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Resum 

El present projecte pretén exposar l’execució i posta en marxa d’una explotació 

hortofructícola en producció ecològica a la localitat de Copons, província de Barcelona. 

Es busca aprofitar una superfície de nou hectàrees d’una antiga finca de cultius 

extensius la qual és utilitzada per una hípica, de manera que s’hi pugui cultivar en regadiu 

i a la vegada s’hi segueixin realitzant les mateixes activitats. L’objectiu de la transformació 

és augmentar el rendiment de la superfície amb un nou disseny de plantació i diferent 

distribució de l’espai, i obtenir un producte de qualitat aconseguit amb un maneig dels 

cultius que segueixin uns itineraris tècnics juntament amb programes de fertilització i 

protecció vegetal dissenyats específicament pel projecte. 

La proposta consisteix en destinar una superfície d’una hectàrea al cultiu 

d’hortalisses pel consum en fresc i cultivar en terrasses mig miler de fruiters disposats en 

línia aprofitant així el relleu accidentat de la finca. Per això es proposa una instal·lació de 

reg localitzat compatible amb els dos sistemes de producció i que utilitzi l’aigua provinent 

d’un pou però que s’emmagatzemi en la part alta de la finca per quan sigui necessari, 

regar per gravetat. 

D’altra banda, el sistema de comercialització proposat és la venda directa que 

aportarà el marge suficient a l’explotació que contribuirà a que el projecte sigui viable tal i  

com mostra l’anàlisi econòmica. 
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Resumen 

El presente proyecto pretende exponer la ejecución y puesta en marcha de una 

explotación hortofrutícola en producción ecológica en la localidad de Copons, provincia 

de Barcelona. 

Se busca aprovechar una superficie de nueve hectáreas de una antigua finca de 

cultivos extensivos la cual es utilizada por una hípica, de tal forma que se pueda cultivar 

en regadío y a la vez se sigan realizando las mismas actividades. El objetivo de la 

transformación es aumentar el rendimiento de la superficie con un nuevo diseño de 

plantación y diferente distribución del espacio, y obtener un producto de cualidad 

conseguido con un manejo de los cultivos que sigan unos itinerarios técnicos junto con 

programas de fertilización y protección vegetal diseñados específicamente para el 

proyecto. 

La propuesta consiste en destinar una superficie de una hectárea al cultivo de 

hortalizas para el consumo en fresco y cultivar en terrazas medio millar de frutales 

dispuestos en línea aprovechando el relieve accidentado de la finca. Por eso se propone 

una instalación de riego localizado compatible con los dos sistemas de producción y que 

utilice el agua que proviene de un pozo pero que se almacenará en la parte alta de la 

finca para cuando sea necesario, regar por gravedad. 

Por otro lado, el sistema de comercialización propuesto es la venta directa que 

aportara el margen suficiente a la explotación que contribuirá a que el proyecto sea viable 

tal y como muestra el análisis económico. 
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Abstract 

The aim of this project to expose the implementation and execution of an organic 

fruits and vegetables production in the town of Copons, province of Barcelona. 

The main objective is to exploit a nine hectare area located in an old property, in 

which a riding school is placed, in order to cultivate the land with vegetables for fresh 

consumption in addition to five hundred fruit trees at terraces, arranged in line taking 

advantage of the rough terrain. 

For the mentioned reason, is proposed an installation of drip irrigation compatible 

with both production systems and which would use water from a wellspring. Furthermore, 

the water would be stored in the upper part of the building with the purpose to use it 

whenever it is necessary, irrigate by gravity. 

Last but not least, the proposed marketing system is based in direct selling which 

will produce sufficient margin to bring viability in the project as it is shown in the economic 

analysis. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Key words: Organic production, irrigation installation, proximity production and direct 

marketing. 



ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 

1. OBJECTE __________________________________________________________ 1 

2. MOTIVACIONS I ANTECEDENTS _______________________________________ 1 

3. BASES DEL PROJECTE ______________________________________________ 3 

3.1. Directrius i condicionants del promotor..................................................................... 3 

3.2. Condicionants del projecte ....................................................................................... 4 

3.2.1. Condicionants interns ........................................................................................ 4 

3.2.2. Condicionants externs ....................................................................................... 8 

3.3. Situació Actual ......................................................................................................... 9 

4. ESTUDI D’ALTERNATIVES ___________________________________________ 11 

4.1. Pla productiu hortícola ............................................................................................ 11 

4.2. Pla productiu fructícola ........................................................................................... 13 

5. ENGINYERIA DEL PROCÉS __________________________________________ 14 

5.1. Programa productiu ................................................................................................ 14 

5.2. Procés productiu .................................................................................................... 17 

5.2.1. Activitats del procés productiu ......................................................................... 17 

5.2.2. Fertilització orgànica i mineral ......................................................................... 18 

5.2.3. Protecció vegetal ............................................................................................. 19 

5.2.4. Necessitats del procés productiu .................................................................... 19 

6. ENGINYERIA DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS ________________________ 22 

6.1. Sistema de reg ....................................................................................................... 22 

6.1.1. Condicionants de partida................................................................................. 22 

6.1.2. Disseny agronòmic .......................................................................................... 22 

6.1.3. Disseny de les unitats de reg i distribució de les canonades ........................... 25 

6.1.4. Disseny hidràulic ............................................................................................. 25 

7. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT _______________________________ 26 

8. PRESSUPOST _____________________________________________________ 27 

9. AVALUACIÓ ECONÒMICA-FINANCERA ________________________________ 28 

9.1. Criteris d’avaluació ................................................................................................. 28 

9.2. Resultats econòmics .............................................................................................. 28 

9.3. Indicadors de rendibilitat......................................................................................... 29 

9.4. Conclusions............................................................................................................ 29 

10. BIBLIOGRAFIA _____________________________________________________ 30 



ÍNDEX D’ANNEXOS 

ANNEX I       EL CLIMA  

ANNEX II      EL SÒL  

ANNEX III    L’AIGUA DE REG  

ANNEX IV  ESTUDI DE MERCAT  

ANNEX V      SITUACIÓ ACTUAL  

ANNEX VI     NORMATIVA DE LA PRODUCCIÓ AGRARIA ECOLÒGICA  

ANNEX VII     ANÀLISIS D’ALTERNATIVES DE LA PRODUCCIÓ  

ANNEX VIII     PROGRAMA I PROCÉS PRODUCTIU  

ANNEX IX     DISSENY AGRONÒMIC  

ANNEX X     DISSENY HIDRÀULIC  

ANNEX XI     AVALUACIÓ ECONÒMICA  

ANNEX XII     ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

 

 



Memòria  1 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest projecte és aprofitar la superfície cultivable d’una finca de 

Copons (Anoia) que està actualment en desús agrícola i posar-la en reg definint un 

sistema de producció hortofructícola seguint la normativa de la producció agrària 

ecològica per a l’obtenció de beneficis mediambientals i donant un valor als productes per 

a poder competir econòmicament a l’hora de comercialitzar-los principalment en venda 

directa i de proximitat. 

A part, com a demanda del promotor, l’explotació s’ha d’adaptar a l’ús actual de la 

finca, millorar les tasques agràries que s’hi desenvolupen i complementar-les entre elles 

per a minimitzar l’entrada de matèries primeres. 

El projecte consta de la plantació i explotació de 2,35 hectàrees de fruiters i 

hortalisses i la instal·lació d’un sistema de reg que satisfaci les necessitats del cultiu. 

Degut a que el projecte és suficientment extens per ser un treball de final de grau, 

s’exclouen el dimensionament d’elements estructurals com seria una nau o magatzem i 

els de la instal·lació elèctrica d’aquesta. 

2. Motivacions i antecedents 

2.1. Motivacions 

Aquest projecte es redacta per l’encàrrec d’en Roc Barnils Virgili, gendre de 

l’actual propietari de la finca. El promotor és el llogater de la finca amb contracte 

d’arrendament a precari. 

Amb aquesta transformació, el promotor pretén aprofitar la potencialitat productiva 

de la finca per millorar l´ús actual, d’aquesta manera amplia l’àmbit de la seva empresa 

de jardinera, crea llocs de treball i feina per ell en temporades quan la demanda en 

jardineria és baixa. 

D’altra banda, la decisió final a tirar endavant i encarregar aquest projecte ha 

estat la rendibilitat que li ha suposat la prova de cultivar i venda directa de calçots. 
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2.2. Antecedents 

La finca va ser adquirida fa molts anys i té un total de 9,15 hectàrees segons les 

dades del sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles.  

El propietari personalment mai ha tret un rendiment econòmic d’aquesta dedicant-

se a l’agricultura ni ramaderia, i els antics propietaris se la van vendre per la seva 

heterogeneïtat en el relleu, ja que són marges molt estrets i hi ha un desnivell significatiu. 

D’altra banda l’any 2003 es va veure afectada per un incendi.  

Per entendre els antecedents es diferencien usos i activitats que s’hi realitzen: 

 Antecedents agrícoles: partint de la base anteriorment esmentada, els 

antics propietaris dedicaven la finca al cultiu de cereals i farratges en 

extensiu i secà amb el sistema convencional 

 

A partir de l’adquisició de la finca del nou propietari, no ha seguit el 

sistema convencional i s’ha anat deixant abandonada la terra cultivable 

perquè hi creixi la vegetació autòctona amb algunes sembres puntuals 

com la d’alfals, per poder anar segant de tant en tant i abastir l’alimentació 

dels cavalls.  

 

També s’han dut a terme diverses tasques per part del promotor com la 

recollida d’olives per a fer oli i la implantació d’un cultiu hortícola de calçots 

per a venda directe a partir de l’any 2014. 

 

 Antecedents no agrícoles: a partir d’uns anys posteriors a l’adquisició de la 

finca per part de l’actual propietari, s’hi han portat a terme activitats 

socioeducatives, mediambientals i terapèutiques impartides pel Centre 

Dankaes, del qual la filla del propietari n’és l’encarregada. Aquestes 

activitats es basen en el contacte de les persones amb la natura i els 

cavalls. 
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3. Bases del projecte 

3.1. Directrius i condicionants del promotor 

La finalitat i objectius d’aquest projecte s’han decidit entre el promotor i el 

projectista, per a que no hi hagi discrepàncies. Amb aquest projecte es vol treure el 

màxim rendiment a la terra, de manera que sigui viable econòmicament treballar-la i 

s’obtingui un bon benefici del producte. 

 La transformació ha de ser viable econòmicament i mediambientalment. 

 La inversió es realitzarà per compte propi. 

 L’orientació productiva estarà basada en molta diversitat de productes 

hortícoles i dues espècies de fruita dolça preferentment poma i préssec. 

 L’explotació es registrarà com a productora ecològica, per tant, el sistema 

productiu haurà de seguir la normativa pertinent. 

 La comercialització dels productes es farà en venda directa i de proximitat, 

a ser possible sense intermediaris que redueixin el benefici al productor. 

 Les compres i serveis necessaris preferiblement es faran a comerços de 

la zona i de confiança. 

 Es destinarà una hectàrea a horta i es plantaran els fruiters en la zona de 

relleu més accidentat. 

 La instal·lació de reg serà per goters, s’aprofitaran els pous existents per a 

l’extracció d’aigua i aquesta s’emmagatzemarà en una zona elevada per 

aprofitar l’energia potencial. 
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3.2. Condicionants del projecte 

3.2.1. Condicionants interns 

3.2.1.1. Medi ecològic 

a) Climatologia  

L’estació meteorològica més propera i representativa és la d’Òdena (333 m 

d’altitud), de la qual s’ha obtingut la sèrie de dades dels últims 7 anys per a realitzar 

l’estudi climàtic recollit en l’Annex I. 

- Temperatura 

Els mesos més calorosos són el juny, juliol i agost amb una temperatura mitjana 

entre 20°C i 24°C, els quals han aconseguit arribar a una màxima de fins 39,6°C el 14 

d’agost de 2003. D’altra banda els mesos més freds són desembre, gener i febrer amb 

una temperatura mitjana de 6°C, baixant fins arribar a una temperatura mínima de -9,1°C 

el 24 de gener de 2011. 

El número d’hores de fred que s’acumula en la zona és d’una mitjana de 1.623 

hores i un mínim de 1.351 hores. 

A partir del criteri de Papadakis, l’estació mínima lliure de gelades, és a dir que la 

temperatura mínima és superior a 7 ºC, dura de juny a setembre. 

- Precipitacions 

La precipitació mitjana anual és de 609,1 mm i l’època més plujosa és abril i maig. 

El mes més sec és el juliol (27,6 mm) que coincideix amb la màxima demanda hídrica. 

Tal com s’especifica en l’Annex IX de disseny agronòmic del reg, la precipitació 

es deprecia per determinar la dosi de reg que cal aplicar, però sí que es tindrà en compte 

per determinar el balanç hídric del sòl i identificar els mesos que resta en dèficit. 

 

 



Memòria  5 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

- Evapotranspiració 

L’evapotranspiració anual de la comarca és de 1.010,5 mm, sent el juliol quan és 

més elevada amb 5,44 mm/dia. Segons el mètode de Turc el dèficit hídric dura de juny a 

setembre i acumula 401,4 mm. 

- Aridesa 

El clima de la zona és monoxèric, és a dir que hi ha un sol període de sequera. 

Tot i que les dades dels darrers anys indiquen el contrari, no seran suficientment 

significatives degut a l’escassetat d’aquestes. 

- Elements climàtics secundaris 

El vent no es considera un factor regular ni de gran importància, ja que no és una 

zona on tendeixi a assolir grans velocitats. 

Els índex climàtics classifiquen la zona com a mediterrània temperada i de molt 

bona potencialitat agrícola en la conversió a regadiu si es disposa d’aigua de reg 

accessible.  

Els dies disponibles per a treballar a l’exterior són 227 a l’any. 

b) El sòl 

L’estudi del sòl s’ha realitzat a partir de l’anàlisi física i química de tres mostres 

agafades de diferents punts de la finca, de l’obertura de quatre calicates i a partir de la 

realització d’unes proves d’infiltració d’aigua. La interpretació dels resultats està detallada 

en l’Annex II i la ubicació de les actuacions referenciades en el Plànol 2. 

La topografia del terreny està representada en el Plànol 2. Cal observar les fortes 

pendents i el relleu accidentat en que se situa la parcel·la perquè determinaran la 

redistribució de l’espai i el disseny de la plantació. 

El material original del sòl prové de dos perfils geològics diferents, de lutites 

vermelles i de margues grises. Es classifica el perfil del sòl com a inceptisòl calcixerept, 

és a dir un sòl amb desenvolupament dels horitzons dèbils i pobre en matèria orgànica 

format bàsicament amb material calcari. 
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Es determinen horitzons molt heterogenis degut a la diferència de nivell en tota la 

finca, s’observen diferents nivells en l’horitzó superficial a causa del treball del sòl i en la 

part superior de la finca on el desnivell és més elevat es troba limitació d’un horitzó rocós 

a 65 cm. 

Segons el mètode USDA la textura del sòl és franca-argilosa, sent òptima pel 

desenvolupament de les plantes. També té molt bona retenció d’aigua amb una capacitat 

de camp de 203,5 mm i molt bona infiltració aproximadament de 50 mm/h. El punt de 

marciment permanent és de 113,8 mm i l’aigua útil de 89,7 mm. 

La quantitat de matèria orgànica és bastant reduïda amb un 1,6%. Serà necessari 

una esmena de correcció per augmentar la matèria orgànica oxidable fins a un 3%. 

Posteriorment s’hauran de realitzar esmenes de conservació per mantenir aquesta 

quantitat en condicions òptimes. 

El pH és bastant alcalí (8,2) i el percentatge de carbonat càlcic és molt alt 

(37,4%), per tant el sòl pot presentar bloquejos de ferro i el cultiu patir clorosi fèrrica. 

S’haurà de realitzar una correcció localitzada amb sofre juntament amb matèria orgànica 

per acidificar el sòl. 

La conductivitat elèctrica és molt baixa, més petita de 1 dS/m. Això fa que no hi 

hagi problemes de salinitat. La quantitat de fòsfor, potassi, calci i altres elements és bona, 

igual que la relació entre cations és òptima, per tant no s’hauran de fer correccions. 

c) L’aigua de reg 

L’aigua de reg que s’utilitzarà s’ha estudiat en l’Annex III, prové dels aqüífers de 

la conca hidrogràfica del Llobregat i s’extreu per un pou ja existent a un cabal de 1 m3/h.  

El pH és bàsic de 7,6, no ocasionarà cap tipus de problema. La conductivitat 

elèctrica és de 1,2 dS/m i ens indica problemes creixents, això significa que la pressió 

osmòtica és una mica alta, sense excessos per això, i depenent de la resistència del 

cultiu, podria trobar alguna dificultat en l’absorció d’aquesta. 

El contingut de sodi és de 0,22 g/l, està al límit de presentar problemes per 

toxicitat (0,2-0,3 g/l) i alterar l’estructura del sòl substituint al calci en el complex argilo-

húmic.  
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No hi haurà augment del potencial osmòtic del sòl a causa de clorurs ja que hi ha 

una concentració de 0,08 g/l i només es trobarien problemes si superés els 0,14 g/l. 

El nivell de sulfats tampoc excedeix el límit per provocar problemes corrosius en 

les canonades deguts a bactèries sulfato-reductores. La resta de ions no es troben en 

concentracions elevades i són elements beneficiosos pel sòl. 

Segons varis índex, es classifica l’aigua com a tolerable pel reg ja que al 

evaporar-se deixarà poques sals al sòl, tampoc hi haurà problemes d’intercanvi de sodi 

en el complex segons el S.A.R. i no es crearan  obturacions en goters. 

Segons vàries normes combinades es conclou que la salinitat pot ser alta però es 

pot utilitzar pel reg de sòls amb bon drenatge i amb cultius que puguin tolerar aquesta 

salinitat. El contingut de sodi és mitjà i pot haver cert perill per a l’acumulació d’aquest en 

el sòl. S’haurà de vigilar el contingut de sodi en el sòl. 

3.2.1.2. Estructura de l’explotació i infraestructures existents 

Aquests condicionants venen determinats en l’Annex V sobre la situació actual de 

la finca. La superfície total de la finca és de 9,15 hectàrees de les quals sols són 

productives 5,77 hectàrees. El 89% està destinat al cultiu farratger, el 8% a la hípica i el 

3% al cultiu hortícola. Això condicionarà la transformació ja que s’han de mantenir en 

certa mesura les activitats que s’hi realitzen. 

Com mostra el Plànol 3, les infraestructures existents són un cobert de 112 m2, 

uns estables de 180 m2 i un magatzem enjardinat de 480 m2. Aquests es podran utilitzar 

per a l’explotació igual que els camins i accessos que es mantindran en la transformació. 

Com s’ha comentat anteriorment els recursos hídrics provenen d’un pou ja 

existent i en actual ús, amb la possibilitat d’abastir-se d’un segon pou en desús. En la 

finca no arriba el subministrament d’energia elèctrica i s’utilitzen generadors de 

combustible, els quals es reemplaçaran per energia fotovoltaica. 

3.2.1.3. Gestió i mà d’obra interna, recursos econòmics i condicionants jurídics 

La gestió empresarial i la direcció tècnica de l’explotació aniran a càrrec del 

promotor o bé d’una persona degudament qualificada escollida per aquest. 
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 El promotor té la disponibilitat suficient de capital pel finançament de la inversió i 

del suport dels costos generals durant l’entrada en producció.  

 La finca està llogada per a una durabilitat indefinida amb un contracte de mil 

euros a l’any. 

3.2.2. Condicionants externs 

3.2.2.1. Infraestructures 

- Xarxa viària 

Com es representa en el Plànol 3, la comunicació de la parcel·la amb la xarxa de 

carreteres consta d’un camí de no més de 500 metres i molt bon accés connectat a la 

carretera comarcal C-1412a.  

- Xarxa elèctrica 

Passa una línia elèctrica de dos circuits de 220 Volts a un radi de 10 quilòmetres, 

instal·lar una connexió que suposi fer arribar energia elèctrica a la finca té un preu 

aproximat de 36.000€ segons el promotor. 

3.2.2.2. Proveïdors, serveis i comercialització 

Com s’ha justificat en l’Annex IV de l’estudi de mercat, en la zona hi ha amplia 

disponibilitat de matèries primeres necessària pel procés productiu igual que, distribuïdors 

de planter o tallers i serveis de reparació de maquinària. Aquests però, no condicionaran 

la transformació. 

En canvi, degut a la petita superfície de l’explotació i el nivell tecnològic proposat, 

es considerarà que la comercialització convencional (a mercats en origen) no generarà 

beneficis suficients per a que el negoci sigui rentable. 

Es proposa una estratègia comercial enfocada als circuits curts, botigues 

especialitzades, mercats i restauració. Eliminant el màxim d’intermediaris i assolint les 

seves competències per augmentar el benefici que es pot obtenir del producte. 
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El que s’ha esmentat anteriorment sí que condicionarà la comercialització i per 

tant l’oferta es mantindrà en un mínim d’aproximadament 10 productes a qualsevol època 

de l’any per assegurar la fidelitat del client. S’oferirà en format cistella o bé per comanda 

personalitzada, en tots els casos es distribuirà a domicili dins de la comarca. 

3.2.2.3. Aspectes normatius i legals 

Com a condicionant imposat pel promotor, el sistema productiu anirà condicionat  

pel reglament (CE) 834/2007 i el (CE) 889/2008 de la producció agrària ecològica per tal 

de poder etiquetar els productes i aconseguir un plus de qualitat que es poden traduir en 

majors beneficis i facilitats de venda. 

Aquesta normativa bàsicament prohibeix l’ús d’adobs químics, de plaguicides i 

transgènics, incentivant la utilització d’adobs orgànics i estimular la fauna auxiliar pel 

control de plagues i malalties. També prohibeix el sistema de monocultiu i la producció 

hidropònica. 

3.3. Situació Actual  

3.3.1. Situació i descripció general 

La finca, és propietat d’en Gonzalo Pulpillo de la Torre, es troba situada en el 

terme municipal de Copons, dins de l’Anoia, a la província de Barcelona. L’altitud mitjana 

és de 432 m. 

La finca, queda a 2,4 quilòmetres del centre del municipi de Copons seguint per la 

carretera comarcal C-1412a sentit nord i sortint d’aquesta al primer camí passat el pont 

de la riera de Sant Pere direcció Sant Pere de Copons. Anant per l’autovia A-2 s’agafa la 

mateixa carretera comarcal a la sortida 545 i queda a 5,7 quilòmetres. En el Plànol 1 es 

detalla la situació i emplaçament. 

Actualment s’hi realitzen activitats no agrícoles com són les lúdiques i 

terapèutiques amb els cavalls i a la vegada s’aprofita una part de la superfície pel cultiu 

hortícola i farratger. 
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Ús hípica 0,44 ha 8%

Ús horta 0,19 ha 3%

Aprofitament farratger 5,14 ha 89%

Total 5,77 ha 100%

3.3.2. Terra 

A partir de mesures preses, s’ha elaborat la següent taula distribuint la terra 

segons el seu ús real, és a dir, en l’espai que s’utilitza per a la hípica (estables, tancats, 

zona d’entrenament, etc..), la zona d’horta i la superfície restant. Aquestes superfícies 

s’aproximen a la realitat dins els límits que s’observen en el Plànol 2, que són diferents 

als límits de la propietat, deixant fora la superfície que no s’utilitza o és de difícil accés. 

 

 

 

 

3.3.3. Mà d’obra i maquinària 

En la situació sense projecte la terra es treballa eventualment i per tant no és 

necessari cap treballador fix. Les diferents labors que es duen a terme són per part del 

propietari qui s’encarrega del manteniment de la finca i de l’alimentació dels cavalls,  

d’altra banda, del cultiu hortícola se n’encarrega el promotor del projecte per 

complementar temporades baixes de feina en la jardineria. 

La maquinària de la qual es disposa actualment, així com les dades referents a 

característiques tècniques es detallen en l’Annex V, així com les infraestructures i la resta 

de recursos existents. 

3.3.4. Sistema actual de producció 

Bàsicament es realitzen feines de manteniment i recol·lecció de farratge per 

l’alimentació dels cavalls les quals no aporten cap benefici econòmic si més no, un estalvi 

directe en la compra d’aquests. 

D’altra banda la iniciació en la producció i venda directa de calçots a petita escala 

ha tingut uns resultats gratificants els quals motiven a ampliar i tecnificar l’explotació a un 

nivell més professional. 

Taula 1: Usos reals i superfície que ocupen dins de la finca 

Font: Elaboració pròpia amb dades extretes del SIGPAC.  
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3.3.5. Anàlisis crítica 

Segons l’estudi, es tracta d’una finca ben situada, amb bons sòls i disponibilitat 

d’aigua. Les seves característiques són idònies per a una petita explotació de productes 

ecològics en harmonia amb les activitats equino-terapèutiques. 

Degut a les activitats que s’hi realitzen, la transformació aportarà un augment molt 

significatiu al rendiment econòmic de la terra i s’aprofitarà la superfície d’una altra manera 

que ofereixi necessitats de mà d’obra molt més grans. 

4. Estudi d’alternatives 

4.1. Pla productiu hortícola 

4.1.1. Elecció del sistema de sembra i plantació 

El planter de cada cultiu es comprarà a un viverista especialitzat en l’elaboració 

de planter ecològic, ja que així ho ha de ser per complir la normativa, i es descarta 

produir-se’n in situ. També es realitzarà la sembra directa per llavor certificada en cultius 

que sigui viable. 

4.1.2. Elecció del sistema d’explotació 

S’estableix una organització dels cultius per un sistema de rotació de quatre anys 

amb quatre fulls en el quals s’hi cultivaran espècies diverses d’una mateixa família. Els 

objectius de la producció agrària ecològica incentiven a abandonar el monocultiu. 

4.1.3. Elecció d’espècies i varietats 

Es selecciona un grup d’espècies com a cultiu principal i de gran interès econòmic 

justificat pel seu consum a les llars que són el tomàquet, la patata, la ceba, el calçot i el 

meló. Com que aquests cultius, no compleixen entre ells un cicle de rotació i d’altra 

banda no ofereixen diversitat, s’incorporaran uns cultius secundaris. 
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En la Taula 2 es mostren les espècies que entraran dins la rotació amb algunes 

característiques específiques de cadascuna. L’elecció de les varietats es deixen a càrrec 

del promotor. 

