i també coherents amb els valors paisatgístics de l’entorn. 

 Promoure-hi bones pràctiques d’agricultura ecològica basades en criteris de sostenibilitat 

ambiental  

 Ordenar-ne els usos i les activitats, configurant un espai multifuncional i endreçat on 

l’activitat productiva dirigida a l’autoconsum pugui coexistir amb les activitats de caràcter 

social, lúdic o educatiu. 

 Definir uns criteris formals i materials coherents, tant per a aquells elements propis de 

l’activitat productiva com per als que s’associen als usos lúdics i socials. 

 Garantir la connectivitat externa i l’accessibilitat interna dels horts mitjançant una xarxa de 

camins integrada e l’entorn més immediat i al sistema urbà. 

En aquest sentit, dins l’àmbit de cada hort, estaran permeses les següents actuacions: 

 Accessos: Es podran realitzar zones de pas internes dins cada hort per accedir a les 

subparcel.les de la rotació.  

 Plantacions perimetrals: Es podran plantar bandes florals i vegetació arbustiva en els marges 

de l’hort, per tal d’atreure la fauna auxiliar. 
 

 

Imatge 7.1. Models de tanca vegetal en als marges dels horts 
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 Compostador. Es podrà instal·lar un compostador dins l’àmbit dels 465 m2 de l’hort. Haurà 

de ser de fusta, per exemple realitzat amb palets reciclats. Es seguirà el model i dimensions 

utilitzat en els “Horts Urbans Ecològics de VNG”.  
 

   

Grup imatges 7.2. Diferents models de compostadors de fusta 

 

 Caseta d’eines. Es podrà instal·lar una caseta d’eines de mides no superiors als 1,5 metres 

d’amplada, 0,9 metres de fons i 1,9 metres d’alçada. Hauran de material d’origen natural com la 

fusta, com les que es mostren en les imatges adjuntes: 

 

 

 
 

 

Grup imatges 3. Diferents models de caseta d’eines per a hort 

 

 Materials de senyalització dels horts. S’hauran d’utilitzar models de senyalització realitzats 

amb materials naturals, com els que es mostren en les imatges adjuntes: 

 

 
 

Grup imatges 4. Models de senyalització proposada en els horts  
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 Materials de reg: En el cas de què s’esculli l’alternativa d’instal·lació de reg per degoteig, 

serà l’usuari de cada hort el que s’haurà d’instal·lar a partir de la clau de pas dins l’arqueta, el 

sistema de reg per degoteig. Aquest haurà de constar del següent: 

 Canonada de 16mm. amb degoters incorporats cada 30cm. 

 Els laterals de reg quedaran instal·lats a una distància d’uns 80cm. entre ells  

 Es podrà instal·lar al principi de cada lateral de reg una petita clau de pas per anular la 

canonada, en cas de que no es cultivi res en la línia. 

En el cas en què el consistori esculli la opció de reg per gravetat, els usuaris de cada hort podran optar 

pel reg per solcs, o bé el reg amb mànega; realitzant la connexió a partir de la clau de pas de que 

disposaran en l’arqueta existent a l’entrada de l’hort. Quan reguin per solcs, els usuaris es cenyiran als 

torns de reg establerts per l’ajuntament, els quals cobriran les necessitats hídriques de tots els horts. 

La manca de respecte dels torns implicarà que altres usuaris en la parcel.la s’hauran de quedar sense 

aigua. 

En les següents imatges es pot apreciar la diferència de reg per degoteig o per solcs. 

 

   

Imatges 5 i 6. Models de reg per goteig Imatge 7. Model de reg per solcs 
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4.  PRÀCTIQUES NO PERMESES 

Per tal d’evitar el desordre que es pot apreciar en zones d’ocupació d’horts il·legals; no es permeten 

les següents pràctiques dins l’àmbit dels horts: 

 No és permesa l’acumulació de deixalles o materials de rebuig de tota mena 

 No es podran utilitzar altres materials que no siguin vegetals vius per el tancament perimetral de 

cada un dels horts. Prohibició en l’ús de tancat amb canyes, palets, malla de simple o doble torsió. 

 No és permesa la crema incontrolada de restes vegetals o residus 

 No es podran instal·lar dipòsits, bidons o altres contenidors de plàstic per acumulació d’aigua  

 No és permesa la tinença d’animals dins el recinte dels horts. En cas que l’usuari utilitzi l’hort 

acompanyat de gossos, aquests hauran d’anar lligats 

 No es permetrà la instal·lació de cap tipus de nova tanca o separació, així com d’altres elements 

(barbacoes, taules fixes o bancs, etc.) o la construcció i instal·lació de nous elements 

 No està autoritzada la modificació de la grandària de les parcel·les d’horts assignades  

 S’haurà de mantenir l’arbrat vinculat als espais comunitaris i les alineacions al llarg del camí 

perimetral. No es permetrà talar la vegetació existent per problemes d’ombreig. No es podran plantar 

fruiters, sense autorització expressa dels serveis municipals. 

 No és permès l’ús de productes contaminats o químics no autoritzats en agricultura ecològica 

 S’haurà de respectar la xarxa de camins i accessos, sense poder realitzar-ne de nous o ampliar o 

modificar els existents. 

 No és permesa l’entrada de vehicles a motor en el recinte. 

En les següents imatges es poden apreciar horts amb escassa o nul.la reglamentació: 

 

  

  

Imatges 8, 9, 10 i 11. Model d’horts amb construccions anàrquiques amb escassa o nul.la reglamentació 
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