4.1.4. Elecció del sistema de reg, fertilització i protecció vegetal 

Aquest apartat es compartit amb el pla productiu fructícola i el que es tracta serà 

idèntic per aquest. 

El sistema de reg escollit és el reg localitzat per degoteig ja que és el que ofereix 

una eficiència més alta, té menys pèrdues (interessa per la escassa disponibilitat d’aigua) 

i dóna menys problemes de malalties fúngiques. 

Taula 2: Espècies hortícoles seleccionades i algunes característiques especifiques. 

 
Nom científic 

Temp. òptima 
creix. (ºC) 

pH 
desitjable 

Extraccions (UF) 

 N P2O5 K2O 

Tomàquet Lycopersicum esculentum 18 – 20 5,5 – 7,5 250 90 400 

Pebrot Capsicum annum 20 – 25 5,5 – 7,0 200 60 300 

Albergínia Solanum melongena 20 – 30 5,5 – 6,5 300 90 300 

Patata Solanum tuberosum 15 – 18 5,0 – 6,0 175 60 300 

Carbassó Cucurbita pepo 18 – 24 5,5 -7,5 100 70 120 

Cogombre Cucumis sativus 18 – 28 5,5 – 7 5 150 80 300 

Mongeta Phaseolus vulgaris 18 – 24 5,6 – 7,0 170 50 200 

Pèsol Pisum sativum 14 – 26 6,0 – 7,5 110 30 40 

Fava Vicia faba < 20 5,0 – 8,0 100 25 70 

Ceba Allium cepa 12 – 23 6,0 – 7,4 90 40 120 

Porro Allium ampeloprasum 13 – 24 6,0 – 7,5 75 90 125 

Enciam Lactuca sativa 15 – 20 6,0 – 7,5 80 40 200 

Escarola Chichorium endívia 15 – 20  6,0 – 7,5 80 40 200 

Col Brassica oleracea 13 – 18 5,7 – 8,0 250 85 250 

Bleda Beta vulgaris - 6,0 – 7,5 100 40 100 

Espinac Spinacia oleracea 15 - 18 6,0 – 7,5 95 35 100 

Font:  MAROTO BORREGO, J.V. (2002). Horticultura herbácea especial. i elaboració pròpia 
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Tota la fertilització serà orgànica procedent d’adobs en verd com la veça, de 

restes de collita i sobretot de la incorporació dels fems de cavall compostats procedents 

de la hípica. En cas de carència d’algun element es podrà aportar fertilitzant apte per la 

producció ecològica. 

La protecció vegetal predominarà per a diferents mètodes indirectes, culturals i 

preventius, en casos necessaris s’aplicaran productes aptes com el sofre i el coure o 

extractes vegetals. El desherbatge es realitzarà mecànicament i en fruiters es deixarà 

cobertura vegetal. 

4.2. Pla productiu fructícola 

4.2.1. Elecció del material vegetal 

Els fruiters seleccionats per a la finca seran el presseguer i la pomera. El peu de 

presseguer aconsellat és el GF-677 un híbrid entre presseguer i ametller, utilitzat per a la 

bona adaptació al secà i a la clorosi fèrrica. Té un vigor alt però pot ser sensible  a fongs i 

nematodes (no es preveuen problemes). Les varietats escollides són TIRRENIA, 

ROMEA, CATHERINA i BABY GOLD 6. Són varietats habituals de pavia en cultiu 

ecològic que distribueixen la collita esglaonadament des de la segona quinzena de juny a 

la primera d’agost. 

 Per la pomera se suggereix el portaempelt MM-111, ideal per a plantacions semi-

extensives pel seu vigor i resistència al secà. Les varietats escollides són GOLDRUSH i 

CHOUPETTE, ambdues són altament compatibles i resistents al motejat, específiques 

per el cultiu ecològic i es recol·lecten amb una quinzena de diferència. 

4.2.2. Elecció de la densitat de plantació i del sistema de formació 

Per les restriccions topogràfiques del terreny la plantació serà d’uns 500 arbres 

per hectàrea amb un marc de plantació de 5 x 4 aproximadament, ja que aquest haurà de 

ser variable seguint les corbes de nivell. 

La formació serà en la forma lliure anomenada en vas, habitual en explotacions 

ecològiques i semi-extensives. 
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5. Enginyeria del procés 

5.1. Programa productiu 

5.1.1. Producció hortícola 

5.1.1.1. Alternativa i rotació de cultius 

S’organitza una rotació en quatre fulls de 2.500 m2 cadascun aproximadament i 

cinc blocs de 500 m2 dins de cada full. Veure en el Plànol 5 el disseny i la distribució dels 

fulls amb els seus corresponents blocs. 

En la Figura 1 es mostra l’esquema de rotació dissenyada de forma simplificada i 

comprensible amb les seves alternatives i cultius entremitjos. En èmfasis es troben els 

cultius d’estiu i en la transició els cultius de primavera i tardor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema de rotació hortícola de quatre fulls en quatre anys. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Cultiu
Densitat de plantació 

(plantes /m2)

Rendiment 

(kg/m2)

Tomàquet 1,0  x 0,4 2,5 4,0

Pebrot 0,8  x 0,5 2,5 2,0

Albergínia 1,0  x 0,6 1,7 4,0

Patata 0,6  x 0,4 4,2 2,5

Carbassó 1,2  x 1,0 0,8 4,0

Cogombre 1,2  x 0,6 1,4 4,0

Meló 1,2  x 1,0 0,8 2,5

Mongeta 0,8  x 0,3 5,0 3,0

Pèsol 1,0  x 0,5 2,0 0,8

Fava 0,6  x 0,4 4,2 0,8

Ceba 0,2  x 0,2 25,0 4,0

Ceba calçot 0,2  x 0,2 25,0 4,0

Calçot 0,4  x 0,2 12,5 60, 0 ut./m2

Enciam i altres 0,4  x 0,2 12,5 3,0

Col 0,6  x 0,4 4,2 3,0

Coliflor 0,8  x 0,4 3,1 2,0

Bròquil 0,8  x 0,4 3,1 2,0

Marc de plantació: Distància entre 

línies (m) x Distància entre plantes (m)

5.1.1.2. Marc de plantació, densitats i rendiments 

La Taula 3 resumeix les dades referents a la plantació que cal establir segons 

J.V. Maroto, els rendiments són baixos perquè es tracta d’una explotació ecològica i 

s’assumeixen de per si unes pèrdues determinades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.3. Produccions esperades 

A continuació en la Taula 4 es detallen les produccions esperades de cada cultiu 

en el cicle d’un any. En total són 48.950 kg/any de productes hortícoles i 90.000 calçots. 

 

 

Font:  MAROTO BORREGO, J.V. (2002). Horticultura herbácea especial. i elaboració pròpia 

Taula 3: Resum del marc de plantació, densitat i rendiment per a cada cultiu d’horta 
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5.1.2. Producció fructícola 

Per les característiques del terreny, la plantació fructícola s’ha dissenyat amb un 

marc variable però intentant ajustar-se al 5 x 4. La separació entre arbres manté la 

distància de quatre metres entre ells i la separació entre línies és igual o més gran de cinc 

metres sense comptar amb el desnivell. Veure Plànol 4 del disseny de la plantació 

fructícola. 

La densitat de plantació teòrica dels fruiters és de 500 arbres/ha, però com a 

conseqüència de que es tracta d’una finca heterogènia, la superfície destinada a aquesta 

producció és de 13.500 m2 i hi ha caben 507 arbres, és a dir que la densitat real és de 

375 arbres/ha.  

Pel rendiment es prendrà com a dada la mitjana del Baix Llobregat que se situa a 

uns 50 kg/arbre en plena producció (a partir del vuitè any des de la implantació). Els 

primers 4 anys a partir de la plantació el cultiu estarà en fase improductiva i seguidament 

Font:  MAROTO BORREGO, J.V. (2002). Horticultura herbácea especial. i elaboració pròpia 

Cultiu
Rendiment 

(kg/m2)

Superfície 

(m2 cultivats)
Producció (kg)

Tomàquet 4 1.500 6.000

Pebrot 2 500 1.000

Albergínia 4 500 2.000

Patata 2,5 2.000 5.000

Carbassó 4 500 2.000

Cogombre 4 500 2.000

Meló 2,5 500 1.250

Mongeta 3 1.000 3.000

Pèsol 0,8 500 400

Fava 0,8 1.000 800

Ceba 4 2.000 8.000

Ceba calçot 4 1.000 4.000

Calçot 60 ut./m2 1.500 90.000 ut.

Enciam i altres 3 2.500 7.500

Col 3 1.000 3.000

Coliflor 2 500 1.000

Bròquil 2 1.000 2.000

Taula 4: Produccions esperades per a cada cultiu d’horta 
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entrarà en producció sense arribar als òptims. Fins que l’arbre no assoleix la plena 

producció s’estima que transcorreran quatre anys més. 

 A partir de les justificacions anteriors es passa a resumir els paràmetres que 

determinen el pla productiu: 

- Marc de plantació:   5 x 4 

- Densitat teòrica:   500 arbres/ha 

- Densitat real:    375 arbres/ha 

- Superfície:    13.500 m2 

- Rendiment fase improductiva:  0 kg/arbre 

- Rendiment entrada en producció: 10 kg/arbre 

- Rendiment en plena producció: 20 kg/arbre 

- Plantació:    507 arbres 

- Producció esperada:   10.000 kg/any 

5.2. Procés productiu 

5.2.1. Activitats del procés productiu 

Les activitats del procés productiu vénen especificades en l’Annex VIII, 

cadascuna amb el seu rendiment estimat el qual s’ha utilitzat en el disseny dels itineraris 

tècnics que es troben en els Apèndix del mateix annex. 

5.2.1.1. Producció hortícola 

Les operacions de cultius en horta es classifiquen en labors preparatòries del 

terreny, que són les de treball del sòl realitzades amb cultivador i la fresadora, l’aportació 

de fems i la col·locació de canonades. La resta són operacions de cultiu com el 

transplantament, el reg, els tractaments o la recol·lecció. Totes es realitzen en el cicle 

d’un any. 

5.2.1.2. Producció fructícola 

Per als fruiters es diferencia la fase d’implantació del primer any en la qual es 

realitzaran també totes les labors preparatòries, la fase improductiva que durarà 4 anys 



Memòria  18 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Any Fems (t/ha)
Adob en verd 

(t/ha)

Restes de collita 

(t/ha)

1 20 30

2 20 16

3 20 16

4 20 16

5 20 30

6 20 16

7 20 16

8 20 16

9 20 30

10 20 16

11 20 16

12 20 16

13 20 30

14 20 16

15 6,6 16

16 6,6 16

17 6,6 30

18 6,6 16

19 6,6 16

20 6,6 16

en la qual s’han de seguir realitzant operacions de cultiu com la poda i els regs. I 

finalment la fase de plena producció en que s’hi afegeix la recol·lecció anual de la fruita i 

la posterior comercialització. 

5.2.2. Fertilització orgànica i mineral 

La fertilització orgànica es farà seguint el programa d’aportacions previstes que 

mostra la Taula 5. S’han realitzat els càlculs en l’apartat 3.3 de l’Annex VIII per a corregir 

el percentatge de matèria orgànica del sòl fins a incrementar-lo en un 2,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant els primers 14 anys, s’aportaran 20 tones anuals de fems frescos de cavall 

per hectàrea (la hípica produeix suficient residu per cobrir-ho), es realitzarà un adob en 

verd cada quatre anys i després de cada cultiu s’incorporaran les restes al sòl. 

Taula 5: Aportacions previstes per a la fertilització orgànica en tones de matèria 

fresca per hectàrea i any.    Font: Elaboració pròpia. 
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Un cop passat el període de correcció es reduirà l’aportació a 6,6 tones anuals 

per mantenir el percentatge. El conjunt d’aportacions orgàniques (valor fertilitzant dels 

fems, mineralització de l’humus, etc...)  compensaran les extraccions de nitrogen per part 

dels cultius, per tant el balanç de nitrogen serà positiu i no serà necessari aportar 

fertilitzants. 

Es considera que el nivell de fòsfor i potassi seguiran la mateixa tendència amb 

aquestes aportacions tenint l’avantatge que ambdós són elements  menys mòbils que el 

nitrogen. 

5.2.3. Protecció vegetal 

Al tractar-se d’una explotació amb tanta diversificació de cultius i alhora tenir una 

limitació tant amplia de productes a emprar, a part dels mètodes de control indirectes i 

preventius, es considerarà necessària  l’aplicació general d’alguns productes com són el 

sofre que actua com a repel·lent d’insectes, com acaricida i inhibidor del 

desenvolupament d’oïdi. També s’utilitzarà el coure pel seu ampli espectre de control de 

fongs patògens i l’aplicació d’extractes vegetals d’ortiga com a repel·lent d’insectes. Tots 

aquests tractaments consten en els Fulls de Cultiu dels Apèndix en l’Annex VIII. 

Tot i així, es col·locaran trampes de mostreig i es realitzaran controls a camp per 

prevenir atacs greus de patògens o increments problemàtics en població de les plagues. 

Si es sobrepassen els llindars d’intervenció s’hauran d’aplicar els controls específics 

esmentats en l’apartat 3.5 de l’Annex VIII. 

5.2.4. Necessitats del procés productiu 

El resum de necessitats que sorgeixen al dur a terme els itineraris tècnics 

proposats s’han calculat en l’apartat 4 de l’Annex VIII a partir dels fulls de cultiu. La mà 

d’obra necessària quan l’explotació estigui en ple funcionament es reflexa en el 

cronograma de la Taula 6. 
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1ª GENER 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 15 6 29 20 54 74 103

2ª GENER 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 13 6 24 20 27 47 71

1ª FEBRER 0 0 0 21 0 9 50 0 0 0 0 13 6 98 0 0 0 98

2ª FEBRER 0 0 0 0 0 2 65 0 0 0 0 12 6 85 8 8 16 101

1ª MARÇ 0 0 0 16 0 16 55 0 0 14 0 12 6 119 10 10 20 140

2ª MARÇ 0 0 0 4 0 24 0 0 0 31 0 6 65 18 1 18 83

1ª ABRIL 0 0 0 2 0 24 0 0 0 2 0 6 34 20 37 57 92

2ª ABRIL 15 0 0 4 7 16 0 5 10 2 0 6 65 34 34 68 133

1ª MAIG 8 5 0 6 7 4 0 2 4 0 0 6 41 14 14 27 68

2ª MAIG 15 3 5 4 6 0 0 4 8 2 0 6 53 3 3 7 59

1ª JUNY 22 4 3 5 19 0 0 7 4 3 0 6 72 20 20 41 113

2ª JUNY 7 8 4 28 4 0 0 12 24 3 0 6 95 51 3 54 149

1ª JULIOL 16 4 7 0 65 0 0 2 32 1 0 6 132 51 3 54 186

2ª JULIOL 43 9 12 0 84 0 0 17 43 3 0 6 216 61 14 74 290

1ª AGOST 65 17 15 0 124 0 0 14 29 32 18 6 319 51 3 54 373

2ª AGOST 65 16 21 0 82 0 10 0 28 0 39 3 6 270 51 10 61 330

1ª SETEMB. 30 8 14 0 61 0 4 0 0 0 0 3 6 125 14 14 27 152

2ª SETEMB. 2 3 10 0 7 0 6 0 0 0 0 3 6 36 3 10 14 50

1ª OCTUBRE 11 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 6 6 33 0 27 27 60

2ª OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 8 6 20 0 68 68 88

1ª NOVEMB. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 12 6 21 0 95 95 115

2ª NOVEMB. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 12 6 24 0 14 14 38

1ª DESEMB. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 15 6 27 0 0 0 27

2ª DESEMB. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 156 15 6 180 47 0 47 227

Total 297 79 94 90 463 102 211 64 179 93 223 142 144 2181 495 468 962 3143
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Les hores d’utilització de la maquinària, de les eines pròpies i les de lloguer estan 

resumides en el cronograma de maquinària de la Taula 7. Per últim, les necessitats de 

matèries primeres, planter i llavors estan resumides en la Taula 8 i 9 respectivament. 

 

Taula 6: Cronograma de mà d’obra dels cultius a nivell d’explotació durant un any agrícola 

en hores per quinzena.      Font: Elaboració pròpia. 
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TRACTOR 9 44 7 0 14 0 0 11 1 1 0 24 0 0 35 15 0 0 0 0 0 0 0 161

CISELL 0,5 12 2 0 2 0 0 4 0,5 0,5 0 0 0 0 2 0,9 0 0 0 0 0 0 0 24

REMOLC 1 26 5 0 4 0 0 8 1 1 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 51

MOTOCULTOR 4 2 11 1 18 8 0 20 11 10 13 9 10 10 16 18 0 0 2 2 2 2 2 168

ATOMITZADORA 11 0 1 10 0 0 13 0 2 1 15 3 2 0 0 0 0 5 0,7 0,7 0 0 0 63,9

TISORES 47 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 101

TRINXADORA 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 24

SEGADORA 0 0 0 0 19 0 19 0 19 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 113

PLANTADORA 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

ARANCADORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 54
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FEMS CAVALL tones 2 27 5 0 4 0 0 8 1 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 54

COURE kg 1 0 0,2 4 0 0 1 0 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 9

SOFRE kg 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

OLI PARAFÍNIC l 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

EXTRACTE l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 110

m3 4 24 58 8 4 20 274 270 282 286 978 901 1465 1481 914 887 568 506 4 24 4 24 4 8990
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TOMÀQUETS x103 ut. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 2 2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1

PEBROTS x103 ut. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4

ALBERGÍNIA x103 ut. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9

PATATES x103 ut. 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 12,0

CEBES x103 ut. 0,0 0,0 0,0 0 0 50 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

CALÇOTS x103 ut. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31

COLS x103 ut. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 7,5

ENCIAMS I ALTRES x103 ut. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 12,0

MONGETES kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 6 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0

PÈSOLS kg 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 4,0

FAVES kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0,0 0,0 8,0

COGOMBRES kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

CARBASSONS kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

MELONS kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
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Taula 7: Cronograma de maquinària necessària a nivell d’explotació durant un any 

agrícola en hores per quinzena.    Font: Elaboració pròpia. 

 

Taula 8: Cronograma de matèries primeres a nivell d’explotació durant un any agrícola. 

Taula 9: Cronograma de necessitats en llavors i planter a nivell d’explotació hortícola 

durant un any agrícola.     Font: Elaboració pròpia. 
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6. Enginyeria de les obres i instal·lacions 

6.1. Sistema de reg 

6.1.1. Condicionants de partida 

Tal com s’ha especificat en l’Annex III de l’aigua de reg, el cabal que subministra 

el pou principal és de 1,5 m3/h, és a dir que pot subministrar 36 m3/dia. Aquest 

subministrament d’aigua és escàs tenint en compte la superfície a regar (2,35 ha), per 

això a demanda del promotor, el disseny de la instal·lació comptarà amb un dipòsit amb 

capacitat d’emmagatzemar l’aigua de reg necessària el qual s’omplirà amb el pou i altres 

vies de subministrament. 

Amb això, el disseny de la instal·lació de reg es realitzarà com si no hi haguessin 

limitacions d’abastiment ja que l’aigua provindrà del dipòsit que hipotèticament sempre 

estarà ple. 

6.1.2. Disseny agronòmic 

En efectes de disseny, interessa conèixer les necessitats d’aigua en la situació 

més crítica, és a dir a l’estiu, en funció de la qual es dimensionarà la posterior instal·lació 

de reg. Per a la simplificació del disseny es considerarà que la plantació hortícola 

consisteix en el cultiu de dues espècies (enciam i tomàquet), igual que la plantació 

fructícola. 

En l’Annex IX s’han realitzat tots càlculs específics del disseny agronòmic 

determinats segons F. Pizarro en el qual s’apliquen un seguit de coeficients a la 

evapotranspiració, els quals tenen en compte el tipus de cultiu, l’àrea ombrejada o les 

necessitats de rentat. Seguidament s’han escollit els tipus d’emissors i s’han  calculat la 

dosis, freqüència i temps de reg que a continuació es detallen juntament amb el resum 

del disseny: 
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 Tomaquera 

 Superfície: 0,5 ha 

 Marc de plantació: 1 x 0,4 m 

 Conductivitat de l’aigua de reg: CEi = 1,2 dS/m 

 Conductivitat de l’extracte de saturació: CEe = 3,5 dS/m 

 Pèrdues de producció per salinitat: 10% 

 Necessitats totals de reg: Nt = 3,22 mm/dia 

 Coeficient d’uniformitat. CU = 0,90 

 Necessitats diàries per planta: 1,3 litres 

 Dosis de reg: D = 6,4 l/m2 

 Interval entre regs: I = 2 dies 

 Número d’emissors per metre quadrat: e = 1,7 

 Cabal de cada emissor: qa = 1,2 l/h 

 Volum de reg per emissor: Ve = 3,8 litres 

 Temps de reg: t = 3,2 hores 

 Percentatge de superfície mullada: P = 90% 

 Enciam 

 Superfície: 0,5 ha 

 Marc de plantació: 0,4 x 0,3 m 

 Conductivitat de l’aigua de reg: CEi = 1,2 dS/m 

 Conductivitat de l’extracte de saturació: CEe = 2,1 dS/m 

 Pèrdues de producció per salinitat: 10% 

 Necessitats totals de reg: Nt = 6,63 mm/dia 

 Coeficient d’uniformitat. CU = 0,90 

 Necessitats diàries per planta: 0,8 litres 

 Dosis de reg: D = 13,3 l/m2 

 Interval entre regs: I = 2 dies 

 Número d’emissors per metre quadrat: e = 2,8 

 Cabal de cada emissor: qa = 1,2 l/h 

 Volum de reg per emissor: Ve = 4,8 litres 

 Temps de reg: t = 4 hores 

 Percentatge de superfície mullada: P = 100% 
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 Pomera 

 Quantitat d’arbres: 253 

 Marc de plantació: 5 x 4 m 

 Conductivitat de l’aigua de reg: CEi = 1,2 dS/m 

 Conductivitat de l’extracte de saturació: CEe = 2,3 dS/m 

 Pèrdues de producció per salinitat: 10% 

 Necessitats totals de reg: Nt = 6,27 mm/dia 

 Coeficient d’uniformitat. CU = 0,90 

 Necessitats diàries per planta: 125,4 litres 

 Dosis de reg: D = 250,9 l/arbre 

 Interval entre regs: I = 2 dies 

 Número d’emissors per arbre: e = 4 

 Cabal de cada emissor: qa = 8 l/h 

 Volum de reg per emissor: Ve = 62,7 litres 

 Temps de reg: t = 7,8 hores 

 Percentatge de superfície mullada: P = 39% 

 Presseguer 

 Quantitat d’arbres: 253 

 Marc de plantació: 5 x 4 m 

 Conductivitat de l’aigua de reg: CEi = 1,2 dS/m 

 Conductivitat de l’extracte de saturació: CEe = 2,2 dS/m 

 Pèrdues de producció per salinitat: 10% 

 Necessitats totals de reg: Nt = 6,37 mm/dia 

 Coeficient d’uniformitat. CU = 0,90 

 Necessitats diàries per planta: 127,5 litres 

 Dosis de reg: D = 255 l/arbre 

 Interval entre regs: I = 2 dies 

 Número d’emissors per arbre: e = 4 

 Cabal de cada emissor: qa = 8 l/h 

 Volum de reg per emissor: Ve = 63,7 litres 

 Temps de reg: t = 8 hores 

 Percentatge de superfície mullada: P = 39% 
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6.1.3. Disseny de les unitats de reg i distribució de les canonades 

Una característica intrínseca del projecte la qual s’ha dissenyat anteriorment, és la 

varietat d’espècies hortícoles que s’hi cultivaran en 20 blocs de 500 m2 i que aniran rotant 

anualment. Això condiciona el disseny del reg i per tant el maneig d’aquest s’hi ha 

d’adaptar, per això com mostra el Plànol 6 s’ha considerat que cada bloc sigui una unitat 

de reg independent per a facilitar el control d’aquest en funció del cultiu que hi hagi i 

estandarditzar la disposició dels emissors en quatre separacions entre laterals diferents 

(veure Plànol 8). 

També seran unitats de reg independents la plantació de pomeres i la de 

presseguers. Això significa que cada dia es podrà regar la meitat de la parcel·la, o sigui 

una unitat de reg fructícola i deu unitats hortícoles. 

Com es pot veure en el Plànol 6, la distribució de les canonades fan arribar 

l’aigua a l’inici de cada unitat des de la situació del dipòsit, localitzat on el promotor ho ha 

considerat més adequat per aprofitar el desnivell i poder regar per gravetat. 

L’emmagatzemament d’aigua al dipòsit es realitzaria almenys per una canonada que li 

faci arribar l’aigua des del pou. 

6.1.4. Disseny hidràulic 

Pel dimensionament de les canonades s’ha imposat que l’aigua no superarà la 

velocitat de 1,5 m/s en la circulació per dins de qualsevol d’aquestes. En el Plànol 7 es 

mostra l’esquema de totes les característiques i paràmetres de treball que es resumeixen 

a continuació i s’han calculat en l’Annex X per al conjunt de canonades: 

 Laterals: En horta serà cinta de reg de 16 mm amb emissors 

autocompensants de 1,2 l/h. En fruiters seran de polietilè de baixa densitat 

amb un diàmetre exterior de 20 mm i pressió nominal de 6 atmosferes.  

 Terciàries: En horta seran de polietilè de baixa densitat amb un diàmetre 

exterior de 25 mm i pressió nominal de 4 atmosferes. En fruiters es 

dividiran en dos trams de polietilè de baixa densitat amb un diàmetre 

exterior de 63 i 40 mm i una pressió nominal de 6 atmosferes. 
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 Secundàries: Totes seran de polietilè de baixa densitat amb un diàmetre 

exterior de 63 mm i pressió nominal de 6 atmosferes excepte un petit tram 

de 29 metres que serà de 32 mm de diàmetre. 

 Primària: Canonada de polietilè de baixa densitat amb un diàmetre 

exterior de 90 mm i pressió nominal de 6 atmosferes. 

 Captació: Canonada de polietilè de baixa densitat amb un diàmetre 

exterior de 32 mm i pressió nominal de 10 atmosferes. 

El material de totes les canonades és de polietilè de baixa densitat perquè és una 

finca molt irregular i el material aporta una flexibilitat ideal per adequar-se al relleu.  

La resta d’elements singulars de la instal·lació es mostren en el Plànol 9, que 

consta de dos capçals, un a la sortida del pou i un a la sortida del dipòsit. El primer consta 

d’un filtre de malla de 80 mesh, un comptador Waltman i diverses vàlvules com la de 

comporta i una de retenció.  L’altre capçal té d’un dipòsit d’acer galvanitzat de 200 m3, 

una electrobomba de 1,5 kW, un filtre d’anelles de 150 mesh i una vàlvula de comporta.. 

També en l’inici de cada unitat de reg hi haurà una arqueta amb una vàlvula 

reductora de pressió i una electrovàlvula que anirà controlada per un programador de reg 

de 36 estacions. 

 

7. Estudi bàsic de seguretat i salut 

La finalitat del present estudi és establir la normativa de seguretat i salut per a la 

correcta execució i desenvolupament del projecte. En l’Annex XII es troba l’estudi 

complert en el que s’han analitzat les tasques que es desenvoluparan durant la obra, 

s’identifiquen els possibles riscos potencials i s’hi apliquen les corresponents mesures de 

protecció. 
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8. Pressupost 

En el Document IV, es presenta el pressupost detallat. A continuació es 

desglossa el pressupost, en el resum general: 
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9. Avaluació Econòmica-financera 

9.1. Criteris d’avaluació 

En l’Annex XI, es detalla l’avaluació del projecte. Es considera que la plantació 

tindrà una vida útil de 15 anys i també es té en compte el període improductiu. 

L’avaluació no considerarà la inflació que es pugui preveure en cadascun dels anys de la 

vida útil del projecte i no serà necessari recórrer a un finançament extern. 

9.2. Resultats econòmics 

S’han realitzat els fluxos del projecte que corresponen a la diferència entre els 

ingressos i les despeses anuals. Aquests es citen a continuació: 

Despeses 

- Inversió  

- Despeses de producció 

Despeses fixes 

   Personal 

Subministres i serveis exteriors 

Despeses de la maquinària (manteniment i assegurança) 

Altres (telefonia i material d’oficina) 

Despeses variables 

   Matèries primeres (planter i productes fitosanitaris) 

   Utilització de la maquinària (combustibles i lubricants) 

- Despeses de comercialització  

Distribució 

Màrqueting  

Ingressos 

- Ingressos ordinaris (venda de fruita i verdura) 
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Interès 0% 3,5% 5% 6,5% 10% 20% 35%

VAN 613.037 € 430.986 € 371.727 € 320.967 € 228.048 € 78.735 € -11.649 €

TIR 31,60%

9.3. Indicadors de rendibilitat 

Els indicadors que s’han utilitzat per avaluar el projecte són els que es mostren en 

la Taula 10, el valor actual net i la taxa interna de rendiment. 

 

 

 

 

Es pot treure la conclusió que amb finançament propi i inclús si fos amb 

finançament extern, el projecte es viable sempre i quant el tipus d’interès no superi la taxa 

interna de rendiment. El pay-back finalitzaria el segon any ja que el retorn de la inversió 

és molt ràpid gràcies a la producció intensiva d’hortalisses. 

9.4. Conclusions 

Al igual que tot aquell que vol aprofitar la situació en que ens trobem i veu una 

oportunitat en emprendre un nou negoci basat en l’agricultura ecològica, té els 

avantatges que s’han resumit en el llarg d’aquest projecte com és la baixa necessitat de 

inversió inicial i l’oportunitat de recuperar-la fàcilment gràcies al preus d’aquest mercat.  

Però tot i que la inversió en capital sigui generalment baixa, serà necessari un 

gran esforç i constància per aconseguir els objectius marcats i tirar endavant un projecte 

d’aquestes característiques. 

 

 

 

Taula 10: Càlcul del TIR i el VAN del projecte per a diferents tipus d’interessos. 
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1. ELECCIÓ DE L’OBSERVATORI 

Per determinar el clima de la finca de Copons s’han d’obtenir les dades climàtiques 

d’una estació meteorològica de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques 

(XEMA) de Catalunya.  

Per escollir l’estació més representativa primer s’ha tingut en compte la proximitat 

entre les estacions més properes i la finca, les quals són l’EMA de La Panadella i l’EMA 

d’Òdena, que estan a una distància quilomètrica de 11,1 i 12,6 quilòmetres respectivament 

mesurat a partir de les seves coordenades UTM. 

Finalment l’elecció del observatori adequat es basa en la similitud més significativa 

comparant el clima de la finca i les dades que s’obtenen de les estacions anteriorment 

esmentades. També serà representativa la similitud d’alçada amb la finca (432 metres) i 

l’obtenció de suficients dades en un període de 8 anys. 

Per tant l’estació òptima per obtenir les dades climàtiques de la finca de Copons 

serà l’EMA d’Òdena, ja que està a una distància de la finca semblant a la de la Panadella, 

però el clima i alçada són més similars. També val a dir que s’obtenen més dades en 

l’estació d’Òdena ja que és més antiga i per tant ha pogut recopilar més informació. La 

Taula 1 mostra informació sobre la ubicació i la data d’inici de funcionament. 

 

 

 

 

 

 

Codi: H1 

Municipi: Òdena 

Comarca: Anoia 

X UTM (m): 387.823 

Y UTM (m): 4.604.938 

Altitud (m): 333 

Data inici: 31/05/1999 

Taula 1: Dades de l’observatori d’Òdena (Any 2014) 
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2. DADES CLIMÀTIQUES 

La Taula 2 ha estat realitzada mitjançant les mitjanes dels últims 7 anys a partir de 

les dades que s’han pogut obtenir del Servei meteorològic de Catalunya i complementada 

amb dades de la Comunitat virtual agroalimentària i del mon rural. Sent conscients que 

s’hauria d’haver realitzat amb un període de 10 anys i uns 30 anys per les precipitacions, 

donarem per vàlides aquestes dades, tot i ser insuficients, perquè no se’n troben més de 

disponibles. Per tant, les dades disponibles són del 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012 i 2013, havent-hi un buit de 3 anys els quals no s’han publicat dades. 

Tm = temperatura mitjana mensual ;  T = temperatura mitjana de les màximes mensuals ;                  

T’ = temperatura mitjana de les màximes absolutes mensuals ;  t = temperatura mitjana de 

les mínimes mensuals ;  t’ = temperatura mitjana de les mínimes absolutes mensuals.  

(Totes les dades de temperatures estan donades en °C i els anuals són la mitjana de tots els 

mesos). P =  precipitació acumulada mensual en mm ;  Pl = nombre de dies de precipitació ;   

Gl = nombre de dies de glaçada ;  ETo = Evapotranspiració de referència en mm. (Els 

anuals de precipitació i evapotranspiració són el sumatori de tots els mesos en mm i els 

anuals de dies de pluja i glaçada són el sumatori de tot els mesos en dies). 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setemb. Octubre Novemb. Desemb. Any

Tm 5,9 6,8 9,3 12,2 15,8 20,5 23,3 23,4 19,3 15,0 9,0 5,4 13,8

T 12,3 13,2 16,9 19,4 23,8 28,7 31,2 31,7 27,0 21,9 15,4 11,8 21,1

T' 18,8 19,9 23,2 26,7 29,9 34,5 35,1 36,8 31,8 28,8 22,1 18,1 27,1

t 0,3 0,6 2,6 5,2 8,6 12,7 15,8 16,1 12,7 9,2 3,8 0,3 7,3

t' -5,5 -4,8 -3,4 0,4 3,9 7,9 11,6 12,2 6,8 1,4 -3,5 -5,4 1,8

P 25,3 32,2 56,8 77,3 74,3 58,1 27,6 54,3 29,1 83,7 67,5 22,9 609,1

Pl 7 8 8 11 9 7 4 5 5 8 8 7 88

Gl 16 13 7 1 0 0 0 0 0 0 5 15 57

ETo 9,1 31,5 66,7 81,2 120,2 148,7 168,6 151,4 103,9 68,8 35,4 25,0 1010,5

Taula 2: Fitxa agro-climàtica de l’Estació Meteorològica Automàtica d’Òdena (Anys 2003 i 2007 a 2013) 
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CLASSIFICACIÓ AGROCLIMÀTICA DE LA FINCA DE COPONS 

 Estacions lliures de gelades (Papadakis) 

- Estació mitja lliure de gelades quan t’ > 0 °C :  

7,3 mesos (Del 29 de març al 8 d’octubre) 

- Estació disponible lliure de gelades quan t’ > 2 °C : 

5,4 mesos (Del 15 d’abril al 27 de setembre) 

- Estació mínima lliure de gelades quan t’ > 7 °C : 

3,1 mesos (Del 25 de maig al 29 d’agost) 

 

En la Figura 1 es representen gràficament els períodes que contemplen les 

estacions lliures de gelada anteriorment esmentades. 

 

 

Figura 1: Duració de les estacions lliures de gelades per sobre de 0°C, 2°C i 7°C. 
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 Classificació agroclimàtica de Papadakis (1960) 

- Règim tèrmic:  “Temperat càlid” (TE)  

 Tipus d’hivern: “Avena càlid” (Av) 

- t’ del mes més fred:  - 5,5°C entre - 10°C i - 2,5°C 

- Tm del mes més fred:  5,9°C > 4°C 

- T del mes més fred:  12,3°C > 10°C 

 Tipus d’estiu: “Blat de moro” (M) 

- Durada de l’estació lliure de gelades: 5,4 mesos > 4,5 mesos 

- Mitjana de les T dels sis mesos més càlids:  27,4°C > 21°C 

- Règim d’humitat: “Mediterrani sec” (Me)   

(No compleix P hivern > P estiu ;  Ih = 0,6) 

- Tipus climàtic: “Mediterrani temperat” 

Amb aquesta classificació es determina un hivern suficientment suau pel cultiu de 

civada a la tardor però amb massa fred per a cultivar cítrics. L’estiu es suficientment càlid 

pel cultiu de blat de moro, però no per l’arròs. La pluja d’hivern és superior a la d’estiu i el 

clima no és ni desèrtic ni humit. 

 Índex o factor de pluviositat de Lang (1925) 

L’índex calculat de Lang per a la següent expressió és de 44,1, caracteritzant la 

finca com a zona humida i d’estepa atenent les diferents classificacions indicades a la 

Taula 3. 

𝐼𝐿 =
𝑃

𝑇𝑚
=

609,1

13,8
= 44,1   

Taula 3: Zones climàtiques segons l’índex de Lang 
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 Índex d’aridesa de Martone (1926) 

El següent càlcul segons Martone dóna un resultat de 25,6, i també caracteritza la 

zona climàtica la qual es classifica en la Taula 4 com a vessament continu amb possibilitat 

de cultiu sense reg. 

𝐼𝑀 =
𝑃

𝑇𝑚 + 10
=

609,1

23,8
= 25,6 

 

 Índex de Dantin i Ravenga (1940) 

L’últim índex calculat per a determinar tipus de zones climàtiques es resol amb la 

següent fórmula, donant un resultat de 2,3. Considerant la classificació de la Taula 5, es 

determina la situació de la finca com a zona semiàrida. 

𝐼𝐷𝑅 =
100 · 𝑇𝑚

𝑃
=

1380

609,1
= 2,3    

 

 

Taula 4: Zones climàtiques segons l’índex d’aridesa de Martone 

Taula 5: Zones climàtiques segons l’índex de Dantin Cereceda i Ravenga  
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 Índex climàtic de potencialitat agrícola de Turc 

El càlcul d’aquest índex pel secà i el regadiu permet estimar els increments de 

producció que tindrien lloc com a conseqüència de la posta en regadiu de la finca. En la 

Taula 6 es mostra el resultat mensual d’aquest càlcul i es representa en la Figura 2 per a 

interpretar visualment l’increment de producció que es pot obtenir en la transformació en 

regadiu. 

 

 

 

On,  𝐻𝑇 =  𝐹𝑡 × 𝐹ℎ    

   𝐶𝐴 = 𝐻𝑇 ×  𝐹ℎ 

 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setemb. Octubre Novemb. Desemb. Anual

HT 0 0 1,1 4,3 5,9 7,4 7,5 6,6 5,0 3,2 1,2 0 42,2

CA 0 0 1,1 4,3 5,9 0,5 0 0 0 2,1 1,2 0 15,1

Taula 6: Índex anual i mensuals de Turc (Anys 2003 i 2007 a 2013) 

 

HT = índex heliotèrmic resultant del producte entre el factor solar i el factor tèrmic (indica 

l’índex de Turc en condicions de regadiu) ;  CA = producte entre l’índex heliotèrmic i el 

factor de sequedat (indica l’índex de Turc en condicions de secà) 

Figura 2: Evolució mensual de l’índex de Turc a Òdena 



Annex I : El clima  7 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

 Classificació bioclimàtica de UNESCO-FAO (1963) 

- Règim tèrmic: 

 Grup 1: Tm del mes més fred és 5,4°C > 0°C 

- Temperat-mitjà: Tm del mes més fred està entre 0 i 10°C 

 Hivern moderat: t del mes més fred és 0,3°C entre -1°C i 3°C 

- Aridesa: grup d’aridesa xèric, ja que té dos períodes secs com es 

representa en la Figura 3, però això és degut a la insuficiència de dades 

pluviomètriques ja que per la zona, el mes d’agost és sec, però els últims 

anys hi ha hagut moltes pluges. 

- Índex xerotèrmic: es calcula en la Taula 7 per a mesos compresos en 

l’interval de sequera,. 

 

On, N: nombre de dies del mes 

  Pl: nombre de dies de pluja durant el mes 

  f: coeficient de sequera seguint el criteri proposat   →  f = 0,8 

  Xm = (N – P) · f 

  X = Σ Xm 

 

- Grup climàtic: Xèric, Mesomediterrani  i Atenuat (40 < X < 100). 

 

N Pl f Xm X

Juliol 31 4,3 0,8 21,4

Agost 31 4,9 0,8 20,9

Setemb. 30 5,1 0,8 19,9

62,2

Taula 7: Càlcul de l’índex xerotèrmic (Anys 2003 i 2007 a 2013) 
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 Diagrama ombrotèrmic de Gaussen 

El diagrama ombrotèrmic representa en un sol gràfic les precipitacions i 

les temperatures mitjanes a una escala el doble de l’altre. S’utilitza per determinar 

l’aridesa a partir de l’encreuament entre ambdues funcions. Com ja s’ha comentat 

anteriorment, el pic de precipitació de l’agost  es considerarà com un error degut a 

les poques dades de període obtingudes ja que la gràfica hauria de seguir la 

tendència de sequera d’estiu per aquest mes, cosa que no ha sigut així els 

darrers anys. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 3: Diagrama ombrotèrmic (Anys 2003 i 2007 a 2013) 
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3. CARACTERÍSTIQUES TÈRMIQUES 

3.1. TEMPERATURES 

Com es representa en la Figura 4, els mesos més calorosos d’estiu són juny, juliol 

i agost amb una temperatura mitjana entre 20°C i 24°C, els quals han aconseguit arribar a 

una màxima de fins 39,6°C el 14 d’agost de 2003 . Per altra banda els mesos més freds 

són desembre, gener i febrer amb una temperatura mitjana de 6°C, baixant fins arribar a 

una temperatura mínima de -9,1°C el 24 de gener de 2011. 

 

 

 

Font: Servei meteorològic de Catalunya i elaboració pròpia 

Figura 4: Evolució mitjana mensual de les temperatures a l’estació d’Òdena (Anys 2003 i 

2007 a 2013) 
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3.2. PERÍODE DE FRED I RÈGIM DE GLAÇADES 

S’ha determinat el període fred a partir del criteri de Papadakis amb les estacions 

lliures de gelades del punt anterior, per tant, es pot concloure que no glaça durant 3 mesos, 

entre juny i setembre. En la Figura 5 es mostra també els dies de glaçada i solen haver-hi 

de mitjana 57 a l’any. La primera gelada acostuma a arribar a mitjans d’octubre i la última 

a principis d’abril, s’haurà de tenir precaució amb els vegetals poc resistents a les glaçades. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Evolució mitjana mensual dels dies de pluja (Pl)  i glaçada (Gl) (Anys 

2003 i 2007 a 2013) 
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3.3. HORES DE FRED 

Per tal d’escollir les espècies que s’adaptin al clima, s’ha de determinar les hores 

de fred ja que, la majoria de plantes i sobretot fruiters tenen una exigència o una limitació. 

 Correlació de Weinberg 

Segons l’autor el nombre d’hores de fred va en funció de la mitjana aritmètica de 

les Tm del desembre i del gener, per tant, agafant les dades climàtiques d’ambdós mesos 

es troba que Tm = 5,64°C, així doncs, a partir de la Taula 8 es determina que el nombre 

d’hores de fred segons Weinberg és d’unes 1450. 

 Mètode de Mota (1957) 

Segons aquest autor, el nombre d’hores de fred mensual es dedueix a partir de la 

següent expressió: 

Y = 485,1 − 25,52 · X 

On, Y : hores de fred mensual 

 X : temperatura mitjana mensual en °C (Tm) 

El nombre d’hores de fred anual, com es calcula en la Taula 9, és el sumatori de 

les hores de fred dels mesos de novembre, desembre, gener i febrer, això dóna un total de 

1.169 hores de fred a l’any.  

Tm 13,2 12,3 11,4 10,6 9,8 9 8,3 7,6 6,9 6,3 5,7 5,4 5,1 4,8

Hored de 

fred
450 550 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1500 1550 1600

Novemb. Desemb. Gener Febrer Any

228 330 318 292 1169

Taula 8: Càlcul de les hores de fred per la correlació de Weinberg 

Taula 9: Càlcul de les hores de fred pel mètode de Mota 
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 Dades obtingudes de RuralCat 

 

La Taula 10 mostra les hores de fred acumulades al llarg dels últims 7 anys, la 

mitjana d’aquestes i la seva desviació típica. El criteri de cerca de les hores de fred està 

entre els 0°C i els 7°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mitjana
Desviació 

típica

1551 1667 1661 1963 1551 1620 1351 1623 184

Taula 10: Hores de fred annuals obtingudes a Ruralcat (Anys 2007 a 2013) 
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4. CARACTERÍSTIQUES HÍDRIQUES 

4.1. PRECIPITACIONS 

Com es pot observar en la Figura 6 basada en les dades climàtiques, la 

pluviometria arriba als 600 mm anuals i es reparteix principalment gran part a la primavera 

i l’altre a la tardor, per tant estius i hiverns solen ser secs amb algunes pluges d’estiu 

(almenys els darrers anys d’on provenen aquestes dades). De mitjana solen haver-hi 88 

dies l’any de pluja repartits proporcionalment als mesos que plou amb més quantitat com 

representa l’anterior Figura 5. 

 

 

 

Figura 6: Evolució mitjana mensual de la precipitació i l’evapotranspiració acumulada 

(Anys 2003 i 2007 a 2013) 
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4.2. EVAPOTRANSPIRACIÓ 

L’evapotranspiració tot i tenir varies fórmules de diferents autors per calcular-la a 

partir d’altres variables climàtiques, les donades a la Taula 1 s’han obtingut del servei 

d’Agrometeorologia de la Comunitat virtual agroalimentària i del món rural 

(www.ruralcat.net) igual que les dades obtingudes d’hores de fred. Aquest servei utilitza el 

mètode FAO-56 Penman-Monteith. 

Com s’observa en la figura 6 l’evapotranspiració total (1010 mm) supera les 

precipitacions (600 mm), degut a que als mesos d’estiu quan l’evapotranspiració és més 

elevada les precipitacions són escasses, ja que com bé hem classificat anteriorment, el 

règim d’humitat coincideix amb les característiques de clima mediterrani sec. 

Finalment és interessant avaluar el mes en que l’evapotranspiració és més alta 

(168,6 mm al juliol), ja que ens determinarà les necessitats hídriques del cultiu en les 

condicions més extremes per poder realitzar el disseny agronòmic de la instal·lació de reg. 

𝐄𝐓𝟎 = 168,6
mm

juliol
·

juliol

31 dies
= 𝟓, 𝟒𝟒

𝐦𝐦

𝐝𝐢𝐚
 

4.3. BALANÇ HÍDRIC 

En la Taula 11 es calcula el balanç hídric pel mètode de Turc ja que s’ha tingut que 

utilitzar anteriorment per poder determinar una variable de l’índex de Turc en règim de 

sequera. Aquest mètode índica la deficiència hídrica de cada mes, a partir del balanç entre 

precipitació i evapotranspiració del mes anterior i la reserva fàcilment utilitzable d’aigua, 

que generalment el mètode utilitza 100 mm però variaria segons la profunditat de les arrels 

depenent del cultiu. 
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On, Δ1 = Δ2  i−1      →       Dèficit inicial (a principi de mes) 

 γ = Δ1 + ETo − P 

 Δ2 = Δ1 + ETo − P  →     Dèficit final (a final de mes, entre 0 i RFU)  

 Bi = γ − Δ2     →      Necessitats de reg en mm 

 RFU ∶ Reserva facilment utilitzable (100 mm) 

Condicions, 

- El dèficit final està entre 0 i 100 mm:  0 < Δ2 < 𝑅𝐹𝑈 

- Les necessitats de reg no poden ser inferiors a 0:  0 < 𝐵𝑖          

 

 

 

 

 

 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setemb. Octubre Novemb. Desemb.

P 25 32 57 77 74 58 28 54 29 84 67 23

ETo 9 32 67 81 120 149 169 151 104 69 35 25

Δ1 55 39 38 48 52 98 100 100 100 100 85 53

g 39 38 48 52 98 189 241 197 175 85 53 55

Δ2 39 38 48 52 98 100 100 100 100 85 53 55

Bi 0 0 0 0 0 89 141 97 75 0 0 0

Taula 11: Càlcul del balanç hídric pel mètode de Turc (Anys 2003 i 2007 a 2013) 
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5. DIES DISPONIBLES 

En la Taula 12 es mostra la disponibilitat de dies de treball a l’aire lliure i sota cobert 

en funció dels dies festius i els dies de pluja. 

 

On, Dies de pluja festius =
Festius × Dies de pluja

Dies teòrics
 

 Disponibles a l′aire lliure = a − (b + (c − d))  

 Disponibles sota cobert = a − b 

 

 

Lliure Cobert

1 15 4 3 0,9 8,6 11

2 16 2 3 0,4 11,1 14

1 14 2 4 0,5 8,7 12

2 14 2 4 0,5 8,7 12

1 15 2 4 0,6 9,4 13

2 16 3 4 0,8 9,6 13

1 15 4 6 1,5 6,9 11

2 15 3 6 1,1 7,6 12

1 15 3 5 0,9 8,3 12

2 16 3 5 0,9 9,2 13

1 15 2 4 0,5 9,9 13

2 15 3 4 0,7 9,1 12

1 15 2 2 0,3 11,2 13

2 16 3 2 0,4 11,3 13

1 15 3 2 0,5 10,1 12

2 16 2 2 0,3 11,9 14

1 15 3 3 0,5 10,0 12

2 15 2 3 0,3 10,8 13

1 15 3 4 0,8 8,9 12

2 16 3 4 0,7 9,9 13

1 15 3 4 0,8 8,8 12

2 15 2 4 0,5 9,5 13

1 15 4 4 1,0 8,3 11

2 16 4 4 0,9 9,3 12

Total 24 365 67 88 16 227 298

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Total disponibles
Mes Quinzena        

Dies teòrics 

(a)

Festius  

(b)

Dies de 

pluja (c)

Dies de pluja 

festius (d)

Taula 12: Número de dies disponibles de feina a l’aire lliure i sota cobert 



Annex I : El clima  17 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

6. CONCLUSIONS 

 Com es pot comprovar, les primeres glaçades apareixen a principis d’octubre i les 

últimes a finals de març. Això vol dir que s’ha d’utilitzar material vegetal resistent a 

les gelades primaverals o prendre alguna precaució com aplicar giberel·lines 

després de gelades en fruiters. (veure Annex VIII de programa i procés productiu). 

No es troba necessari contractar una assegurança contra glaçades. 

 Generalment els fruiters tenen unes necessitats d’hores de fred, sense aquestes 

es podrien produir brotacions irregulars, despreniment de gemmes, etc. Les 

espècies arbòries generalment escollides tenen unes necessitats d’entre 400 i més 

de 700 hores de fred. Per tant es conclou que amb 1623 hores de fred no hi ha cap 

problema per manca d’acumulació. 

 Respecte a les temperatures, aquestes són adequades, no presenten problemes 

en general pel cultiu de fruiters o hortalisses, però repercutiran per això a l’hora de 

l’elecció dels materials vegetals. 

 El balanç entre precipitació i evapotranspiració resumeix que hi ha una estació seca 

que va de juny a setembre la qual serà necessària una aportació hídrica important. 

 Analitzant els resultats obtinguts per varis índex climàtics es pot concloure que ens 

trobem a zona totalment de secà i els cultius proposats no hi són habituals 

principalment per la baixa pluviometria i poca disponibilitat d’aigua, però hi ha 

l’avantatge que es disposa de varis pous. 
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1. GEOLOGÍA I FORMACIÓ DEL SÒL 

 MATERIAL ORIGINAL 

Segons el mapa geològic comarcal de Catalunya 1:50.000 de la comarca de l’Anoia 

del Institut Geològic de Catalunya, es determina la geologia de la finca i el material original 

del sòl. 

La vall que forma la riera de Sant Pere està tota formada per alternances de gresos 

i lutites vermelles, amb intercalacions de conglomerats del Priabonià-Oligocè inferior. Tot i 

així, a la meitat de la serra que forma la vall hi ha una franja heterogènia de margues grises, 

gresos i guixos del Eocè-Oligocè entre els 450 i 550 metres com s’observa a la Figura 1. 

 

Figura 1: Diferenciació de la geología de la finca entre lutites vermelles (a baix) i 

margues grises (a dalt) (09/07/2014) 
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Tot són roques sedimentàries de material calcari formades per processos erosius, 

es diferencien segons la seva composició o bé segons la mida dels grans que la formen. 

Les lutites vermelles les quals el seu color representa un ambient oxidant són les 

constituents de les partícules d’argila i llim i estan dins del grup de roques detrítiques de 

gra fi juntament amb els gresos que es diferencien per la grandària de les partícules. Les 

margues grises són roques formades per lutites amb presència d’entre el 35% i 65% del 

mineral calcita (CaCO3) i per tant tenen una composició química carbonatada i finalment el 

guix (CaSO4 · 2H2O) que també és un mineral del tipus roca evaporítica amb composició 

sulfatada. 

 GÈNESI DEL SÒL 

Finalment el tipus de sòl ve determinat pel material original i el procés de formació 

d’aquest. En la finca segons el relleu ja que és molt accidentat i hi ha un gran desnivell i la 

textura es pot observar que s’ha format a partir de les pluges i les temperatures, ja que a 

les zones amb menys pendent de la finca l’horitzó principal format per sediments provinents 

d’erosions és més gruixut que en les zones de més pendent, on la pluja ha pogut 

arrossegar les partícules cap a zones més planes. 

Per tant a partir dels materials abans esmentats es pot tenir una idea de les 

característiques del sòl que s’ha format, ja que el material del subsòl serà el de la franja 

amb carbonats càlcics però en la formació del sòl s’hauran acumulat també lutites 

vermelles transportades d’altres cotes. 
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2. PERFIL DEL SÒL 

 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 

En una primera classificació del perfil del sòl realitzada mitjançant la metodologia 

de la Soil Taxonomy (S.S.S. 1999) diferenciant una primera capa epipedió i una secundària 

endopedió, s’obtenen els següents resultats: 

 Epipedió Óchric: Pobre en matèria orgànica, de colors clars i poc espessor, 

bastant dur i sec. Típic de zona mediterrània. 

 Endopedió Càlcic (en pendent) i Argílic (sense pendent): en pendent, 

acumulació de carbonat càlcic pulverulent i compactat de coloracions 

grises. Sense pendent, acumulació il·luvial d’argiles per translocació i 

coloració rogenca. 

Finalment es classifica com a Inceptisol calcixerept a partir del “Mapa de suelos 

cartogràfica y taxonómicamente generalizado” a escala 1:1.000.000 del 2006 de l’Institut 

d’Estudis Catalans. La descripció dels perfils del sòl argumenta aquesta classificació. 

 DESCRIPCIÓ DEL PERFIL 

S’han realitzat quatre calicates dins de la finca en zones de diferent nivell o en les  

que s’observaven diferències superficials entre elles per tal d’identificar variacions 

edàfiques en la mateixa superfície de l’explotació.  

 Localització de les calicates: En la Taula 1 es mostren les coordenades 

d’aquestes les quals es poden veure representades en el Plànol 2. 

 

 

UTM (m) Calicata 1 Calicata 2 Calicata 3 Calicata 4

X 377.155 377.044 377.036 376.937

Y 4.611.491 4.611.525 4.611.312 4.611.613

Z 496 477 452 459

Taula 1: Coordenades UTM de les calicates 
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 Data i característiques meteorològiques en la realització de les calicates: 

 Data: 10/07/2014 

 Temperatura mitjana: 20°C  

 Humitat relativa: 58% 

 Definicions de la nomenclatura utilitzada en les Taules 2, 3, 4 i 5 que 

descriuen les calicates realitzades. 

 

A  Horitzó mineral enfosquit per aportacions de matèria orgànica. Format en la 

part superior del sòl. El relatiu enfosquiment del seu color és degut a la matèria 

orgànica, per aportacions de fulles, arrels o altres parts de les plantes. Pot haver 

perdut components per il·luviació, si bé aquest procés no te caràcter dominant. 

També es designa com A qualsevol horitzó en superfície afectat pel treball del sòl 

o pasturatge. 

 Bt  Horitzó mineral, comparativament poc afectat per processos edafogènics, 

amb acumulació d’argila il·luviada. Ha patit una destrucció de tota o part de la 

estructura originària de la roca. Revestiment d’argila en canals d’arrels i porus. Són 

deguts a translocació. 

Bk Horitzó mineral, comparativament poc afectat per processos edafogènics, 

amb acumulació secundària de carbonats alcalinoterris. Ha patit una 

destrucció de tota o part de la estructura originària de la roca. Formes d’acumulació 

de carbonat càlcic pulverulent. 

R  Roca consolidada subjacent, massa dura per trencar-la amb les mans. Si 

presenta esquerdes tenen que estar separades més de 10 cm. Duresa major de 3 

en l’escala de Mohs, excepte si es tracta de guix en forma de roca. Impedeix el pas 

d’arrels. Es necessita un pic per trencar-la. Submergit en aigua no es desfà. 

Contacte lític. 
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2.1.1. Calicata 1 

Com es veu en la Figura 2, en aquest perfil s’observa presència de matèria 

orgànica al horitzó superficial, seguit del següent horitzó argilós format de lutites vermelles 

limitat per una franja rocosa de gresos calcaris grisencs que separa de l’últim horitzó  format 

d’argiles amb calcitonita molt compactades. 

 

Perfil (cm) Nomenclatura Color Pedregositat Porositat Humitat

0 - 20 A Marró fosc Baixa Mitjana Sec

20 - 65 Bt Marró vermell Mitjana Mitjana Sec

65 - 80 R Gris Rocós Alta Sec

80 - 110 Bk Gris Baixa Molt compacte Sec

Taula 2: Descripció de la calicata 1 

Figura 2: Perfil del sòl de la calicata 1 
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2.1.2. Calicata 2 

Aquesta calicata s’ha fet molt propera al final d’un marge, situada sobre una veta 

d’aigua freàtica i molt propera al pou. Això explica l’homogeneïtat que s’observa en la 

Figura 3 del material degut a que antigament s’haurien fet moviments de terra, l’únic que 

es pot diferenciar dels altres perfils és la humitat que es conserva en aquesta zona i el grau 

de matèria orgànica present en l’horitzó principal, ja que dels 4 perfils sembla ser el que té 

el color fosc més intens. 

 

Perfil (cm) Nomenclatura Color Pedregositat Porositat Humitat

0 - 15 A Marró fosc Baixa Alta Humit

15 - 80 Bt Marró vermell Baixa Mitjana
Lleugerament 

humit

80 - 115 Bt Marró clar Baixa Mitjana sec

Taula 3: Descripció de la calicata 2 

Figura 3: Perfil del sòl de la calicata 2 



Annex II : El sòl  7 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

2.1.3. Calicata 3 

La següent calicata situada a una zona amb més pendent i propera al riu, té l’horitzó 

principal molt semblant als demés perfils com mostra la Figura 4, però sembla més pobre 

en matèria orgànica. El segon horitzó està format d’argiles amb calcitonita  molt 

compactades de color grisenca i l’últim horitzó  és en l’únic lloc on s’ha trobat, l’estructura 

és molt similar a l’anterior però la tonalitat és més groguenca. 

 

Perfil (cm) Nomenclatura Color Pedregositat Porositat Humitat

0 - 25 A Marró fosc Baixa Mitjana Sec

25 - 80 Bk Gris Baixa Compacte Sec

80 - 95 Bk Marró groguenc Baixa Molt compacte Sec

Taula 4: Descripció de la calicata 3 

Figura 4: Perfil del sòl de la calicata 3 
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2.1.4. Calicata 4 

L’última calicata efectuada, els dos primers horitzons són molt semblants als de la 

segona calicata com es representa en la Figura 5, amb la diferència del nivell d’humitat 

més moderat i presència de taques blanques  de guix. L’últim horitzó té les mateixes 

característiques que els altres de tonalitats grisenques 

 

Perfil (cm) Nomenclatura Color Pedregositat Porositat Humitat

0 - 40 A Marró fosc Baixa Mitjana
Lleugerament 

humit

40 - 80 Bt Marró vermell Baixa Mitjana Sec

80 - 100 Bk Gris Mitjana Baixa Sec

Taula 5: Descripció de la calicata 4 

Figura 5: Perfil del sòl de la calicata 4 
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3. RESULTAT DELS ANÀLISIS 

Les característiques que es descriuen a continuació provenen dels anàlisis que es 

van realitzar el 20 d’agost de 2014 pel laboratori LABAQUA S.A. certificat per Applus+. En  

les Taules 6, 7 i 8 es mostren els resultats i la seva conversió d’unitats dels paràmetres 

analitzats. 

Mostra 1 

Mostra composta d’aproximadament 6 submostres preses dins de 20 metres de 

desnivell del centre de la finca. 

 

 

 

Taula 6: Resultats dels anàlisi de la mostra de sòl 1. 

Paràmetres Mètodes Resultats Unitats Conversió Unitats

* Carbonat càlcic equivalent A-F-PE-0033 Calcimetria 38,4 %

Conductivitat a 20°C A-F-PE-0046 Electrometria < 100 µS/cm < 0,1 dS/m

Matèria orgànica A-F-PE-0011 Volumetria 1,9 %

pH A-F-PE-0046 Electrometria 8,3 U.pH.

Calci A-D-PE-0025 ICP-OES 27,1 %CaO m.s. 96,61 meq/kg

Magnesi A-D-PE-0025 ICP-OES 5,31 %MgO m.s. 26,95 meq/kg

Potassi A-D-PE-0025 ICP-OES 0,98 %K2O m.s. 2,08 meq/kg

Sodi A-D-PE-0025 ICP-OES 0,08 %Na2O m.s. 0,26 meq/kg

Fósfor A-D-PE-0025 ICP-OES 0,119 %P2O5 m.s. 0,17 meq/kg

* Argila A-F-PE-0049 Densimetria (Clasif. USDA) 30 %

* Sorra A-F-PE-0049 Densimetria (Clasif. USDA) 32,5 %

* Llim A-F-PE-0049 Densimetria (Clasif. USDA) 37,5 %

Caràcters Físico-Químics

Cations majoritaris

Metalls

Paràmetres agronòmics
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Mostra 2 

Mostra composta d’aproximadament 7 submostres preses dins de 20 metres de 

desnivell de la part superior de la finca. 

 

 

 

 

 

 

Paràmetres Mètodes Resultats Unitats Conversió Unitats

* Carbonat càlcic equivalent A-F-PE-0033 Calcimetria 42,3 %

Conductivitat a 20°C A-F-PE-0046 Electrometria < 100 µS/cm < 0,1 dS/m

Matèria orgànica A-F-PE-0011 Volumetria 1,7 %

pH A-F-PE-0046 Electrometria 8,2 U.pH.

Calci A-D-PE-0025 ICP-OES 27,29 %CaO m.s. 97,29 meq/kg

Magnesi A-D-PE-0025 ICP-OES 6,31 %MgO m.s. 32,03 meq/kg

Potassi A-D-PE-0025 ICP-OES 1,04 %K2O m.s. 2,21 meq/kg

Sodi A-D-PE-0025 ICP-OES 0,08 %Na2O m.s. 0,26 meq/kg

Fósfor A-D-PE-0025 ICP-OES 0,083 %P2O5 m.s. 0,12 meq/kg

* Argila A-F-PE-0049 Densimetria (Clasif. USDA) 29,2 %

* Sorra A-F-PE-0049 Densimetria (Clasif. USDA) 32,6 %

* Llim A-F-PE-0049 Densimetria (Clasif. USDA) 38,2 %

Caràcters Físico-Químics

Cations majoritaris

Metalls

Paràmetres agronòmics

Taula 7: Resultats dels anàlisi de la mostra de sòl 2. 
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Mostra 3 

Mostra composta d’aproximadament 4 submostres preses dins de 20 metres de 

desnivell de la part inferior de la finca.  

 

 

 

 

 

 

Paràmetres Mètodes Resultats Unitats Conversió Unitats

* Carbonat càlcic equivalent A-F-PE-0033 Calcimetria 31,5 %

Conductivitat a 20°C A-F-PE-0046 Electrometria < 100 µS/cm < 0,1 dS/m

Matèria orgànica A-F-PE-0011 Volumetria 1,3 %

pH A-F-PE-0046 Electrometria 8,2 U.pH.

Calci A-D-PE-0025 ICP-OES 22,79 %CaO m.s. 81,25 meq/kg

Magnesi A-D-PE-0025 ICP-OES 6,59 %MgO m.s. 33,45 meq/kg

Potassi A-D-PE-0025 ICP-OES 0,92 %K2O m.s. 1,95 meq/kg

Sodi A-D-PE-0025 ICP-OES 0,08 %Na2O m.s. 0,26 meq/kg

Fósfor A-D-PE-0025 ICP-OES 0,083 %P2O5 m.s. 0,12 meq/kg

* Argila A-F-PE-0049 Densimetria (Clasif. USDA) 31 %

* Sorra A-F-PE-0049 Densimetria (Clasif. USDA) 36,4 %

* Llim A-F-PE-0049 Densimetria (Clasif. USDA) 32,6 %

Caràcters Físico-Químics

Cations majoritaris

Metalls

Paràmetres agronòmics

Taula 8: Resultats dels anàlisi de la mostra de sòl 3. 
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4. CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 

 TEXTURA 

Amb la mitjana dels paràmetres agronòmics de les 3 mostres detallades en la Taula 

9, s’interpreta la classe textural de la finca atenent al triangle textural de la Figura 6 que 

segons la classificació USDA indica una textura franca-argilosa. 

 

M1 M2 M3 Mitjana

Argila 30 29,2 31 30

Sorra 32,5 32,6 36,4 34

Llim 37,5 38,2 32,6 36

Taula 9: Mitjana dels paràmetres agronòmics per a determinar la classe textural en %. 

Figura 6: Triangle textural segons la classificació USDA 
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Aquesta classe textural influeix en les propietats físiques i la fertilitat del sòl, ja que 

proporciona una adequada retenció d’aigua i nutrients, una bona ventilació juntament amb 

bona penetració de les arrels i per tant es pot treballar amb poca resistència. 

 CAPACITAT DE CAMP 

La capacitat de camp d’un sòl és la quantitat d’aigua que pot retenir amb drenatge 

lliure i el seu valor té relació directa amb la textura i l’estructura del sòl. Aquesta mesura 

serà útil per calcular la dosis de reg dels cultius, ja que aquesta aigua retinguda està en 

condicions per a ser utilitzada per aquest i dóna una idea de les característiques hídriques 

del sòl. 

 Estimació de Bodman i Mahmud: 

Segons la següent expressió es determina una retenció de 203,5 l/m2 que el sòl un 

cop s’hagi drenat és capaç de retenir. 

𝑪𝑪% = 𝟎, 𝟎𝟐𝟑 · (% 𝒔𝒐𝒓𝒓𝒂) + 𝟎, 𝟐𝟓 · (% 𝒍𝒍𝒊𝒎) + 𝟎, 𝟔𝟏 · (% 𝒂𝒓𝒈𝒊𝒍𝒂) 

𝐶𝐶% = 0,023 · 34 + 0,25 · 36 + 0,61 · 30 = 28,08% 

𝑪𝑪 [𝒎𝒎] = 𝑪𝑪% · 𝒅𝒂𝒑 · 𝒑 

𝐶𝐶 [𝑚𝑚] =
28,08

100
· 1,45

𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑚3
· 0,5 𝑚 ·

103𝑚𝑚

𝑚
= 203,5

𝑙

𝑚2 
 

  On, dap = 1,45 t/m3. Densitat aparent per a sòl franc-argilós  

   p = 0,5 m. Profunditat del sòl 

 PUNT DE MARCIMENT PERMANENT 

El punt de marciment permanent és aquell límit el qual l’aigua retinguda al sòl deixa 

d’estar en condicions per a ser utilitzada pel cultiu i no està disponible per aquest. 
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 Silva et al., 1988: 

Segons l’estimació d’aquest autor es determina que quan l’aigua retinguda 

disminueix als 15,7 mil·lilitres en 100 grams de sòl, deixa d’estar disponible pels cultius. 

𝑷𝑴𝑷% = −𝟓 + 𝟎, 𝟕𝟒 · 𝑪𝑪% 

𝑃𝑀𝑃% = −5 + 0,74 · 28 = 15,7% 

𝑷𝑴𝑷 [𝒎𝒎] = 𝑷𝑴𝑷% · 𝒅𝒂𝒑 · 𝒑 

𝑃𝑀𝑃[𝑚𝑚] =
15,7

100
· 1,45

𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑚3 
· 0,5𝑚 ·

103𝑚𝑚

𝑚
= 113,8

𝑙

𝑚2 
 

  On, dap = 1,45 t/m3. Densitat aparent per a sòl franc-argilós  

   p = 0,5 m. Profunditat del sòl 

 AIGUA ÚTIL 

L’aigua útil es defineix com la part d’aigua que hi ha al sòl i que realment està 

disponible per la planta. Correspon a l’aigua capil·lar retinguda amb forces de tensió 

superficial i es calcula amb la diferència entre la capacitat de camp i el punt de marciment 

permanent: 

𝑨𝑼 = 𝑪𝑪 − 𝑷𝑴𝑷 

𝐴𝑈 = 203,5 − 113,8 = 89,7
𝑙

𝑚2
 

 DETERMINACIÓ DE LA TAXA D’INFILTRACIÓ 

En la Figura 7  es representa l’evolució de la velocitat d’infiltració, des de que el sòl 

està sec fins que està saturat. Per determinar aquesta taxa s’ha empleat la metodologia de 

l’infiltròmetre de doble anell que consisteix en saturar una porció del sòl limitada per dos 

anells concèntrics per a continuació mesurar la variació del nivell de l’aigua. La ubicació de 

les diferents proves es poden veure en el Plànol 2. 
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Els resultats d’aquesta prova indiquen molt bona infiltració i un sòl suficientment 

permeable per captar cabals de reg i pluja sense perill d’entollament, sobretot quan el sòl 

ha estat treballat i amb esmenes orgàniques. A màxima saturació tendeix als 50 mm/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Evolució de la taxa d’infiltració en diferents punts de la finca. 
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5. CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES 

 CAPACITAT D’INTERCANVI CATIÒNIC  

En el CIC es troben el sumatori de cations bàsics que són el Ca2+, Mg2+, K+, Na+ i 

àcids com el H+ i Al+. Atenent el gràfic de la Figura 8 que relaciona el pH del sòl i la saturació 

de bases i  amb el resultat dels anàlisis, s’ha calculat  el CIC, ja que al tenir un pH superior 

a 7,5, el contingut d’hidrogen i alumini en el complex de canvi és gairebé nul i el percentatge 

de saturació de bases s’interpreta com el 100%. 

Per tant, el CIC es calcula amb la següent fórmula en meq/kg i el resultat ve donat 

en la Taula 10 per a cadascuna de les mostres i la mitjana de les tres. 

𝐶𝐼𝐶% =
𝐶𝑎2+ + 𝑀𝑔2+ + 𝐾+ + 𝑁𝑎+

𝑆𝐵
× 100 

Figura 8: Relació entre el pH d’un sòl i la seva saturació de bases 
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El sòl té una capacitat d’intercanvi catiònic de 124,9 meq/kg de sòl, pel que es pot 

concloure que aquest paràmetre esta dins els llindars de normalitat i no aportarà cap 

problema. 

 MATERIA ORGÀNICA 

La matèria orgànica apareix al sòl com a conseqüència de l’activitat dels 

microorganismes i residus vegetals o animals. En els sòls cultivats normalment hi ha 

aportacions a través de fems o d’altres esmenes orgàniques. En aquesta explotació la 

fertilització, detallada a l’Annex VIII de programa i procés productiu, és basarà 

principalment en la matèria orgànica com a requisit fonamental de la producció agrària 

ecològica. 

La matèria orgànica proporciona minerals al sòl a traves de la formació d’humus i 

de la mineralització d’aquest. També influeix notablement sobre la fertilitat i estructura del 

sòl, com s’ha justificat anteriorment amb la prova d’infiltració.  

Pel tipus de cultiu que es proposa i el sistema d’explotació es convenient tenir un 

elevat percentatge de matèria orgànica comprès entre un 2 i un 4%. El sòl estudiat conté 

un percentatge mitjà d’un 1,6% pel que serà necessari augmentar-lo per mitjà d’esmenes 

orgàniques fins un 3% aproximadament. 

Ca2+ 96,61 76,7% 97,29 73,8% 81,25 69,5% 91,72 73,5%

Mg2+ 26,95 21,4% 32,03 24,3% 33,45 28,6% 30,81 24,7%

K+ 2,08 1,7% 2,21 1,7% 1,95 1,7% 2,08 1,7%

Na+ 0,26 0,2% 0,26 0,2% 0,26 0,2% 0,26 0,2%

CIC

M1 M2 M3 Mitjana

125,91 131,79 116,91 124,87

Taula 10: Capacitat d’intercanvi catiònic del sòl i proporció d’elements en aquest en meq/kg 
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 PH 

El pH és un paràmetre que determina la mobilitat dels elements en el sòl i la 

capacitat de les plantes per extreure nutrients. El sòl estudiat té un pH de 8,2, aquest és 

moderadament bàsic i susceptible a presentar casos de clorosis fèrrica si no es disminueix. 

Un sòl amb pH bàsic pot bloquejar el ferro per la seva alta alcalinitat i dificultar l’assimilació 

de manganès i zinc, conté alts continguts de bases de canvi com el Ca2+ i el Mg2+, 

disminueix l’assimilació de fòsfor ja que precipita donant formes insolubles com el 

Ca3(PO4)2 i poden aparèixer problemes de compactació si es forma carbonat sòdic. 

El pH ideal per hortalisses i fruiters és el neutre ja que en aquesta situació la 

capacitat d’absorbir nutrients és màxima. Aquest paràmetre és difícil de corregir sobretot si 

el que es pretén és disminuir-lo, però es  proposa l’aplicació de sofre perquè els tiobacteris 

del sòl el transformin en àcid sulfúric lentament i també l’aplicació d’esmenes orgàniques 

ja que ajuden a reduir el pH. 

 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA 

El coneixement del contingut de sals solubles en els sols permet establir si 

existeixen quantitats importants per produir interferències amb el creixement de les plantes 

o en l’absorció d’aigua per part dels cultius. S’analitza una conductivitat elèctrica més petita 

de 1 dS/m pel que no tindrem cap problema de salinitat ni ens limitarà en l’elecció del 

material vegetal. 

 CARBONAT CÀLCIC EQUIVALENT 

El carbonat càlcic  és la principal font de calci dels sòls, trobant-se en aquests en 

fragments de dimensions variables. Es desfà fàcilment amb l’acció de diferents àcids i del 

CO2 del sòl. L’activitat de la calcària depèn del seu poder de descomposició, que està 

condicionat per l’acidesa del sòl, la porositat i el grau de finor de les seves partícules. 

Per interpretar els carbonats, la mitjana dels tres anàlisis ens donen un 37,4%, 

aquest percentatge és la calcària total i és molt alt, sobrepassant una mostra el 40%. 

Aquest paràmetre pot presentar problemes de productivitat en el cultiu tant en arbres joves 

com en plantes anuals, degut a la seva relació amb el pH bàsic bloqueja certs nutrients 

indispensables per a la planta i afavoreix a la ràpida degradació de la matèria orgànica 
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empobrint l’humus. Com s’ha comentat al punt anterior sobre el pH, es realitzaran esmenes 

amb sofre i fems per corregir el pH i l’efecte de l’alt contingut en calcària. També a l’hora 

de l’elecció del material vegetal sobretot en fruiters, es seleccionaran principalment peus 

tolerants a aquest paràmetre. 

 FÓSFOR 

Un contingut adequat de fòsfor en el sòl és molt important pel desenvolupament de 

les plantes, ja que intervé en funcions fonamentals com el desenvolupament de les arrels, 

estimular el creixement i desenvolupament vigorós de les plantes i afavorir la floració i la 

fructificació. La mitjana de les tres mostres dóna un valor de 0,095 mg/g de P2O2 que amb 

factors de conversió, com es mostra a continuació són 41,5 ppm de fòsfor. Aquest resultat 

mostra un rang mitjà de contingut de fósfor al sòl de la finca degut al bloqueig d’aquest 

element per l’alcalinitat del pH, ja que és de difícil assimilació amb un pH d’entre 7,5 i 8,5 i 

per altra banda pel fet de que es tracta d’una finca quasi abandonada les extraccions durant 

els últims anys han estat gairebé nul·les i això també afecta a l’acumulació d’aquest 

nutrient.. Per tant no s’haurà de fer cap correcció concreta. 

𝑃 [𝑝𝑝𝑚] = 0,095
𝑚𝑔 𝑃2𝑂5

𝑔 𝑠ò𝑙
·

103 𝑔 𝑠ò𝑙

1 𝑘𝑔 𝑠ò𝑙
·

2 · 31
𝑚𝑔 𝑃
𝑚𝑚𝑜𝑙

2 · 31
𝑚𝑔 𝑃
𝑚𝑚𝑜𝑙

+ 5 · 16
𝑚𝑔 𝑂
𝑚𝑚𝑜𝑙

= 41,5 𝑝𝑝𝑚 

 POTASSI 

És un dels elements primaris pel funcionament d’una planta, es pot trobar al sòl en 

forma iònica o combinat amb diferents compostos minerals i orgànics. Les seves funcions 

en les plantes són afavorir la formació de carbohidrats, incrementa la consistència i fermesa 

dels teixits de la planta (resistència passiva a malalties, sequera i gelades) i es considera 

un factor de qualitat pels productes per influir en el pes, coloració i sabor. Els anàlisis 

mostren un contingut d’aquest nutrient molt elevat pels mateixos motius que els esmentats 

anteriorment. No es realitzarà cap pràctica de correcció. 

𝐾 [𝑝𝑝𝑚] = 0,98
𝑚𝑔 𝐾2𝑂

𝑔 𝑠ò𝑙
·

103 𝑔 𝑠ò𝑙

1 𝑘𝑔 𝑠ò𝑙
·

2 · 39,1
𝑚𝑔 𝐾
𝑚𝑚𝑜𝑙

2 · 39,1
𝑚𝑔 𝐾
𝑚𝑚𝑜𝑙

+ 16
𝑚𝑔 𝑂
𝑚𝑚𝑜𝑙

= 813,5 𝑝𝑝𝑚 
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 CALCI 

El calci és un element mineral molt important i imprescindible pel desenvolupament 

de les plantes, actua coma floculador dels col·loides de manera que la argila i l’humus 

precipitaran donant el complex argil·lohúmic amb calci absorbit, això fa que l’estructura del 

sòl millori  i per tant la circulació d’aigua i gasos al sòl també. S’acumula a les fulles de la 

planta i afavoreix la respiració radicular, per tant una deficiència provoca una parada de 

creixement de les arrels i origina clorosi foliar. 

Un excés de calci pot conduir la precipitació de fòsfor en forma de fosfats i 

antagonismes amb el potassi, ferro, manganés, bor i zinc. Aquest sòl té alts continguts de 

calci. 
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6. CONCLUSIONS 

 El material original del sòl prové de dos perfils geològics diferents, de lutites 

vermelles i de margues grises. 

 Es classifica el perfil del sòl com a inceptisòl calcixerept, és a dir un sòl amb 

desenvolupament dels horitzons dèbils i pobre en matèria orgànica format 

bàsicament amb material calcari. 

 Es determinen horitzons molt heterogenis degut a la diferència de nivell en 

tota la finca, s’observen diferents nivells en l’horitzó superficial a causa del 

treball del sòl i en la part superior de la finca on el desnivell és més elevat 

es troba limitació d’un horitzó rocós a 65 cm. 

 Segons el mètode USDA la textura del sòl és franca-argilosa, sent òptima 

pel desenvolupament de les plantes. També té molt bona retenció d’aigua 

amb una capacitat de camp de 203,5 mm i molt bona infiltració 

aproximadament de 50 mm/h. 

 El punt de marciment permanent és de 113,8 mm i l’aigua útil de 89,7 mm. 

 La quantitat de matèria orgànica és bastant reduïda amb un 1,6%. Serà 

necessari una esmena de correcció per augmentar la matèria orgànica 

oxidable fins a un 3%. Posteriorment s’hauran de realitzar esmenes de 

conservació per mantenir aquesta quantitat en condicions òptimes. 

 El pH és bastant alcalí (8,2) i el percentatge de carbonat càlcic és molt alt 

(37,4%), per tant el sòl pot presentar bloquejos de ferro i el cultiu patir 

clorosis fèrrica. S’haurà de realitzar una correcció localitzada amb sofre 

juntament amb matèria orgànica per acidificar el sòl. 

 La conductivitat elèctrica és molt baixa, més petita de 1 dS/m. Això fa que 

no hi hagin problemes de salinitat. 

 La quantitat de fòsfor, potassi, calci i altres elements és bona, igual que la 

relació entre cations és òptima, per tant no s’hauran de fer correccions. 
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1. ORIGEN I DISPONIBILITAT DE L’AIGUA 

L’aigua que s’utilitzarà per regar la finca prové dels aqüífers de la conca hidrogràfica 

del Llobregat captada per un pou regularitzat per l’Agència Catalana d’Aigua. 

En la situació sense projecte, l’aigua s’obté amb una bomba impulsada per un grup 

electrogen i s’emmagatzema en dipòsits amb una capacitat màxima de fins a 8 m3.  El 

cabal disponible és de 1.000 l/h i la dotació total és de 6.000 m3/any. 

Com a condicionant imposat pel promotor, en la situació amb projecte, l’aigua serà 

bombejada des del mateix pou a uns dipòsits de 100 m3 situats a la part superior de la finca 

(veure Plànol 6) per seguidament distribuir el reg per gravetat. El funcionament de la 

bomba serà impulsat per energia solar. 

El promotor es responsabilitzarà en l’obtenció d’aigua per altres mètodes si el 

sistema dissenyat a partir dels condicionants imposats és insuficient per abastir les 

necessitats hídriques. 
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2. CARACTERÍSTIQUES DE L’AIGUA 

Les característiques es descriuen en la Taula 1 i  provenen del anàlisis que es va 

realitzar el 5 d’agost de 2014 pel laboratori LABAQUA S.A. certificat per Applus+. En la 

taula següent es mostren els resultats i la seva conversió d’unitats  dels paràmetres 

analitzats. 

 

 

 

 

Paràmetres Mètodes Resultats Unitats Conversió Unitats

Conductivitat a 20°C A-A-PE-0032 Sonda Multiparamètrica 1228 µS/cm 1,2 dS/m

pH A-A-PE-0032 Sonda Multiparamètrica 7,6 U.pH.

Residu sec a 180°C A-A-PE-0023 Residu sec 800 mg/L

Calci A-D-PE-0025 ICP-OES 30,5 mg/L 1,5 meq/L

Magnesi A-D-PE-0025 ICP-OES 25,5 mg/L 2,1 meq/L

Potassi A-D-PE-0025 ICP-OES 4,2 mg/L 0,1 meq/L

Sodi A-D-PE-0025 ICP-OES 222,7 mg/L 9,7 meq/L

Bicarbonats A-A-PE-0033 Valorador Metrohm 420,8 mg/L 6,9 meq/L

Carbonats A-A-PE-0033 Valorador Metrohm < 2,0 mg/L 0,1 meq/L

Clorurs A-BV-PE-0001 HPL-Conductivitat 82,6 mg/L 2,3 meq/L

Nitrats A-BV-PE-0001 HPL-Conductivitat < 0,5 mg/L 0,01 meq/L

Sulfats A-BV-PE-0001 HPL-Conductivitat 211 mg/L 4,4 meq/L

Bor A-D-PE-0025 ICP-OES 0,5 mg/L 0,05 meq/L

Caràcters Físico-Químics

Cations

Anions

Metalls

Taula 1: Resultats análisis d’aigua 
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3. QUALITAT DE L’AIGUA 

3.1. ÍNDEX D’SCOTT 

Amb aquest índex es calcula el coeficient alcalí que permet fer una aproximació del 

contingut de sals que presenta l’aigua de reg, així com la quantitat de sals que quedarien 

en el sòl en el cas de que aquesta aigua s’evaporés en un espessor de 4 peus (1 peu = 

0,3408 m), definint una altura d’aigua en polzades (1 polzada = 2,54 cm) .  Es calcula a 

partir de la relació Na  - 0,65·Cl, expressant els seus components en mg/l. 

Condicions: 

1. Si:   𝑁𝑎+ − 0,65 · 𝐶𝑙− ≤ 0                             →  𝐾1 = 2.049/𝐶𝑙− 

2. Si:   0 < 𝑁𝑎+ − 0,65 · 𝐶𝑙− < 0,48 ·  𝑆𝑂4
−   →  𝐾1 = 6.620/(𝑁𝑎+ + 2,6 · 𝐶𝑙−) 

3. Si:   0 < 𝑁𝑎+ − 0,65 · 𝐶𝑙− > 0,48 · 𝑆𝑂4
−    →  𝐾1 = 662/(𝑁𝑎+ − 0,32 · 𝐶𝑙− − 0,48 · 𝑆𝑂4

−) 

Per poder calcular K1 primer s’ha de trobar en quina condició estem segons els 

valors dels anàlisis: 

222,7
𝑚𝑔 𝑁𝑎+

𝑙
− 0,65 · 82,6

𝑚𝑔 𝐶𝑙−

𝑙
= 169,01 

0,48 · 211
𝑚𝑔 𝑆𝑂4

−

𝑙
= 101,28 

Segons els anteriors valors estem en la tercera condició, per tant: 

𝐾1 =
662

222,7 − 0,32 · 82,6 − 0,48 · 211
= 6,9 

Per tant, el resultat obtingut amb aquest mètode és un índex d’Scott de 6,9 que 

atenent a la classificació de la Taula 2, l’aigua que s’utilitzarà és tolerable pel reg, és a dir 

que l’evaporació de l’aigua pot permetre que es mantinguin algunes sals en el sòl, però es 

considera que la pluja amb un 600 mm/any farà un continu rentat d’aquestes. En tot cas, 

es podria optar per fer un reg d’inundació si s’observés algun problema greu en èpoques 

de sequera, però només en cas extrem. 
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3.2. SAR (RELACIÓ D’ABSORCIÓ DE SODI) 

Aquest índex ens dona una idea del risc de sodificació del complex de canvi i la 

degradació de l’estructura del sòl, ja que una elevada proporció de sodi respecte als ions 

de calci i magnesi en l’aigua de reg pot induir el canvi d’aquests ions pels de sodi en el sòl. 

Es calcula amb la següent expressió en meq/l: 

𝑆𝐴𝑅 =
𝑁𝑎+

√𝐶𝑎2+ + 𝑀𝑔2+

2

=
9,7

√1,5 + 2,1
2

= 7,23 

Obtenint un SAR per a l’aigua de reg de 7,23 i comparant aquest valor amb la 

classificació de la Taula 3 es pot constatar que hi ha un risc baix de sodificació, però es 

troba un alt percentatge de sodi sobre el calci i el magnesi que pot induir l’intercanvi 

d’aquests ions al sòl encara que no es considera problemàtica la pèrdua d’estructura i 

permeabilitat ja que el sòl conté grans quantitats d’aquests dos elements i una alta taxa 

d’infiltració.  

 

 

 

 

 

 

K1 Classificació

> 18 Aigua bona

  18 - 6 Aigua tolerable

 6 - 1,2 Aigua perillosa

< 1,2 Aigua no utilitzable

Taula 2: Classificació d’Stabler 

SAR Sodificació

 0 -10 Baixa

 10 - 18 Mitja

 18 - 26 Alta

> 26 Molt alta

Taula 3: Classificació del risc de sodificació 
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3.3. RISC DE SALINITZACIÓ 

S’avalua mitjançant la determinació de la conductivitat elèctrica de l’aigua i afecta 

a la disponibilitat d’aigua pel cultiu. Es proposa la següent escala de la FAO per la 

classificació del risc de salinitat: 

  CE ≤ 0,7 dS/cm: Sense problemes. 

  0,7 < CE < 3,0 dS/cm: Problemes creixents. 

  CE > 3,0 dS/cm: Problemes greus. 

Com que la conductivitat elèctrica és de 1,2 dS/cm, segons l’anterior classificació 

tenim problemes creixents i s’haurà de tenir precaució en l’elecció material vegetal sensible 

a la salinitat, però es considera que l’aigua és apta per el reg. Tot i així un sòl salí indueix 

l’aglutinació de les partícules i això millora les propietats físiques d’aquest a diferència d’un 

sòl sòdic que té una acció antagonista dispersant les partícules d’aquest. 

 

3.4. DURESA DE L’AIGUA 

La duresa és un indicatiu del risc d’incrustacions, degudes als carbonats presents 

en l’aigua, que es poden produir a les canonades de reg i als emissors, provocant 

obturacions. Es mesuren en graus francesos que equivalen a 10 mgCaCO3/l i fa referència 

a la quantitat de carbonat de calç dissolt en l’aigua de reg. 

L’expressió que en determina el càlcul és la següent: 

𝐷𝑇 = (
𝑚𝑔 𝐶𝑎2+

𝑙
× 2,5 +

𝑚𝑔 𝑀𝑔2+

𝑙
× 4,12) /10 = °fH 

𝐷𝑇 = (
30,5 𝑚𝑔 𝐶𝑎2+

𝑙
× 2,5 +

25, 5 𝑚𝑔 𝑀𝑔2+

𝑙
× 4,12) /10 = 18,1 °fH 
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El resultat obtingut és de 18,1 ºfH el qual atenent la classificació de la Taula 4 ens 

indica que es tracta d’una aigua de reg mitjanament tova i el risc d’incrustacions en la 

instal·lació de reg ni les obturacions en els goters són problemàtics. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus d'aigua Graus hidromètrics francesos

Molt tova < 7

Tova  7 - 14

Mitjanament tova  14 - 22

Mitjanament dura  22 - 32

Dura  32 - 54 

Molt dura  > 54

Taula 4: Interpretació de la duresa de l’aigua 



Annex III : L’aigua de reg  7 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

4. CLASSIFICACIÓ DE L’AIGUA 

4.1. NORMES H. GREENE 

Pren com a base la concentració total de sals expressades en meq/l amb relació al 

percentatge de sodi (aquest percentatge es calcula respecte al contingut total de cations 

expressats en meq/l). 

[ 𝑁𝑎+ ]

[ ∑ 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 ]
× 100 =

9,7

13,41
× 100 = 72% 

[ ∑ 𝑠𝑎𝑙𝑠 ] =  [ ∑ 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 ] + [ ∑ 𝑎𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠 ] = 13,41 +  13,69 = 27,11
𝑚𝑒𝑞

𝑙
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretant la Figura 1 amb la relació entre un 72% de sodi en el total de cations i 

uns 27,11 meq/l de sals totals, es disposa d’una aigua al límit entre la zona de bona qualitat 

i la regular. 

Figura 1: Diagrama per la interpretació del valor d’una aigua de reg 
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4.2. NORMES RIVERSIDE 

Estableix la classe de l’aigua en funció del risc de salinització (mitjançant la CE) i 

sodificació (mitjançant el SAR) que pot originar el seu ús. S’estableixen categories de 

classes d’aigua enunciades segons les lletres C i S. 

SAR = 7,23 

CE = 1.228 µmho/cm 

 

 

 

Tenim una aigua corresponent al tipus C3-S2 que indica que es tracta d’una aigua 

de alta salinitat i amb risc mitjà d’alcalinització del sòl, pot presentar problemes en cultius 

sensibles al sodi. 

Figura 2: Diagrama per clasificar les aigües de reg segons el U.S. 

Salinity Laboratoy Staff (1954) 
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4.3. NORMES WILCOX 

Considera com a índex per a la classificació d’aigües el percentatge de sodi 

respecte al de cations i la CE: 

[ 𝑁𝑎+ ]

[ ∑ 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 ]
× 100 = 72% 

CE = 1.228 µS/cm 

 

 

Consultant la figura anterior, s’obté una classificació de l’aigua com admissible a 

dubtosa 

 

Figura 3: Diagrama per a l’interpretació del valor d’una aigua de reg segons les 

normes Wilcox 
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5. CONCLUSIONS 

 El pH és bàsic de 7,6, no ocasionarà cap tipus de problema. La conductivitat 

elèctrica és de 1,2 dS/m i ens indica problemes creixents, això significa que la 

pressió osmòtica és una mica alta, sense excessos per això, i depenent de la 

resistència del cultiu, podria trobar alguna dificultat en l’absorció d’aquesta. 

 El contingut de sodi és de 0,22 g/l, està al límit de presentar problemes per toxicitat 

(0,2-0,3 g/l) i alterar l’estructura del sòl substituint al calci en el complex argilo-

húmic.  

 No hi haurà augment del potencial osmòtic del sòl a causa de clorurs ja que hi ha 

una concentració de 0,08 g/l i només es trobarien problemes si superés els 0,14 g/l. 

 El nivell de sulfats tampoc excedeix el límit per provocar problemes corrosius en les 

canonades deguts a bactèries sulfato-reductores. 

 La resta de ions no es troben en concentracions elevades i són elements 

beneficiosos pel sòl. 

 Segons varis índex, es classifica l’aigua com a tolerable pel reg ja que al evaporar-

se deixarà poques sals al sòl, tampoc hi haurà problemes d’intercanvi de sodi en el 

complex segons el S.A.R. i no es crearan  obturacions en goters. 

 Segons varies normes combinades es conclou que la salinitat pot ser alta però es 

pot utilitzar pel reg de sòls amb bon drenatge i amb cultius que puguin tolerar 

aquesta salinitat. El contingut de sodi és mitjà i pot haver cert perill per a 

l’acumulació d’aquest en el sòl. S’haurà de vigilar el contingut de sodi en el sòl. 
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1. ANÀLISIS DE L’ENTORN COMERCIAL 

1.1   MERCAT  

L’objectiu principal del promotor és dirigir la comercialització a l’entorn local i 

comarcal en format de venda directa, aquesta decisió es justifica pel fet que la producció 

agrària convencional entra dins d’un mercat de competència perfecta el qual els 

intermediaris que hi formen part fins que el producte arriba al consumidor són els que 

marquen els preus. 

 Com mostra la Taula 1, el preu rebut pel productor en ocasions ni tant sols arriba 

al 25% del que el consumidor final paga. Llavors les estratègies que han de prendre els 

productors per obtenir beneficis tendeixen a ser explotacions de grans superfícies i amb 

alts nivells tecnològics per tal de disminuir despeses en el procés productiu i d’aquesta 

manera poder vendre el producte a preus reduïts i a la vegada obtenir beneficis 

 

 

 

 

 

 

En aquest projecte d’explotació des del principi ja queda limitat per la seva 

superfície i la inversió en tecnologia seria molt elevada per fer front a la competència de 

productes convencionals. Per altra banda els principis i objectius de la producció agrària 

ecològica són contraris a la industrialització del sector i aposten per a una agricultura de 

petita escala afegint un valor adquirit al producte el qual les petites superfícies i la mà d’obra 

Preu origen Preu mercat Preu destí

Patata 0,4 €/kg 0,5 €/kg 1,0 €/kg

Bleda 0,5 €/kg 0,6 €/kg 1,7 €/kg

Carbassó 0,5 €/kg 0,8 €/kg 1,6 €/kg

Ceba 0,2 €/kg 0,3 €/kg 1,0 €/kg

Mongeta 1,6 €/kg 2,1 €/kg 3,5 €/kg

Enciam 0,3 €/ut. 0,5 €/ut. 0,9 €/ut.

Pebrot 0,7 €/kg 1,1 €/kg 2,0 €/kg

Tomàquet 0,5 €/kg 0,9 €/kg 1,9 €/kg

Pastanaga 0,2 €/kg 0,4 €/kg 1,0 €/kg

Poma 0,6 €/kg 1,0 €/kg 1,9 €/kg

Taula 1: Mitjana de preus origen – destí d’alguns productes frescos l’any 2013 

Font: Observatorio de Precios de los Alimentos del Ministerio de 
Agricultura y Medio Ambiente 
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es vegin compensades en el preu final. Per tant en aquest projecte no té sentit la venta 

dels seus productes a mercats i cooperatives agràries convencionals i s’aposta pels circuits 

de comercialització curts. 

Conseqüentment, s’avaluaran aquells canals de comercialització que hi hagin el 

mínim d’intermediaris possibles de manera que la empresa assumeixi les competències 

directes en la comercialització. En aquest sentit es proposa explorar les següent 

alternatives: 

- Els supermercats i hipermercats: aproximadament un 20% de la població 

acostuma a fer la compra a les grans superfícies bàsicament per comoditat. 

És complicat fer-se’n proveïdor ja que demanen requisits molt complicats 

d’assolir en una explotació d’aquest nivell, com per exemple la garantia de 

continuïtat en el subministrament i grans quantitats de producte. 

- Comerços i botigues especialitzades: la resta de població habitualment 

realitza les compres alimentaries als comerços locals o del mercat per 

criteris de qualitat. Aquest canal és interessant ja que aquest tipus de 

comerços  habitualment compren directament als productors de la zona i 

són els que tenen la cartera de clients més gran tot i que hi intervé un 

intermediari. 

- Circuits curts o venda directa: aquest canal comercial és més modern i pocs 

consumidors l’usen habitualment, ja que en molts casos l’oferta és 

desconeguda o el consumidor no n’està habituat per conformitat amb el 

sistema tradicional. Tot i així, la venda directa és el canal comercial més 

utilitzat en la producció ecològica, ja que permet al productor guanyar 

seguretat, autonomia  i millorar el preu percebut. Per altra banda el 

consumidor coneix de primera mà com es produeix tot allò que menja pel 

contacte directe amb el productor. La venda directa pot ser a la mateixa 

finca o a una botiga pròpia, a fires o mercats, per internet o be per encàrrec 

i lliurant el producte directament a domicili. El gran inconvenient  és atraure 

els consumidors, per això es disposarà d’una política de màrqueting. 
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1.2   CLIENTS 

Ja que la proposta principal és la venda directa, en aquest apartat s’identificarà el 

públic objectiu, és a dir els consumidors potencials d’aquests productes ecològics per tal 

de dissenyar i dur a terme la publicitat o bé per influència en l’elecció del pla productiu. 

Ens basarem en el “Estudio del perfil del consumidor de alimentos ecológicos” 

realitzat pel Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino l’any 2011. El qual descriu 

el tipus de clients, les seves característiques i el seu comportament a l’hora de la compra 

d’aliments frescos i ecològics El perfil de consumidor té les següents característiques 

principals: 

- Hi ha una major proporció de dones. 

- Els consumidors són més aviat joves menors de 35 anys. 

- Pertanyen a classes socials altes o mitjanament altes. 

- El seu nivell de formació és elevat. 

- Els consumidors acostumen a viure amb fills a la seva llar. 

El comportament d’aquests consumidors són 

- No busquen cap marca en productes ecològics. 

- Estan compromesos amb la sostenibilitat i el medi ambient. 

- S’informen bé del que compren. 

- Es preocupen per la seva salut. 

- La limitació de consumir aquests productes és el preu. 

A partir d’aquí s’identifiquen quatre grups de consumidors segons el seu 

comportament: 

Des-implicats: 

- Consumeix aquests productes per la moda més que per convicció. 

- Poca preocupació per un estil de vida saludable. 

- Edat jove amb un nivell socioeconòmic baix. 
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  Ecologistes 

- Preocupació pel medi ambient traduït en un consum responsable. 

- Coneixedor de companyies favorables a la sostenibilitat. 

- Identifica correctament productes ecològics i s’informa. 

- Actitud oberta en tastar nous productes. 

- Residents en grans ciutats, nivell de formació avançat i predomini de classe alta. 

 Convençuts 

- Mostren una actitud de defensa de la “causa ecològica”, tant pel seu caràcter 

saludable com el seu paper en el desenvolupament sostenible. 

- Tenen un alt grau de coneixement d’aquests productes. 

- Són menys sensibles als preus tot i ser de classe més aviat mitja. 

  Preocupats per la salut 

- Menys preocupació mediambiental. 

- Consumir aquest tipus de productes és una garantia per a cuidar-se millor. 

- Majoritàriament són dones  

- Són més sensibles al preu i solen comprar en botigues especialitzades. 

Per altra banda val a dir que també són potencials clients altres negocis de serveis 

com restaurants, menjadors o comerços especialitzats pels quals la mateixa política de 

distribució segueix sent igual de vàlida per proveir-los mentre  acceptin la política de preus 

que s’ofereix i el màrqueting també anirà dirigits a aquests. 

1.3   COMPETIDORS 

1.3.1   En la producció 

Són competidors tots aquells productors que utilitzin una mateixa estratègia 

d’explotació, és a dir productors ecològics de petita escala i no ho són els productors 

convencionals amb venta a cooperatives. En la Taula 2 es mostren els productors 

registrats al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica de la comarca de l’Anoia i 

els productes que cultiven, aquests no ens obligaran en grans trets a adaptar el pla 
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productiu per evitar coincidència de produccions i preus no competitius perquè no són 

grans superfícies ni especialitzacions en productes que a la mateixa vegada es venguin a 

un mercat comú. 

Aquestes petites explotacions no afectaran a l’elecció d’alternatives ni a la 

programació de la producció pel que s’ha esmentat al paràgraf anterior. Cal dir que a la 

comarca també hi ha la cooperativa agrícola Agro Igualada la qual fa compra-venta de 

productes com fruita i verdura de pagesos de la comarca però no està especialitzada en la 

producció ni comercialització de productes ecològics. 

 

Nom Població Productes 

Antoni Castillo Ripoll Argençola Hortalisses d’hivernacle 

Jordi Correro Mayordomo El Bruc Hortalisses a l’aire lliure 

Francesc Xavier Pedrosa Pujol El Bruc Hortalisses a l’aire lliure 

Griselda Planas Riera Òdena Hortalisses a l’aire lliure 

Montserrat Soler Margarit Torre de Claramunt Hortalisses a l’aire lliure 

Maria Rovira Duran Piera Hortalisses a l’aire lliure 
Albercoquers 
Caquis 
Cirerers 
Nectariners 
Pereres 
Presseguers 
Pruneres 

Joan Raventós Millaret Hostalets de Pierola Albercoquers 
Cirerers 
Codonyers 
Figueres 
Nesprers 
Pomeres 
Pereres 
Presseguers 
Pruneres 

Josep Serra Torrens Sant Jaume Sesoliveres Hortalisses a l’aire lliure 
Albercoquers 
Nectariners 
Pomeres 
Presseguers 
Pruneres 
Manipulació i envasament de la 
producció hortofructícola 

Taula 2: Guia d’operadors de la P.A.E a la comarca de l’Anoia amb produccions hortofructícoles 
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1.3.2   En la comercialització 

Les explotacions ecològiques van fortament lligades a la venda directa, per tant els 

mateixos competidors en la producció són possibles competidors importants en la 

comercialització a no ser que venguin el producte a intermediaris. Les cooperatives tindrien 

poca influència però si que en tindrien canals de comercialització com comerços i botigues 

especialitzades. 

1.4   PROVEÏDORS 

En la següent Taula 3 queden establerts el llistat de proveïdors amb els que es 

tractarà per a cobrir necessitats de diferents tipus de serveis o productes. 

 

 

 

 

Taula 3: Llistat de proveïdors de l’explotació 

Nom Producte / Servei Ubicació Contacte 

Mas Pastoret 
Planter hortícola 

ecològic 
Torredembarra 977 802 829 

Motor Albet Maquinària Vilafranca del Penedès 938 181 245 

J. Margarit Taller Bosch Capellades 938 010 155 

Anoia de plàstics 
industrials 

Material de reg Igualada 938 047 159 

Martí Agrícola Productes agrícoles Santpedor 938 272 307 

Agro Igualada Productes agrícoles Igualada 938 030 917 

AgroXarxa Ajudes agràries Igualada 938 054 078 
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2. PLÀ DE MÀRQUETING 

2.1   POLÍTICA DE PRODUCTE 

2.1.1   Cartera de productes 

Es comercialitzaran les diferents varietats de fruita que provinguin de la producció 

fructícola de les espècies de poma (Malus sylvestris) i préssec (Prunus persica). També es 

comercialitzarà la collita de les oliveres restaurades que estaven a la finca un cop 

processada en forma d’oli. 

També les verdures i altres fruits que es produeixin en l’hectàrea d’horta, tomàquet, 

pebrot, albergínia, patata, cogombre, carbassó, meló, mongeta tendra, pèsol, fava, coliflor, 

bròquil, bròculi, col, ceba, calçot, all, enciam, escarola, bleda i espinac. 

La cartera de productes té com a objectiu oferir simultàniament un mínim de 10 

productes aproximadament per a la venda directa. 

També s’oferiran altres productes exclosos en aquest projecte però que s’obtinguin 

d’aquesta finca per tal d’optimitzar-la de forma sostenible, com llenya, roques, producció 

apícola o repel·lent d’insectes a base d’ortiga. 

2.1.2   Presentació del producte 

La fruita i verdura s’entregarà en caixes etiquetades d’uns 7 kg, a granel o bé en 

assortiments preestablerts. Per tant el producte es vendrà a pes o per unitat i anirà 

acompanyat d’una tarja amb informació de l’empresa i del producte. 

Es confeccionarà un cartell informatiu per als punts de venda perquè acompanyi 

l’exposició del producte i quedi clar l’origen i el sistema de producció. Per a la restauració 

pot ser opcional l’exposició d’un cartell conforme s’utilitzen aquests productes per a garantir 

la fiabilitat del client. 

Tots els productes en la mesura que sigui possible portaran el segell del CCPAE 

un cop hagi passat el període de conversió. Mentrestant es podran vendre com a productes 

lliures d’adobs de síntesi i fitosanitaris, i respectuosos amb el medi ambient. 
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2.1.3   Serveis complementaris  

A més a més de la distribució d’aliments, no es descarta la producció d’elaborats a 

partir d’aquests sota encàrrec o a causa d’excedents, portats a terme per tercers. 

L’empresa també restarà oberta a serveis agrícoles o de jardineria juntament amb 

l’altre empresa propietat del promotor especialitzada en jardineria. Amb les qualificacions 

dels operaris contractats pel promotor i les seves mateixes (Enginyeria agrícola, enginyeria 

de paisatges i enginyeria forestal) es vol arribar a oferir tot tipus de serveis professionals i 

assessorament, com elaboració de projectes d’aquestes competències o treballs amb 

maquinària de l’explotació. També està a disposició l’ús de la parcel·la per a activitats 

d’ensenyament, lúdiques i terapèutiques realitzades pel Centre Dankaes. 

2.2   POLÍTICA DE PREUS 

La formació dels preus de venta dels productes convencionals ve determinada per 

la cadena de valor de les fruites i hortalisses, com mostra la Figura 1 en cada esglaó hi 

intervé un intermediari que afegeix un cost i n’obté un marge comercial. Es vol avaluar 

aquesta cadena per tenir en coneixement els marges comercials que s’emporta cada 

intermediari ja que es vol estimar un preu de venta en el que el productor adquireix totes 

les funcions que realitzarien aquestes parts. 

Figura 1: Cadena de valor de fruites i hortalisses a Espanya (Font: Análisis de la cadena de 

valor y la formación de precios de los productos frescos de la “Asociación Española de 

Distribuidores, Autoservicios y Supermercados” l’any 2004) 
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En l’economia d’escala el productor sol aconseguir aproximadament un marge 

comercial d’un 10 -15%, segons l’informe d’on s’ha extret la Figura 1 el productor té uns 

costos de producció mitjans de 0,45 €/kg i un benefici de 0,06 €/kg mentre que els demes 

intermediaris tenen els costos més baixos i els beneficis més elevats, com es representa a 

l’esquema de la Figura 2 ficant com exemple el tomàquet d’Andalusia en un canal de 

comercialització tradicional. Per tant es pot intuir que entre el productor i el minorista els 

intermediaris aconsegueixen marges superiors al del productor ja que els beneficis són 

similars però els costos més reduïts. 

Seguidament s’identifica quin és el marge comercial que acostuma a treure un 

comerç minorista de productes vegetals ja que d’aquesta forma es dóna una idea dels 

beneficis que treu un venedor. Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, el 

marge comercial sobre ventes de fruita i verdura del comerç minorista a Catalunya entre 

l’any 2003 i 2007 és aproximadament del 30%, és a dir que els comerços tenen un marge 

de benefici del 30% sobre el cost de compra al majorista per aquests productes.  

Per finalitzar, a l’hora d’estimar el preu d’un producte ecològic s’ha de tenir en 

compte el sobre cost vinculat a la millora de qualitat respecte al producte convencional i la 

resposta del consumidor en front aquest. En l’estudi de “Análisis de precios de alimentos 

ecológicos en distintos formatos comerciales: El caso de Vizcaya” de la Universidad del 

País Vasco, s’analitza com el preu dels productes ecològics per mitjana excedeixen en un 

Figura 2: Preus, costos i marges de comercialització del tomàquet a Andalusia l’any 

2008 (Font: Estudio de la cadena de valor del tomate de la Junta de Andalucia) 
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45% en front dels productes convencionals però que també hi ha la possibilitat de trobar 

productes ecològics frescos dins l’interval de preus del convencional sobretot en comerços 

especialitzats. El sobrepreu del d’aquests productes frena el consum i sols un 20% dels 

consumidors estan disposats a pagar aquest excés. Per tant una bona estimació seria que 

els preus no sobrepassessin un 50% del preu convencional. 

Per tant la forma en que s’han d’estimar els preus de venda han de ser, avaluant 

els costos de producció amb els marges bruts i estimant les despeses de comercialització 

i a partir d’aquí ajustant aquests costos, poder definir el benefici net intentant no 

sobrepassar en excés el preu al consumidor de productes convencionals.  

 

 

Preu real al majorista 

(Mercabarna)

Preu calculat al minorista 

(marge comercial del 30%)

Preu estimat del producte 

ecològic (excés del 50%)

Cost de producció i  comercialització 

màxim (marge comercial del 30%)

Alls 3,13 €/kg 4,07 €/kg 6,10 €/kg 4,27 €/kg

Albergínia 0,92 €/kg 1,20 €/kg 1,79 €/kg 1,26 €/kg

Bleda 0,65 €/kg 0,85 €/kg 1,27 €/kg 0,89 €/kg

Broculi 0,93 €/kg 1,21 €/kg 1,81 €/kg 1,27 €/kg

Bròquil 1,04 €/kg 1,35 €/kg 2,03 €/kg 1,42 €/kg

Calçots 0,10 €/ut. 0,13 €/ut. 0,20 €/ut. 0,14 €/ut.

Carbassó 0,96 €/kg 1,25 €/kg 1,87 €/kg 1,31 €/kg

Ceba seca 0,40 €/kg 0,52 €/kg 0,78 €/kg 0,55 €/kg

Ceba tendra 0,57 €/kg 0,74 €/kg 1,11 €/kg 0,78 €/kg

Cogombre 0,63 €/kg 0,82 €/kg 1,23 €/kg 0,86 €/kg

Coliflor 1,02 €/ut. 1,33 €/ut. 1,99 €/ut. 1,39 €/ut.

Cols 0,55 €/ut. 0,72 €/ut. 1,07 €/ut. 0,75 €/ut.

Enciam 0,49 €/ut. 0,64 €/ut. 0,96 €/ut. 0,67 €/ut.

Escarola 0,74 €/ut. 0,96 €/ut. 1,44 €/ut. 1,01 €/ut.

Espinac 0,89 €/kg 1,16 €/kg 1,74 €/kg 1,21 €/kg

Faves 1,63 €/kg 2,12 €/kg 3,18 €/kg 2,22 €/kg

Mongetes 1,35 €/kg 1,76 €/kg 2,63 €/kg 1,84 €/kg

Patata 0,35 €/kg 0,46 €/kg 0,68 €/kg 0,48 €/kg

Pebrot 1,14 €/kg 1,48 €/kg 2,22 €/kg 1,56 €/kg

Pèsols 2,86 €/kg 3,72 €/kg 5,58 €/kg 3,90 €/kg

Porros 0,82 €/kg 1,07 €/kg 1,60 €/kg 1,12 €/kg

Tomàquet 1,02 €/kg 1,33 €/kg 1,99 €/kg 1,39 €/kg

Taula 4:  Estimació de preus i costos en producció ecològica d’hortalisses a partir dels 

preus a Mercabarna de l’any 2010 
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Producte Descripció Veritas Enterbio Can Perol Promig Producte Descripció Veritas Enterbio Can Perol Promig

Vermella 1,75 €/kg 1,87 €/kg 1,70 €/kg 1,77 €/kg Escarola - - 1,35 €/ut. 1,35 €/ut.

Blanca 1,75 €/kg 1,76 €/kg 1,70 €/kg 1,74 €/kg Bleda 2,96 €/kg - 3,30 €/kg 3,13 €/kg

All 0,74 €/ut. 6,26 €/kg 0,90 €/ut. 0,82 €/kg Espinacs - - 6,40 €/kg 6,40 €/kg

Grano oro 1,96 €/kg 2,08 €/kg - 2,02 €/kg Albergínia 3,76 €/kg - 1,50 €/kg 2,63 €/kg

Figueres 1,95 €/kg - - 1,95 €/kg Plana 7,96 €/kg 5,54 €/kg 5,95 €/kg 6,48 €/kg

Seca 2,69 €/kg - - 2,69 €/kg Rodona 8,96 €/kg - 5,95 €/kg 7,46 €/kg

Blanc 3,96 €/kg - 2,95 €/manat 3,96 €/kg Carbassó 3,46 €/kg 2,98 €/kg 2,50 €/kg 2,98 €/kg

Violeta 4,56 €/kg - - 4,56 €/kg Californià 4,86 €/kg - - 4,86 €/kg

Groc 3,96 €/kg - - 3,96 €/kg Italià verd 4,26 €/kg - 3,66 €/kg 3,96 €/kg

Verd - 3,54 €/kg 3,30 €/kg 3,42 €/kg Italià verm. - 5,03 €/kg 2,60 €/kg 3,81 €/kg

Net 3,76 €/kg 4,25 €/kg - 4,01 €/kg Vermell 5,96 €/kg - 3,95 €/kg 4,96 €/kg

Api - - 1,60 €/ut. 1,60 €/ut. Raf 4,46 €/kg - - 4,46 €/kg

Coliflor 3,75 €/ut. - - 3,75 €/ut. Penjar 5,96 €/kg - 5,50 €/kg 5,73 €/kg

Brócoli 4,46 €/kg - - 4,46 €/kg Pera 3,26 €/kg 2,10 €/kg 2,90 €/kg 2,75 €/kg

Bròquil Verd 3,95 €/ut. - - 3,95 €/ut. Amanida 3,76 €/kg - - 3,76 €/kg

- - 1,90 €/ut. 1,90 €/ut. Madur 3,76 €/kg - - 3,76 €/kg

Paperina - - 1,90 €/ut. 1,90 €/ut. Perla negra 6,96 €/kg - - 6,96 €/kg

Riçada 3,95 €/ut. - - 3,95 €/ut. Cogmbre Curt 3,26 €/kg 2,08 €/kg - 2,67 €/kg

Llombarda 3,96 €/kg 2,08 €/ut. - 2,08 €/ut. Carxofa 6,96 €/kg - - 6,96 €/kg

Maravilla 1,65 €/ut. - 1,35 €/ut. 1,50 €/ut. Àcida 4,40 €/kg 4,40 €/kg

Verd 1,65 €/ut. - 1,35 €/ut. 1,50 €/ut. Gala 2,80 €/kg 3,30 €/kg 3,05 €/kgFulla de 

roure 1,65 €/ut. 1,52 €/ut. 1,35 €/ut. 1,51 €/ut. Golden 2,80 €/kg 2,95 €/kg 2,88 €/kg

Iceberg 2,35 €/ut. 1,42 €/ut. - 1,89 €/ut. Fuji 3,00 €/kg 2,90 €/kg 2,95 €/kg

Batavia 1,45 €/ut. 1,52 €/ut. - 1,49 €/ut. Prèssec 2,80 €/kg 3,30 €/kg 3,05 €/kg

Mongeta

Pebrot

Tomàquet

Patata

Ceba

Nap

Porro

Col

Enciam
Poma

Taula 5: Preus unitaris de productes ecològics en venda directa de tres empreses diferents 

En la Taula 4 es mostra una estimació teòrica d’aquests preus de venda a partir de 

dades extretes de l’observatori d’estadístiques comercials de MercaBarna. Oferir un 

producte a aquests preus seria assequible pel consumidor i alhora s’obtindria un benefici 

acceptable per a l’explotació. Val a dir que hi ha certs productes que el marge brut varia 

molt entre la producció convencional i la ecològica i els costos de producció més els de 

comercialització es disparen impossibilitant obtenir unes despeses similars al convencional 

que permetin oferir aquests preus. 
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Per això s’ha realitzat una base de dades amb preus reals de venda de varis 

comerços on-line per comparar aquestes estimacions amb la realitat, ja que al calcular-los 

s’ha utilitzat la mitjana dels percentatges pel conjunt d’hortalisses i fruita. 

Aquests sobre costos excessius es poden observar comparant les estimacions de 

la Taula 4 amb preus reals de varies webs de venda a domicili de productes ecològics que 

es troben a la Taula 5, que com s’ha esmentat anteriorment són perquè els costos es 

disparen a causa del sistema de producció. L’exemple clar és la mongeta ja que en ecològic 

la mà d’obra de recol·lecció és molt més alta que en convencional a màquina.  

En definitiva, per calcular els beneficis d’aquest projecte utilitzarem preus de 

referència d’altres empreses dedicades al mateix motiu, però el càlcul del preu de cada 

producte en el futur vindrà donat a partir de les despeses fixes i variables assumint totes 

les competències com a productors i intermediaris, intentant igualar als productes 

convencionals i si no és possible, que el sobrecost no sigui excessiu.  

2.3   POLÍTICA DE PUNT DE VENTA O DISTRIBUCIÓ 

2.3.1   Principis 

- S’ha de facilitar una coneixença directa entre el productor i consumidor. Sense 

aquesta no es poden construir complicitats. 

- Productors i consumidors actuen segons uns compromisos comuns i uns 

interessos complementaris. La confluència de diferents interessos és la condició 

per a la millora permanent. 

- Els productes han d’estar lligats al territori. 

- El consumidor ha d’estar informat de l’origen del producte, les seves condicions de 

distribució, la seva estacionalitat i entendre’n la validesa. 

- Els consumidors han de definir criteris de compra coherents i comprensibles pels 

productors. 

- La producció i la comercialització ha de  minimitzar la contaminació. 
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2.3.2   Canal de comercialització seleccionat 

El tipus de venda serà per servei a domicili més a botigues especialitzades, 

mercats, restauració i altres. S’adquirirà la funció de venedor i de proveïdor a domicili. 

2.3.3   Logística 

L’emmagatzematge del producte serà gairebé nul al tractar-se de productes frescos 

i de temporada, però es destinarà una part d’infraestructura dins de la finca (els estables 

de la situació sense projecte) per a la conservació d’alguns productes i la seva manipulació. 

Les comandes s’atendran per via telefònica, e-mail o xarxa social oferint al 

consumidor l’elecció més còmode per a realitzar-la. A la llarga s’oferirà el servei de compra 

per la botiga on-line. 

Pel que fa el transport del producte, les distàncies seran curtes dins de la mateixa 

comarca, i es farà la distribució amb la furgoneta de l’empresa  dos dies a la setmana. 

2.3.4   Política de promoció i publicitat 

Els productes sempre aniran acompanyats de publicitat de l’empresa tant a domicili 

com als comerços. Gran part de la publicitat es farà per xarxa social i boca a boca. 

S’elaboraran promocions per a la captació de clients com transport gratuït o regalar 

certs productes per fidelització. Es prendrà la promoció com un tipus d’inversió. 

En la mesura que sigui possible s’assistirà a mercats, fires, etc... per a donar la cara 

i fer-se conèixer, igual que a la llarga serà necessària la figura d’un comercial per 

augmentar la cartera de clients sobretot de cara a altres comerços i serveis. 
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3. CONCLUSIONS 

• Degut a la petita superfície de l’explotació i el nivell tecnològic proposat, es 

considerarà que la comercialització convencional (a mercats en origen) no generarà 

beneficis suficients per a que el negoci sigui rentable. 

• Es proposa una estratègia comercial enfocada als circuits curts, botigues 

especialitzades, mercats i restauració. Eliminant el màxim d’intermediaris i assolint 

les seves competències per augmentar el benefici que es pot obtenir del producte. 

• La competència en la producció a l’Anoia per operadors amb la certificació del 

CCPAE es limita a 7 productors d’hortalisses i 3 de fruita. 

• L’oferta es mantindrà en un mínim d’aproximadament 10 productes a qualsevol 

època de l’any per assegurar la fidelitat del client i s’oferirà en format cistella o bé 

per comanda personalitzada. En tots els casos es distribuirà a domicili dins de la 

comarca. 

• Els preus de venda que s’utilitzaran per l’estudi econòmic seran els que mostren la 

Taula 5. De totes formes, el preu real en cada moment serà decisió del promotor 

en funció de les despeses i de la competència. 
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1. DESCRIPCIÓ DELS RECURSOS DISPONIBLES 

1.1. SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ GENERAL 

L’àrea d’estudi del projecte es centre a una finca de 9,15 hectàrees situada al terme 

municipal de Copons, que té una superfície de 18,7 km2, es troba a una altitud de 432 

metres sobre el nivell mitjà del mar i té una població segons el cens del 2013 de 325 

habitants. El terme municipal de Copons limita amb altres termes municipals al nord amb 

Veciana, a l’oest amb Sant Guim de Freixenet, a l’est amb Rubió i al sud amb Jorba. 

La finca, queda a 2,4 quilòmetres del centre del municipi de Copons seguint per la 

carretera comarcal C-1412a sentit nord i sortint d’aquesta al primer camí passat el pont de 

la riera de Sant Pere direcció Sant Pere de Copons. Anant per l’autovia A-2 s’agafa la 

mateixa carretera comarcal a la sortida 545 i queda a 5,7 quilòmetres. 

La propietat del terreny és d’en Gonzalo Pulpillo de la Torre des de fa anys, el qual 

la va comprar sense motius d’extreure-hi un rendiment econòmic personal ja que gaudeix 

de la jubilació. Al 2001 per això s’hi va instal·lar una hípica amb nou d’estables de lloguer i 

amb cavalls propis on es duen a terme activitats lúdiques i terapèutiques. La seva filla és 

l’encarregada de programar les activitats i beneficiar-se econòmicament d’aquestes amb 

ajudes temporals. En Gonzalo per ajudar i com a oci s’encarrega de la recol·lecció, 

emmagatzematge, i si és necessari, la compra de farratges a finques veïnes per 

alimentació dels cavalls, entre d’altres feines de manteniment de la finca. 

1.2. TERRA 

Segons les dades extretes del Sigpac, la finca es divideix en set parcel·les i 

d’aquestes cadascuna es subdivideix en varis tipus d’aprofitament diferents. En la Taula 1, 

s’han agrupat els mateixos aprofitaments que hi ha dins el total de la superfície que limita 

la finca. Val a dir que a la realitat els percentatges varien bastant 
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Ús hípica 0,44 ha 8%

Ús horta 0,19 ha 3%

Aprofitament farratger 5,14 ha 89%

Total 5,77 ha 100%

 

 

 

 

A partir de mesures preses, s’ha elaborat la següent taula distribuint la terra segons 

el seu ús real, és a dir, en l’espai que s’utilitza per a la hípica (estables, tancats, zona 

d’entrenament, etc..), la zona d’horta i la superfície restant. Aquestes superfícies 

s’aproximen a la realitat dins els límits que s’observen en el Plànol 2, que són diferents als 

límits de la propietat, deixant fora la superfície que no s’utilitza o és de difícil accés. 

 

 

 

 

1.3. MÀ D’OBRA 

En la situació sense projecte la terra es treballa eventualment i per tant no és 

necessari cap treballador fix. Les diferents labors que es porten a terme són per part del 

propietari qui s’encarrega com s’ha esmentat abans del manteniment de la finca i de 

l’alimentació dels cavalls i per altra banda, del cultiu hortícola se’n encarrega el promotor 

del projecte per complementar temporades baixes de feina en la jardineria. 

 

 

 

Terres llaurables 5,84 ha 63,8%

Pastura arbustiva 2,72 ha 29,8%

Edificacions 0,04 ha 0,5%

Horta 0,19 ha 2,1%

Pasturatge 0,35 ha 3,8%

 Superfície total 9,15 ha 100%

Taula 1: Tipus d’aprofitaments i superfície que ocupen dins la finca segons el Sigpac. 

Taula 2: Usos reals i superfície que ocupen dins de la finca 
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1.4. MAQUINÀRIA 

- Tractor EBRO 6080 de 76 CV de potència, 2 metres d’amplada i 7900 hores d’ús 

adquirit de segona mà l’any 2000. 

- Cultivador de relles elàstiques de 2,3 metres d’amplada i adquirit de segona mà 

l’any 2000. 

- Sembradora de 2,5 metres d’amplada adquirit de segona mà l’any 2000. 

- Empacadora de bales de 100 x 50 x 30 centímetres i 15 kg, adquirida de segona 

mà l’any 2013 

- Apilador de palla amb 3 molinets de 90 cm de diàmetre. 

- Segadora BCS 20000 de tres rodes i 1,2 metres d’amplada. Adquirida de segona 

mà l’any 2012. 

- Moto Segadora  SEP BC 90 de 5 CV i 1 metre d’amplada. 

- Motocultor Honda FF500 de 58,5 cm d’amplada adquirit nou l’any 2013. 

- Dumper AUSA SHF de 900 kg de pes i 1,5 metres d’amplada. Carga màxima 2400 

kg i adquirit de segona mà l’any 2012. 

- Bobcat de quatre rodes amb pala, retro i pinces. Adquirida l’any 2012 i 5600 hores 

d’ús. 

- Quad Massey Ferguson d’un metre d’amplada adquirit nou l’any 2003. 

- Desbrossadora per a quad. 

- Remolc per a quad amb bolquet de 1,5 x 1,1 x 0,3 metres de volum. 

- Remolc sense bolquet de 2 x 1,35 x 0,3 metres de volum. 

- Remolc agrícola amb bolquet hidràulic de 3,5 x 1,8 x 1 metres de volum. 
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1.5. CONSTRUCCIONS 

Per a pràctiques agrícoles només hi ha un cobert sense parets de 112 m2 que 

s’utilitza per aparcar la maquinària i emmagatzemar les bales de palla i farratges. 

Relacionats amb la hípica hi han 9 estables junt amb un despatx formant una 

estructura de 180 m2. També hi han dos coberts per a cavalls amb tres parets cadascun 

de 19,5 m2. Per altra banda també hi ha un magatzem enmig de la finca que ocupa una 

superfície de 480 m2 contant l’exterior enjardinat. 

1.6. RECURSOS HÍDRICS 

La finca disposa de dos pous d’aigua de 40 metres de fondària, dels quals sols un 

està reglamentat per l’agencia catalana d’aigua i amb permís per extreure un màxim de 

6.000 m3/any. Tot i així aquest permís el van concedir per a ús domèstic de l’aigua i 

abastiment de la hípica sense pagar un preu per aquesta. Un cop bombejada fora del pou, 

en la situació sense projecte, l’aigua s’emmagatzema  en un dipòsit de 5.000 litres i en tres 

de 1.000 litres. 

1.7. RECURSOS ELÈCTRICS 

A la finca no hi ha subministrament d’energia elèctrica, ja que queda apartada de 

centres urbans. Passa una línia elèctrica de dos circuits de 220 Volts a un radi de 10 

quilòmetres però mai s’ha fet la instal·lació per l’elevat preu aproximat de 36.000€ que 

suposaria un quilòmetre de cablejat elèctric soterrat. Actualment es proporciona energia 

elèctrica amb dos generadors que s’utilitzen depenent de la potència necessària.  

 Els generadors són un SDMO HX2500 de 2,2 kW i 230 V amb un consum de 1,2 

l/h i l’altre és un HONDA ECT 6500 trifàsic de 6,5 kVA i 400/230 V amb un consum de 2,6 

l/h. Ambdós adquirits nous l’any 2001. 
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1.8. SISTEMA DE REG 

Com s’ha esmentat anteriorment, a partir de l’any 2013 es comencen a cultivar 

calçots en regadiu, per això va ser necessària una inversió en material de reg d’uns 2.000€ 

significativa per a ser esmentada i incloure en aquest annex. 

- 250 metres de tub de polietilè de diàmetre exterior de 40 mm, diàmetre interior de 

32 mm i pressió de 6 bars. 

- 500 metres de tub d’exsudació.  

- 4 “T” de unió de polietilè de 32 mm. 

- 2 enllaços de vàlvula de 32 mm. 

- 3 enllaços sense vàlvula de 32 mm. 

- 28 aspersors de turbina Rain Bird 3500 d’entre 4,6 i 10,7 m d’abast, pressió d’entre 

1,7 i 3,8 bars i cabal d’entre 0,12 i 1,04 m3/h. 

- 28 collarins per a aspersors. 

- 28 aixetes per aspersors. 

- 28 tubs porta-aspersors.  

- 1 dipòsit de 5.000 litres. 

- 6 dipòsits de 1.000 litres. 

- Motobomba Kohler Command Pro de 7 hp i 208 cc. 

1.9. COMPRA DE PALLA I FARRATGES 

La filla del propietari, educadora del Centre Dankaes, és l’encarregada de gestionar 

l’alimentació dels cavalls i és qui assumeix les despeses d’aquests. La collita farratgera de 

la finca (12.000 kg/any, si aquest ha estat bo) els dura uns 5 mesos, ja que els  8 cavalls 

consumeixen uns 2.500 kg/mes. Per tant els 7 mesos restants han de comprar 17,5 tones, 

meitat de farratge i meitat de palla a un preu de 0,12 €/kg de farratge i 0,05 €/kg la palla. 

Això surt que quan no queda farratge de la pròpia finca, anualment hi ha una despesa 

d’aproximadament 1.500€ per la compra externa d’aliments. Finalment, el preu d’alimentar 

un cavall entre el cost de producció intern més el cost de compra externa de farratge i palla 

surt a 280 €/any. 
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EQUIPAMENT h/ha PRODUCTES Ut. Ut

Setemb.- oct. del  2006 Cultivar 1,5 Trac. + cul tivador 1,3

Sembrar 2 Trac. + sembradora 1,5 Llavor a l fa ls , festuca i  margal l . kg/ha 250

2010 Adobar 1,5 Trac. + remolc 1,2 Fems m3/ha 10

1a Sega

1a abri l Segar 10 Segadora 9

Voltejar 2 Trac. + mol inets 1,8

Embalar 10 Trac. + empacadora 9,5

Transp. Farratge 4 Quad + remolc 3,8 Farratge Paca 200

2a Sega

2a abri l  - 1a  maig Segar 10 Segadora 9

Voltejar 2 Trac. + mol inets 1,8

Embalar 10 Trac. + empacadora 9,5

Transp. Farratge 4 Quad + remolc 3,8 Farratge Paca 200

3a Sega

2a maig Segar 10 Segadora 9

Voltejar 2 Trac. + mol inets 1,8

Embalar 10 Trac. + empacadora 9,5

Transp. Farratge 4 Quad + remolc 3,8 Farratge Paca 200

4a Sega

1a juny Segar 10 Segadora 9

Voltejar 2 Trac. + mol inets 1,8

Embalar 10 Trac. + empacadora 9,5

Transp. Farratge 4 Quad + remolc 3,8 Farratge Paca 200

Tot. h UTH Impl:  5 Total h maq. Impl.:   4 Total farratge: 800

Tot. h UTH Expl:  104 Total h maq. Expl.:   96,4

Implantació: operacions que es fan només el primer any

Explotació: operacions que es fan cada any de durada de la pradera

PRODUCTESMAQUINÀRIA
DATA LABOR 

MÀ D'OBRA 
hUTH/ha

2. SISTEMA ACTUAL DE PRODUCCIÓ 

2.1. PRADERA ARTIFICIAL PERMANENT 

Es fa aprofitament farratger en la finca destinat a alimentació dels cavalls i se’n 

diferencien la pradera de dalt i la pradera de baix com es pot observar al plànol 3,. 

Bàsicament per l’any que es va sembrar l’associació d’alfals, margall i festuca, la de baix 

el 2006 i la de dalt al 2010, el que ha acabat diferenciant-les per això és el rendiment en 

farratges ja que la de baix és la que se’n treu més quantitat. Tot i així les dades del full de 

cultiu són per al conjunt de tota la finca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3: Full de cultiu de l’associació alfals, festuca i margall 
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2.2. CULTIU DE CALÇOTS 

Des del 2013 es dedica una superfície de 0,19 hectàrees destinada al cultiu de 

calçots, en la taula 32 es mostra el procés productiu del calçot i en la taula 33 el procés 

productiu de la ceba per plantar el calçot, en una superfície de 1.200 m2 i 750 m2 

respectivament. 

 

 

 

EQUIPAMENT h PRODUCTES Ut. Ut

2a març del 2013 Muntar reg 3 Aspersors Ut. 28

1a de juny Cultivar 1 Trac. + cultivador 0,9

1a d'agost Aportar fem 3 Bobcat + pala 2,8 Fems m3
12

Cultivar 1 Trac. + cultivador 0,9

Reg 0,5 Motobomba 0,5 Aigua m3
9

Llaurar 3 Motocultor 2,8

1a setembre Llit de sembra + cavallons 3 Motocultor 2,8

1a setm. Setembr. Plantar 8 Ceba calçot Ut. 6.000

Reg 0,5 Motobomba 0,5 Aigua m3
9

2a setm. Setembr. Plantar 8 Ceba calçot Ut. 6.000

Reg 0,5 Motobomba 0,5 Aigua m3
9

3a setm. Setembr. Plantar 8 Ceba calçot Ut. 6.000

Reg 0,5 Motobomba 0,5 Aigua m3
9

Finals d'octubre Calçar 5

Mitjans novembr. Calçar 5

Desembre - abril Arrencar 20 Calçots Ut. 17.000

Preparar manat 8 Manat de 25 Ut. 684

Reg 24 Motobomba 24 Aigua m3
432

Tot. h UTH Explotació:  75 Total aigua: m3
351

Explotació: per a una parcel·la

Reg: dos cops per setmana si no plou

DATA LABOR 
MÀ D'OBRA 

hUTH

MAQUINÀRIA PRODUCTES

Implantació: muntatge reg per aspersió de les dues parcel·les

Taula 4: Full de cultiu del calçot 
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2.3. MANTENIMENT DE LA FINCA 

No és un procés productiu però s’esmenta pel fet que ocupa una gran part de les 

feines realitzades a la finca. Es passa la desbrossadora pels marges tres cops a l’any i s’hi 

dediquen unes 40 hores cada vegada. L’encarregat és el propietari. 

2.4. NECESSITATS DE MÀ D’OBRA I MAQUINÀRIA 

En aquesta finca el propietari treballa 224 hores anuals destinades al manteniment 

i al cultiu de farratges, tot i que es podria dir que hi està moltes més fent altres feines i 

donant de menjar als cavalls. Per altra banda, el promotor hi dedica 1148,5 hores anuals 

al cultiu dels calçots, també entre d’altres feines. 

  

 

EQUIPAMENT h PRODUCTES Ut. Ut

2a març del 20013 Muntar reg 3 Aspersors Ut. 28

Principis de  març Cultivar 1 Trac. + cultivador 0,9

Finals de març Aportar fem 3 Bobcat + pala 2,8 Fems m3 12

Cultivar 1 Trac. + cultivador 0,9

Llit de sembra + cavallons 3 Motocultor 2,8

Plantar 8 Planter de ceba Ut. 35.000

Reg 0,5 Motobomba 0,5 Aigua m3 9

1a d'agost Arrencar + assecar 16 Cebes de calçot kg 2.500

Reg 17 Motobomba 17 Aigua m3 306

Tot. h UTH Explotació:  32,5 Total aigua: m3 236

Explotació: per a una parcel·la

Reg: dos cops per setmana si no plou

DATA LABOR 
MÀ D'OBRA 

hUTH

MAQUINÀRIA PRODUCTES

Implantació: muntatge reg per aspersió de les dues parcel·les

Taula 5: Full de cultiu de la ceba blanca tardana de Lleida 
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Consum (l/h) Cost (€/h)

Segar 1 1,35

Voltejar 6 8,10

Embalar 12 16,20

Transport 1,5 2,18

Cultivar 12 16,20

Regar 1,2 1,74

Femar 8 10,80

Llaurar 1,1 1,60

Preu Gasoil 1,35 €/l

Preu Gasolina 1,45 €/l

Combustible
Labor

Pradera

Horta

 

2.5. DESPESES DE L’UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA 

 

Pradera Horta Manten. Total Pradera Horta Manten. Total

1a 6 6 2

2a 6 6 2

1a 6 26 32 2 25 27

2a 6 14 20 2 12 14

1a 7 7 5,9 5,9

2a 22,5 26 48,5 11,5 25 36,5

1a 20,8 6 14 40,8 19,3 1,5 12 32,8

2a 20,8 2 22,8 19,3 1,5 20,8

1a 20,8 2 22,8 19,3 1,5 20,8

2a 20,8 2 22,8 19,3 1,5 20,8

1a 20,8 3 14 37,8 19,3 2,4 12 33,7

2a 2 26 28 1,5 25 26,5

1a 2 2 1,5

2a 2 2 1,5

1a 23,5 23,5 8 8

2a

1a 15,75 15,75 2,8 2,8

2a 12,75 12,75

1a 2 2 2

2a 7 7 2

1a 2 2 2

2a 7 7 2

1a 2 2 2

2a 2 2 2

104 148,5 120 372,5 96,5 61,1 111 249,6

NECESSITATS MÀ D'OBRA (h) NECESSITATS MAQUINÀRIA (h)

Abril

Maig

Juny

Gener

Febrer

Març

Total

Octubre

Novembre

Desembre

QUINZENA

Juliol

Agost

Setembre

Taula 6: Necessitats de mà d’obra i maquinària  per quinzenes 

Taula 7: Cost variable de les labors efectuades en la situació actual 
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Labor €/Ut. € %

Segar h 36 1,35 49 6

Voltejar h 7,2 8,1 58 8

Embalar h 38 16,2 616 81

Transpo. Farratge h 15,2 2,18 33 4

Total 756 100

€/Ut. €

Bala 800 0 0

Despeses

Marge brut pradera 756 €0 € -756 €

UnitatsProducte

Farratge

Unitats

Despeses variables totals (Són les ocasionades per les labors si no s'utilitzen productes)

Ingressos derivats de la venta dels productes

Ingressos Marge Brut

3. MARGES BRUTS I FLUXOS DE CAIXA 

3.1. MARGES BRUTS 

La pradera té unes despeses molt baixes, i no s’han afegit els costos d’implantació. 

No la tindrem en compte alhora d’avaluar els fluxos de caixa perquè va destinada a un 

aprofitament diferent al del nostre objectiu, però servirà per tenir una idea a l’hora de 

millorar el sistema de producció dels farratges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 8: Marge brut de la pradera per a 5,14 ha.  
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3.2. FLUXOS DE CAIXA HORTÍCOLA 

Tenint en compte que els ingressos anuals són variables ja que es fa venta directa 

i de proximitat i el producte es ven a varis preus diferents, en la Taula 9 es mostra el marge 

brut de la temporada 2013-2014 amb l’IVA dels ingressos declarat i sense comptar la 

despesa de mà d’obra. S’ha de tenir en compte la inversió inicial en el motocultor i el 

sistema de regadiu per un valor de 4.775€ i les despeses mensuals que s’efectuen a la 

gestoria Grup Carles (Igualada) de 60 €, per les activitats de jardineria i producció tractades 

conjuntament.  

 

Labor €/Ut. € %

Cultivar h 3,6 16,2 58 28

Regar h 43,5 1,74 76 36

Femar h 5,6 10,8 60 29

Llaurar h 8,4 1,6 13 6

Total 208 100

Producte €/Ut. € %

Fems m3 24 0 0 0

Aigua m3 587 0 0 0

Planter ceba Safata 40 4,5 180 46

Labors 208 54

Total 388 100

€/Ut. €

Unitats 17.105 0,12 2.027

Cebes kg 200 1 200

Despeses

Marge brut calçots 388 €

Despeses variables ocasionades per les labors

Unitats

Ingressos derivats de la venta dels productes

Producte Unitats

Ingressos Marge Brut

2.227 € 1.839 €

Despeses variables totals

Unitats

Calçots

Taula 9: Marge brut dels calçots (inclòs el cultiu de la ceba) per a 0,19 ha. 
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4. CONCLUSIONS 

 En la situació sense projecte sols se’n treu rendiment econòmic a un 3% de la 

superfície total de la finca. Les activitats que s’hi realitzen són de manteniment i 

lúdic-terapèutiques amb cavalls. 

 S’aprofitaran la majoria de recursos, infraestructures i maquinària existents de la 

hípica per a l’explotació. 

 El cost d’oportunitat és molt elevat ja que en la situació sense projecte els beneficis 

agrícoles són molt baixos ja que el concepte del promotor és una feina secundària 

a la seva professió. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

NORMATIVA EUROPEA 

La normativa que regula la producció agrícola ecològica està recollida als 

Reglaments (CE) 834/2007, 889/2008 i 1235/2008. És una regulació vàlida en tot els 

països de la Unió Europea, que estableix les normes de producció, elaboració, etiquetatge 

i el sistema de control d’aquests productes. Per tant, tothom que produeixi sota el certificat 

de la PAE cal que compleixi la normativa i estigui autoritzat per un organisme de control 

autoritzat, en aquest cas, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). 

En l’apartat 2 i 3 d’aquest annex s’han seleccionat dels reglaments pertinents, els 

articles que afecten l’objectiu i finalitat d’aquest projecte. 

NORMATIVA CATALANA 

Com s’ha esmentat anteriorment, el sistema agroalimentari ecològic ve regulat de 

forma bàsica per la normativa europea. A partir d’aquesta, la Generalitat de Catalunya 

assoleix també algunes competències normatives per aplicar en el seu territori els quals 

acaben de concretar certs aspectes normatius contemplats al reglament europeu. En la 

publicació de la Resolució AAM/951/2012 es va aprovar el Quadern de Normes Tècniques 

de la producció agroalimentària ecològica que resol situacions d’ambigüitat de la normativa 

europea. 

En l’apartat 4 d’aquest annex s’han seleccionat de les seccions pertinents, els punts 

que afecten amb l’objectiu i finalitat d’aquest projecte. 
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2. REGLAMENT (CE) 834/2007 

TÍTOL II: OBJECTIUS I PRINCIPIS DE LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA  

Article 3: Objectius 

a) Assegurar un sistema viable de gestió agrària que: 

i) Respecti els sistemes i els cicles naturals i preservi i millori la salut del sòl, l’aigua, 

les plantes i els animals i el equilibri entre ells. 

ii) Contribueixi a arribar a un alt grau de biodiversitat. 

iii) Faci un ús responsable de la energia i dels recursos naturals  com l’aigua, el sòl, 

les matèries orgàniques i l’aire. 

iv) Compleixi rigoroses normes de benestar animal i respongui a les necessitats de 

comportament pròpies de cada espècie. 

b) Obtingui productes d’alta qualitat. 

c) Obtingui una amplia varietat d’aliments i altres productes agrícoles que responguin a la 

demanda dels consumidors i productes obtinguts mitjançant processos que no 

malmetin el medi ambient, la salut humana, la salut i el benestar dels animals ni la salut 

de les plantes. 

Article 4: Principis generals 

a) El disseny i la gestió adequada dels processos biològics basats en sistemes ecològics 

que utilitzin recursos naturals propis del sistema mitjançant mètodes que: 

i) Utilitzin organismes vius i mètodes de producció mecànica. 

ii) Desenvolupin cultius i una producció ramadera vinculada al sòl  o una aqüicultura 

que respecti el principi de la explotació sostenible de la pesca. 

iii) Excloguin l’ús d’organismes modificats genèticament (OMG) i productes produïts a 

partir o mitjançant OMG, excepte medicaments veterinaris. 
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iv) Estiguin basats en la avaluació de riscos, i en la aplicació de mesures cautelars i 

preventives, si procedeix. 

b) La restricció del recurs a medis externs. En cas necessari o si no s’apliquen els 

mètodes i les pràctiques adequades de gestió esmentades en la lletra a), es limitaran 

a: 

i) Medis procedents de la producció ecològica. 

ii) Substàncies naturals o derivades de substàncies naturals. 

iii) Fertilitzants minerals de baixa solubilitat. 

c) La estricta limitació de l’ús de mitjans de síntesis a casos excepcionals quan: 

i) No existeixin les pràctiques adequades de gestió 

ii) Els mitjans externs mencionats a la lletra b) no estiguin disponibles en el mercat. 

iii) L’ús dels mitjans externs mencionats a la lletra b) contribueixin a efectes 

mediambientals inacceptables. 

Article 5: Principis específics aplicables en matèria agrària  

a) El manteniment i augment de la vida i la fertilitat natural del sòl, la estabilitat i la 

biodiversitat del sòl, la prevenció i el combat de la compactació i erosió del sòl, i la 

nutrició dels vegetals amb nutrients que procedeixin principalment del ecosistema 

edàfic. 

b) La reducció al mínim de l’ús de recursos no renovables  i de mitjans de producció 

externs a la explotació. 

c) El reciclatge dels rebutjos i els subproductes d’origen vegetal i animal com recursos per 

a la producció agrícola i ramadera. 

d) Tenir en compte l’equilibri ecològic local i regional al prendre decisions sobre producció. 

f) El manteniment de la salut dels vegetals mitjançant mesures preventives, com l’elecció 

d’espècies  i varietats apropiades que resisteixin als paràsits i a les malalties, les 
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rotacions apropiades del cultiu, els mitjans mecànics i físics i la protecció dels enemics 

naturals de les plagues. 

TÍTOL III: NORMES DE PRODUCCIÓ 

Capítol 1: Normes generals de producció 

Article 9: Prohibició d’utilitzar organismes modificats genèticament. 

Capítol 2: Producció agrària 

Article 11: Normes generals de producció en explotacions 

Una explotació agrícola pot dividir-se en unitats clarament diferenciades, de les que no 

totes estaran gestionades d’acord amb la producció ecològica. Pel que respecta als 

animals, han d’haver-hi diferents espècies. Pel que respecta a les plantes, han d’haver-hi 

diferents varietat que puguin diferenciar-se fàcilment. 

En els casos en que, no totes les unitats de l’explotació agrícola es destinin a la producció 

ecològica, l’agricultor mantindrà la terra, els animals, i els productes que s’utilitzin per la 

producció ecològica o es produeixin en les unitats ecològiques separades d’aquelles que 

s’utilitzin o produeixin en les unitats no ecològiques i mantindrà un registre documental 

adequat que demostri l’esmentada separació. 

Article 12: Normes de producció vegetal 

a) La producció ecològica recorrerà a les practiques de llaurar i cultivar que mantinguin o 

incrementin la matèria orgànica del sòl, reforcin l’estabilitat i la biodiversitat edàfica, i 

previnguin la compactació i la erosió del sòl. 

b) La fertilitat i la activitat biològica del sòl han de  ser mantingudes o incrementades 

mitjançant la rotació plurianual de cultius que contingui les lleguminoses i altres cultius 

d’adobs verds i l’aplicació de fem animal o matèria orgànica, ambdós de preferència 

compostats, de producció ecològica. 

c) Esta permès l’ús de preparats biodinàmics. 
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d) Només podran utilitzar-se fertilitzants i condicionadors del sòl que hagin estat 

autoritzats per a la seva utilització en la producció ecològica conforme amb l’article 16. 

e) No s’utilitzaran fertilitzants minerals nitrogenats. 

f) Totes les tècniques de producció utilitzades previndran o minimitzaran qualsevol 

contribució a la contaminació del medi ambient. 

g) La prevenció de mals causats per plagues, malalties i males herbes es basarà 

fonamentalment en la protecció d’enemics naturals, l’elecció d’espècies i varietats, 

rotació de cultius, les tècniques de cultiu i els processos tèrmics. 

h) En cas de que s’hagi constatat la existència d’una amenaça  per a una collita, només 

podran utilitzar-se productes fitosanitaris que hagin estat autoritzats per a la seva 

utilització en la producció ecològica conforme amb l’article 16. 

i) Per a la producció de productes diferents de les llavors i materials de reproducció 

vegetativa, només podran utilitzar-se llavors i materials de reproducció produïts 

ecològicament, amb el fi de que el parental femení en el cas de les llavors i el parental 

en el cas del material de reproducció vegetativa tindrà que haver-se produït conforme 

amb les normes establertes en el reglament durant al menys una generació o, en el 

cas dels cultius perennes, dos temporades de vegetació. 

j) Només s’utilitzaran productes de neteja i desinfecció en la producció vegetal en cas de 

que hagin sigut autoritzats per a la seva utilització en la producció ecològica conforme 

amb l’article 16. 

Article 16: Productes i substàncies utilitzades en la activitat agrària i criteris per 

a  la seva autorització 

1. S’autoritza per a la seva utilització en la producció ecològica i s’inclouen a una llista 

restringida, els productes i substàncies que es poden utilitzar en la agricultura ecològica 

per els usos següents: 

a) Com a productes fitosanitaris 

b) Com a fertilitzants i condicionadors del sòl 
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c) Com a matèries primeres no ecològiques d’origen vegetal i matèries primeres 

d’origen animal i mineral per a pinsos i determinades substàncies utilitzades en 

nutrició animal. 

d) Com additius per a l’alimentació animal i coadjuvants tecnològics, 

e) Com a productes de neteja i desinfecció per a basses, gàbies, locals i instal·lacions 

de producció animal. 

f) Com a productes de neteja i desinfecció de locals i instal·lacions utilitzades per a la 

producció vegetal, inclòs l’emmagatzemament en una explotació agrícola. 

Els productes i substàncies incloses en la llista restringida únicament podran 

utilitzar-se en la mesura en que l’ús corresponent estigui autoritzat en l’agricultura 

general de l’Estat membre i ho regularà en el seu territori. (Veure taules 36 i 37). 
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3. REGLAMENT (CE) 889/2008 

TITOL II: NORMES APLICABLES A LA PRODUCCIÓ, TRANSFORMACIÓ, 

ENVASAT, TRANSPORT I EMMAGATZAMENT DELS PRODUCTES 

ECOLÒGICS 

Capítol 1: Producció vegetal 

Article 3: Gestió i fertilització del sòl 

1. Quan no es puguin utilitzar les mesures contemplades en l’article 12, lletres a), b) i c), 

de l’anterior reglament, només es podran utilitzar en la producció ecològica els 

fertilitzants i condicionadors del sòl esmentats en la següent taula. Els operadors 

tindran que guardar documents justificatius de la necessitat d’utilitzar el producte. 

Denominació 
Descripció, requisits de composició i condicions 

d’utilització 

Fem de granja 
Barreja d’excrements d’animals i de material vegetal. 
Prohibida la procedència de ramaderia intensiva. 

Fem assecat i gallinassa 
deshidratada 

Prohibida la procedència de ramaderia intensiva. 

Humus d’excrements sòlids, 
inclosos la gallinassa i el 
fem compostat 

Prohibida la procedència de ramaderia intensiva. 

Excrements líquids 
d’animals 

Utilització després d’una fermentació controlada o dilució 
adequada.  
Prohibida la procedència de ramaderia intensiva. 

Residus domèstics 
compostats o fermentats 

Producte obtingut a partir de residus domèstics separats en 
funció del seu origen, sotmesos a un procés de compostatge 
o a una fermentació anaeròbica per a la producció de 
biogàs. 
Únicament residus domèstics vegetals i animals. 
Únicament quan es produeixin en un sistema de recollida 
tancat i vigilat, acceptat per l’Estat membre. 
Concentracions màximes en mg/kg de matèria seca: cadmi: 
0,7; coure: 70; níquel: 25; plom: 45; zinc: 200; mercuri: 0,4; 
crom (total): 70; crom(IV): 0. 

Turba 
Utilització limitada a la horticultura (cultiu d’hortalisses, 
floricultura, arboricultura, vivers). 

Humus procedent del cultiu 
de bolets 

La composició inicial del substrat te que limitar.se a 
productes de la present taula. 

Taula 1: Fertilitzants i condicionadors del sòl esmentats en l’article 3. 
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Productes o subproductes 
d’origen animal esmentats a 
continuació: 

- Farina de sang 
- Pols de peülla 
- Pols de banya 
- Pols d’ossos o pols 

d’ossos desgelatinitzats 
- Farina de peix 
- Farina de ploma 
- Llana 
- Aglomerat de pèls i pell 
- Pèls 
- Productes làctics. 

Concentració màxima en mg/kg de matèria seca de crom (IV): 
0. 

Productes o subproductes 
d’origen vegetal per adob 

Exemples: farina de tortó oleaginoses, clasca de cacau i arrels 
de malta. 

Algues i productes d’algues 

En la mesura en que s’obtinguin directament mitjançant: 
i) Procediments físics, incloses la deshidratació, la 

congelació i la trituració. 
ii) Extracció amb aigua o amb solucions aquoses àcides. 
iii) Fermentació. 

Serradures i encenalls de 
fusta 

Fusta no tractada químicament després de la tala. 

Humus d’escorça Fusta no tractada químicament després de la tala. 

Cendres de fusta A base de fusta no tractada químicament després de la tala. 

Fosfat natural tou 

Producte especificat en el punt 7 del annex IA.2. del 
Reglament (CE) nº 2003/2003 del Parlament Europeu i del 
Consell relatiu als fertilitzants, 7 
Contingut de cadmi inferior o igual a 90 mg/kg de P2O5. 

Fosfat aluminocàlcic  

Producte especificat en el punt 6 del annex IA.2. del 
Reglament (CE) nº2003/2003. 
Contingut de cadmi inferior o igual a 90 mg/kg de P2O5 

Utilització limitada als sòls bàsics (pH > 7,5) 

Escòries de desforestació 
Producte especificat en el punt 1 del annex IA.2. del 
Reglament (CE) nº2003/2003. 

Sal potàssica en brut o 
kaïnita 

Producte especificat en el punt 1 del annex IA.3. del 
Reglament (CE) nº2003/2003. 

Sulfat de potassi que pot 
contenir dal de magnesi 

Producte obtingut a partir de sal potàssica en brut mitjançant 
un procés d’extracció físic, i que també pot contenir sals de 
magnesi. 

Vinassa i extracte de vinassa Excloses les vinasses amoniacals. 

Carbonat de calci (creta, 
marga, roca calcària mòlta, 
sorra calcària, creta 
fosfatada) 

Únicament d’origen natural. 
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2. La quantitat total de fem de ramaderia, definida en la Directiva 91/676/CEE del Consell 

relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats 

en l’agricultura, extensa en la explotació no podrà sobrepassar de 170 quilograms de 

nitrogen anuals per hectàrea de superfície agrícola utilitzada. Aquest límit s’aplicarà 

únicament als fems de granja, fems de granja dessecats i gallinassa deshidratada, 

humus d’excrements sòlids d’animals inclosa la gallinassa, fems compostats i 

excrements líquids d’animals. 

3. Les explotacions dedicades a la producció ecològica podran establir acords de 

cooperació escrits exclusivament amb altres explotacions i empreses que compleixin 

les normes de producció ecològiques amb la intenció d’estendre fem excedentari 

procedent de la producció ecològica. 

4. Podran utilitzar-se les preparacions adequades de microorganismes per millorar les 

condicions generals del sòl o la disponibilitat de nutrients en el sòl o en els cultius. 

5. Per a l’activació del compost podran utilitzar-se preparats adequats a base de plantes 

o preparats de microorganismes. 

Magnesi i carbonat càlcic 
Únicament d’origen natural. 
Per exemple, creta de magnesi, roca de magnesi calcària 
mòlta. 

Sulfat de magnesi (kieserita) Únicament d’origen natural. 

Solució de clorur de calci Tractament foliar de les pomeres, arrel d’una carència de calci. 

Sulfat de calci (guix) 
Producte especificat en el punt 1 del annex ID. del Reglament 
(CE) nº 2003/2003. 
Únicament d’origen natural. 

Cal industrial procedent de la 
producció de sucre 

Subproducte del sucre de remolatxa. 

Cal industrial procedent de la 
producció de sal al buit 

Subproducte de la producció de sal al buit a partir de la 
salmorra natural de les muntanyes. 

Sofre elemental 
Producte especificat en el annex ID.3 del Reglament (CE) nº 
2003/2003. 

Oligoelements 
Micronutrients inorgànics numerats en la part E del annex I del 
Reglament (CE) nº 2003/2003 

Clorur de sodi Només sal gemma 

Pols de roca i argila  
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Article 4: Prohibició de la producció hidropònica 

Article 5: Gestió de plagues, malalties i males herbes 

1. Quan les planten no puguin protegir-se adequadament de les plagues i malalties 

mitjançant les mesures contemplades en l’article 12, lletres a), b), c) i g), del Reglament 

(CE) nº 834/2007, només podran utilitzar-se en la producció ecològica els productes 

esmentats en la següent taula. Els operadors tindran que guardar documents 

justificatius de la necessitat d’utilitzar el producte. 

Denominació 
Descripció, requisits de composició i condicions 

d’utilització 

1. Substàncies d’origen vegetal o animal 

Azadiractina extreta de 
Azadirachta indica (arbre del 
neem) 

Insecticida. 

Cera d’ abelles Agent per a la poda. 

Gelatina Insecticida. 

Proteïnes hidrolitzades 
Atraient, només en aplicacions autoritzades en 
combinació amb altres productes apropiats de la 
present taula. 

Lecitina Fungicida. 

Olis vegetals (per exemple, oli de 
menta, oli de pi, oli de comí de 
prat) 

Insecticida, acaricida, fungicida i inhibidor de la 
germinació. 

Piretrines extretes de 
Chrysanthemum cinerariaefolium 

Insecticida. 

Quàssia extreta de Quassia amara Insecticida i repel·lent. 

Rotenona extreta de Derris spp., 
Lonchocarpus spp. I Terphrosia 
spp. 

Insecticida. 

2. Microorganismes utilitzats pel control biològic de plagues i malalties 

Microorganismes (bactèries, virus i 
fongs 

 

 

 

Taula 1: Plaguicides i productes fitosanitaris esmentats en l’article 5, apartat 1 
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3. Substàncies produïdes per microorganismes 

Espinosad 

Insecticida. 
Només si es prenen les mesures per a minimitzar el ris de 
parasitoides importants i de desenvolupament de la 
resistència. 

4. Substàncies que s’utilitzaran només en trampes i/o dispersors 

Fosfat diamònic Atraient, només en trampes. 

Feromones 
Atraient; pertorbador de la conducta sexual; només en trampes 
i dispersors. 

Piretroides (només 
deltametrina o 
lambdacihalotrina) 

Insecticida; només en trampes amb atraients específics; 
únicament contra Batrocera oleae i Ceratitis capitata Wied. 

5. Preparats per a la seva dispersió en superfície entre les plantes cultivades 

Fosfat fèrric [ortofosfat de 
ferro (III)] 

Mol·lusquicida  

6. Altres substàncies utilitzades tradicionalment en la agricultura ecològica 

Coure en forma d’hidròxid de 
coure, oxiclorur de coure, 
sulfat de coure tribàsic, òxid 
cuprós o octanoat de coure 

Fungicida. 
Fins a 6 kg de coure per ha i any. 
No obstant el disposat en el paràgraf anterior, en el cas dels 
cultius perennes, els Estats membres podran disposar que el 
límit de 6 kg de coure es pugui excedir durant un any 
determinat, sempre que la quantitat mitjana utilitzada 
efectivament durant un període de 5 anys entre el quals hi 
figuri aquest mateix any més els quatre anteriors no superi els 
6 kg. 

Etilè  

Desverdat de plàtaners, kiwis i caquis; desverdat de cítrics, 
només quan formi part d’una estratègia destinada a impedir 
que la mosca malmeti el cítric; inducció de la floració de la 
pinya; inhibició de la brotació de patates i cebes. 

Sal de potassi rica en àcids 
grassos (sabó suau) 

Insecticida. 

Sulfat d’alumini i potassi 
(kalinita) 

Prevenció de la maduració dels plàtans. 

Polisulfur de calci Fungicida, insecticida i acaricida. 

Oli de parafina  Insecticida, acaricida. 

Olis minerals 
Insecticida, fungicida. 
Només per arbres fruiters, vinyes, oliveres i plantes tropicals 
(per exemple, plataners). 

Permanganat de potassi 
Fungicida, bactericida; només per arbres fruiters, oliveres i 
vinya. 
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2. En el cas dels productes utilitzats en trampes i dispersors, excepte en el cas dels 

dispersors de feromones, aquestes trampes i dispersors evitaran que les substàncies 

s’alliberin en el medi ambient, així com el contacte entre les substàncies i les plantes 

cultivades. Les trampes s’hauran de recollir un cop utilitzades i s’eliminaran de forma 

segura. 

Capítol 4: Recollida, envasat, transport i emmagatzemament dels productes 

Article 35: Emmagatzemament dels productes 

1. Per l’emmagatzemament dels productes, les zones tenen que gestionar-se de manera 

que es garanteixi la identificació dels lots i s’impedeixi qualsevol barreja o contaminació 

amb productes o substàncies que no compleixin les normes de producció ecològiques. 

Els productes ecològics tenen que poder identificar-se clarament en tot moment. 

2. En el cas d’unitats de producció ecològiques vegetals i animals, queda prohibit 

l’emmagatzemament d’inputs en la unitat de producció  diferents dels autoritzats que 

emparen el present reglament. 

4. En cas de que els operadors manipulin tant productes no ecològics com productes 

ecològics i aquests últims s’emmagatzemin en instal·lacions en les que també 

s’emmagatzemin altres productes agrícoles o alimentaris: 

a) Els productes ecològics es mantindran separats dels demés productes agrícoles o 

alimentaris. 

Sorra de quars Repel·lent. 

Sofre Fungicida, acaricida, repel·lent. 

7. Altres substàncies 

Hidròxid de calci 
Fungicida. 
Només per arbres fruiters (inclosos els de viver), per el control 
de Nectria galligena. 

Bicarbonat de potassi Fungicida. 
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b) Es prendran totes les mesures necessàries per garantir la identificació dels 

enviaments i evitar barreges o intercanvis amb productes no ecològics. 

c) S’hauran pres les mesures de neteja adequades, l’eficàcia de les quals tindran que 

ser comprovades, abans de l’emmagatzemament de productes ecològics; els 

operadors hauran de registrar aquestes operacions. 

Capítol 5: Normes de conversió 

Article 36: Plantes i productes vegetals 

1. Per que les plantes i els productes vegetals es considerin ecològics, les normes de 

producció numerades en els articles 9, 10, 11 i 12 del Reglament (CE) nº 834/2007 i en 

el capítol 1 d’aquest reglament, i en el seu cas, les normes excepcionals de producció 

recollides en el capítol 6 del present reglament, tindran que haver-se aplicat 

normalment en les parcel·les durant un període de conversió d’almenys dos anys 

abans de la sembra o, en el cas de les praderes o els farratges perennes, de almenys 

dos anys abans de la seva explotació com a pinsos procedents de l’agricultura 

ecològica, o, en el cas dels cultius perennes diferents als farratges, de almenys tres 

anys abans de la primera collita dels productes ecològics. 

2. L’autoritat competent podrà decidir reconèixer amb caràcter retroactiu com a part del 

període de conversió tot període anterior en el que: 

b) Les parcel·les fossin zones naturals agrícoles que no s’hagin tractat amb productes 

no autoritzats per a la producció ecològica. 

El període mencionat en la lletra b) del paràgraf primer només podrà comptabilitzar-se 

retroactivament quan es facilitin a l’autoritat competent proves satisfactòries suficients 

que demostrin que s’han complert les condicions durant un període mínim de tres anys. 

 

TÍTOL IV: CONTROLS 

Capítol 1: Requisits mínims de control 

Article 63: Disposicions de control i compromís del operador 
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1. Quan comenci a aplicar-se les disposicions de control, l’operador elaborarà i, 

posteriorment, mantindrà: 

a) Una descripció completa de la unitat, els locals i la seva activitat. 

b) Totes les mesures concretes que es tenen que seguir en la unitat, els locals i la 

activitat per garantir el compliment de les normes de producció ecològiques. 

c) Les mesures cautelars que tenen que seguir-se per a reduir el risc de contaminació 

per productes o substàncies no autoritzades i les mesures de neteja que tenen que 

seguir-se en llocs d’emmagatzemament i en tota la cadena de producció del 

operador. 

En el seu cas, la descripció i les mesures contemplades en el primer paràgraf podran 

formar part d’un sistema de qualitat establert per l’operador. 

2. La descripció i les mesures esmentades en el apartat 1  es recolliran en una declaració, 

firmada per l’operador responsable. Aquesta declaració tindrà que esmentar, a més a 

més, el compromís contret per l’operador de: 

a) Dur a terme les operacions conforme amb les normes de la producció ecològica. 

b) Acceptar en cas d’infracció o irregularitat, la aplicació forçosa de les mesures de 

les normes de producció ecològiques. 

c) Comprometre’s a informar per escrit als compradors del producte amb la finalitat 

de garantir que les indicacions relatives al mètode de producció ecològica es retiren 

d’aquesta producció. 

La declaració contemplada en el paràgraf primer estarà verificada per l’organisme o la 

autoritat de control el qual o la qual expedirà un informe que identifiqui les possibles 

deficiències i incompliments de les normes de producció ecològiques. L’operador 

firmarà també aquest informe i seguirà les mesures correctores pertinents. 

3. Per l’aplicació del article 28, apartat 1 del Reglament (CE) nº 834/2007, l’operador 

notificarà a l’autoritat competent la següent informació: 

a) El nom i la direcció de l’operador. 
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b) L’emplaçament dels locals i, en el seu cas, de les parcel·les (dades cadastrals) on 

es realitzen les operacions. 

c) La naturalesa de les operacions i dels productes. 

d) El compromís per part de l’operador de dur a terme les operacions conforme amb 

les disposicions establertes en el Reglament (CE) nº 834/2007 i en aquest 

Reglament. 

e) En el cas de que es tracti d’una explotació agrícola, la data en que el productor va 

deixar d’aplicar productes no autoritzats en la producció ecològica en les parcel·les 

en qüestió. 

f) El nom del organisme autoritzat al que l’operador hagi confiat el control de la seva 

explotació, quan l’Estat membre del que es tracti apliqui el règim de control 

mitjançant l’autorització d’aquests organismes. 

Article 65: Visites de control 

1. El organisme o la autoritat de control tindrà que efectuar com a mínim un cop a l’any, 

un control físic complert de tots els operadors. 

2. L’organisme o la autoritat de control podrà prendre mostres per la detecció de 

productes no autoritzats en la producció ecològica o per comprovar si s’han utilitzat 

tècniques de producció no conformes amb les normes de producció ecològica. També 

podran prendre’s mostres que s’analitzaran per detectar possibles contaminacions de 

productes no autoritzats en la producció ecològica. No obstant, aquests anàlisis tindran 

que realitzar-se quan existeixin presumpcions de que s’han utilitzat productes no 

autoritzats. 

3. Després de cada visita s’haurà de redactar un informe de control que també serà firmat 

per l’operador de la unitat o pel seu representant. 

4. A més a més, l’organisme o autoritat de control realitzarà visites aleatòries de control 

prioritàriament sense previ avís, sobre la base d’una avaluació general del risc 

d’incompliment de les normes de producció ecològiques, tenint en compte al menys els 



Annex V : Normativa de la producció agrària ecològica  16 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

resultats de controls anteriors, la quantitat de productes afectats i el risc de substitució 

de productes. 

Article 66: Comptabilitat documentada 

1. En la unitat o locals s’haurà de portar un registre d’existències i un registre financer 

amb la finalitat de que l’operador i l’organisme o autoritat de control puguin, 

respectivament, identificar i comprovar: 

a) El proveïdor i, si fos diferent, al venedor o al exportador dels productes. 

b) La naturalesa i les quantitats de productes ecològics que hagin sigut subministrats 

a la unitat i, si és necessari, de totes les matèries adquirides , així com la utilització 

que se’ls hi hagi donat. 

c) La naturalesa i les quantitats de productes ecològics emmagatzemats en els locals. 

d) La naturalesa, les quantitats i els destinataris, així com, si fossin diferents els 

compradors, exceptuats els consumidors finals, de tots els productes que hagin 

abandonat la unitat o els locals o instal·lacions d’emmagatzemament del primer 

destinatari. 

e) En el cas dels operadors que no emmagatzemin ni manipulin físicament aquests 

productes ecològics, la naturalesa i les quantitats de productes ecològics que hagin 

sigut comprats o venuts, i els proveïdors, així com, si fossin diferents, els venedors 

o els exportadors i els compradors, i, si fossin diferents, els destinataris. 

2. La comptabilitat documentada tindrà que incloure, així mateix, els resultats de la 

verificació en el moment de la recepció dels productes ecològics i qualsevol altre 

informació sol·licitada per l’organisme o la autoritat de control a efectes d’una verificació 

adequada. Les dades de la comptabilitat tindran que estar documentades mitjançant 

els justificants pertinents. Els comptes tindran que demostrar l’equilibri entre les 

entrades i les sortides. 
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Capítol 2: Requisits de control específics pels vegetals i productes vegetals 

procedents de la producció o recol·lecció agrícola. 

Article 72: Registres de producció vegetal 

Les dades de la producció vegetal tindran que compilar-se en un registre i estar sempre a 

disposició dels organismes o autoritats de control en els locals de l’explotació. En aquest 

registre té que figurar al menys la següent informació: 

a) Respecte a l’ús de fertilitzants: la data d’aplicació, el tipus i la quantitat de fertilitzant 

i les parcel·les afectades. 

b) Respecte a la utilització de productes fitosanitaris: la data i el motiu del tractament, 

el tipus de producte i el mètode de tractament. 

c) Respecte a la compra de inputs agrícoles: la data, el tipus i la quantitat de producte 

adquirit. 

d) Respecte a la collita: la data, el tipus i la quantitat de la producció del cultiu ecològic 

o de conversió. 
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3. QUADERN DE NORMES TÈCNIQUES 

SECCIÓ 1 

Disposicions d’aplicació generals sobre productes i etiquetatge dels productes 

ecològics. 

4. Normes de producció vegetal 

⇒ [article 12 del Reglament (CE) 834/2007] 

4.1. A excepció de les pastures permanents, els conreus perennes i els conreus 

inundables, l’operador haurà d’establir i seguir un programa plurianual de 

conreus que inclogui el conreu d’alguna espècie lleguminosa i/o adob en verd 

cada tres anys de conreu dins de la rotació, com a mínim. 

4.2. El conreu d’un adob en verd haurà de tenir una durada mínima de 70 dies. 

⇒ [article 12.1.d) del Reglament (CE) 834/2007 i Annex I del Reglament (CE) 889/2008] 

4.4. La ramaderia intensiva, en l’àmbit de les normes de producció agroalimentària 

ecològica, és aquella producció ramadera en la que es compleix almenys una 

de les següents condicions: 

- Els animals es mantenen en absència de llum natural o en condicions de 

llum controlada artificialment durant tot el cicle productiu. 

- Els animals estan permanentment estabulats sobre paviments engraellats 

o gàbies o, en qualsevol cas, no disposen de llit durant el cicle productiu. 

6. Productes i substàncies utilitzats en l’activitat agrària i criteris per a la seva 

autorització 

⇒ [articles 16.1.f) del Reglament (CE) 834/2007 i 95.6 del Reglament (CE) 889/2008] 
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6.4. Amb l’objectiu de netejar i evitar incrustacions en els locals i instal·lacions 

utilitzades per a la producció vegetal, incloses les d’emmagatzematge en les 

explotacions agràries, s’autoritza l’ús dels següents productes: 

x Àcid sulfúric, nítric, acètic i cítric 

11. Règim de control 

⇒ [articles 27 del Reglament (CE) 834/2007 i 65.2 i 91 del Reglament (CE) 889/2008] 

11.1 Es considera que els resultats de les anàlisis de contingut de plaguicides i 

productes fitosanitaris no inclosos en l’Annex II del Reglament (CE) 

889/2008 que donin valors per sota dels 0,01 mg/Kg, sempre que l’operador 

hagi pres totes les mesures precautòries de control i que aquesta presència 

sigui accidental i tècnicament inevitable, no comportarà l’aplicació de cap 

mesura d’actuació específica sobre el producte afectat, ni per part de l’entitat 

de control ni per part del propi operador. 

11.2 En el supòsit de que la situació descrita en l’anterior apartat es doni de 

forma repetida, correspondrà a l’autoritat de control decidir les mesures 

d’actuació. 

11.3 En el cas en què els resultats de l’anàlisi detectin la presència de més d’una 

substància activa no permesa, d’acord amb el que preveu l’apartat 11.1, 

caldrà iniciar les investigacions adients per dissipar qualsevol dubte sobre la 

naturalesa del producte afectat llevat de que la seva comercialització es 

realitzi sense cap indicació de referència al mètode de producció ecològic. 

11.4 En el cas de productes o ingredients dessecats o concentrats, per a poder 

aplicar l’anterior apartat 11.1, prèviament s’haurà de considerar el 

corresponent factor de concentració. 
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SECCIÓ 2 

Disposicions específiques d’aplicació dels requisits de control i de les normes 

d’etiquetatge pels operadors que venen productes ecològics directament al 

consumidor final. 

1. Àmbit d’aplicació 

1.1 Aquesta secció és d’aplicació a tots els operadors que comercialitzen 

productes agroalimentaris ecològics destinats directament al consumidor o 

usuari final. 

1.2 D’acord amb el que preveu l’article 28.2 del Reglament (CE) 834/2007, 

quedaran eximits del compliment de les normes establertes en aquesta secció 

els següents operadors i/o les següents activitats realitzades per aquests: 

i) Productors i/o elaboradors exclusius de productes ecològics que també 

comercialitzin els seus propis productes al consumidor final i que no 

comercialitzin productes de tercers, excepte si es tracta de productes ja 

envasats i etiquetats per al consumidor final que no reben cap 

preparació, manipulació o fraccionament posterior. Aquests operadors 

han de notificar a l’entitat de control aquesta activitat. 

ii) Cooperatives i associacions de consum legalment constituïdes que 

compren productes ecològics i els subministren exclusivament als seus 

socis. 

iii) La comercialització de productes ecològics que ja es troben envasats i 

etiquetats per al consumidor final i que no reben cap preparació, 

manipulació o fraccionament. 

iv) Punts de venda de productes ecològics que són fraccionats directament 

a la vista del consumidor final, sense patir cap mena de transformació, i 

directament des del seu envàs o contenidor original, sempre que el valor 

de compra acreditat d’aquests no sobrepassi els 6.000 euros anuals. 

Aquests operadors han de notificar a l’entitat de control aquesta activitat. 
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2. Requisits de control 

2.1 Els operadors de productes ecològics inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta 

secció hauran de dur un registre d’entrades, existències i sortides de 

productes ecològics en el que s’especifiqui: 

i) Els proveïdors, la naturalesa i les quantitats de productes ecològics que 

hagin estat subministrats a la unitat, especificant la qualificació dels 

productes i el seu destí, així com de la comprovació dels certificats 

vigents dels proveïdors dels productes ecològics. 

ii) la naturalesa i les quantitats dels productes ecològics emmagatzemats 

en els locals. 

iii) la denominació de venda dels productes ecològics venuts, la seva 

qualificació i les quantitats venudes de cadascun d’ells als consumidors 

finals. 

2.2 Aquest registre d’entrades, existències i sortides s’haurà d’actualitzar amb 

una periodicitat mínima setmanal, llevat d’aquells casos que, per les 

característiques específiques de l’operador, aquest acordi un termini més llarg 

d’actualització amb l’entitat de control, sempre i quan aquest període permeti 

un coneixement suficient dels moviments dels productes i no comprometi 

l’efectivitat de les actuacions de control. 

2.3 L’entitat de control, sempre i quan ho consideri necessari per garantir el 

correcte control sobre els productes ecològics, pot sol·licitar informació i 

exercir activitats de control sobre els productes no ecològics presents en les 

dependències de l’operador 

3. Etiquetat dels productes 

3.1 Els operadors de productes ecològics inclosos en l’àmbit d’actuació d’aquesta 

secció hauran d’exposar els productes ecològics de tal forma que el 

consumidor pugui identificar perfectament la denominació de venda del 

producte i seva la qualificació ecològica i aquests puguin ser diferenciats 

inequívocament dels productes no ecològics. Aquests operadors hauran de 

tenir exposat en tot moment, a la vista dels seus clients, un certificat vigent 
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emès per l’entitat de control amb la relació actualitzada de tots els productes 

ecològics disponibles a la venda, on s’especifiqui la següent informació: 

i) la denominació de venda dels productes ecològics disponibles. 

ii) el nom o el codi numèric de l’entitat de control. 

3.2 En el cas d’operadors que confeccionen comandes de productes ecològics 

destinades a ser enviades o lliurades al domicili del consumidor o usuari final, 

aquestes hauran d’anar acompanyades d’un document dirigit al destinatari, on 

s’especifiqui la següent informació: 

i) La identificació de l’operador responsable de la comanda, 

ii) La data de confecció i el llistat dels productes lliurats, juntament amb la 

seva qualificació i quantitats, diferenciant clarament, si escau, els 

productes ecològics dels no ecològics, 

iii) El nom o el codi numèric de l’entitat de control. 

iv) Si s’escau, la marca d’identificació del lot, d’acord amb el sistema 

convingut amb l’entitat de control que permeti vincular el lot amb el 

registre establert en el punt 2.1 d’aquesta secció. 
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4.   CONCLUSIONS 

 L’organisme de control a Catalunya és el Consell Català de la Producció Agrària 

Ecològica (CCPAE) i els reglaments que s’han de seguir són els europeus (CE) 

834/2007 i (CE) 889/2008. 

 Bàsicament prohibeix l’ús d’adobs químics, de plaguicides i transgènics, incentivant 

la utilització d’adobs orgànics i estimular la fauna auxiliar pel control de plagues i 

malalties. També prohibeix el sistema de monocultiu i la producció hidropònica. 

 L’organisme de control realitza inspeccions anualment per controlar el seguiment 

d’aquesta normativa. S’ha d’omplir un quadern de registre de totes les activitats que 

es facin dins la explotació. 

 No es pot utilitzar el segell o etiqueta sense el consentiment previ de l’organisme 

de control ja que l’explotació ha de passar un període de conversió. 

 Seguir la normativa i assolir els objectius ofereix un plus de qualitat als productes 

que es poden traduir en majors beneficis i facilitats de venda. 
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1. AVALUACIÓ I SELECCIÓ DEL PLA PRODUCTIU 

HORTÍCOLA 

1.1. SISTEMA DE SEMBRA I PLANTACIÓ 

Les alternatives que es disposen són: realitzar una sembra directa sobre el terreny 

definitiu, comprar plàntules a explotacions especialitzades o realitzar el planter a la pròpia 

explotació. 

Realitzar el planter a la pròpia explotació seria el més econòmic, però incrementa 

la mà d’obra i en el cas de la producció ecològica un seguit de requisits molt específics, ja 

que tots els elements que s’utilitzin han d’estar reglamentats a la normativa i el principal 

inconvenient és el substrat a utilitzar, per tant es considera que realitzar-se el propi planter 

no es viable. 

En conseqüència, es selecciona la compra de planter al viverista especialitzat Mas 

Pastoret el qual un condicionant del promotor és l’elecció d’aquest. En casos en que la 

sembra directa de llavor sigui viable i més econòmica, es comprarà aquesta a un proveïdor 

especialitzat. Un requisit important és que en ambdós casos, tant el planter com la llavor, 

han d’estar certificats per la normativa de la producció agrària ecològica. 

1.2. SISTEMA D’EXPLOTACIÓ 

L’organització dels cultius es podria establir de diferents formes: 

- Dividir en fulls la superfície destinada a producció hortícola i establir en un mateix 

moment una alternativa de diversos cultius, d’aquesta manera es pot realitzar una 

rotació cada any. 

- Realitzar un monocultiu o una única rotació anual. 

S’escull el sistema de rotació per sobre del monocultiu ja que per temes agronòmics 

és interessant per evitar l’esgotament del sòl, fet que es produeix pels següents factors: 
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- Parasitaris: com a conseqüència del cultiu reiterat d’una determinada 

planta, els seus enemics naturals intensifiquen els atacs. 

- Relacionats amb la nutrició i el maneig del sòl: com a conseqüència del 

cultiu reiterat es produeix un empobriment dels horitzons i una disminució 

dels elements nutritius extrets per les arrels de les plantes. Així mateix es 

produeix també una reducció de la humitat i un desequilibri de la població 

microbiana del sòl. 

- Al·lelopàtics: s’origina una excreció al terreny de determinades toxines per 

part de les plantes, constituïdes bàsicament per àcids orgànics. 

- Econòmics: el cultiu reiterar aprofita menys eficaçment els recursos i 

augmenta el risc d’aplicar inputs. 

Tot i que la rotació és favorable en aquest sentit en front el monocultiu, els 

condicionants del promotor són, cultivar anualment la màxima diversitat d’espècies per 

oferir en la venta directa i el sistema d’explotació ha de seguir la normativa de la producció 

agrària ecològica, la qual el sistema de rotació ve especificat en l’article 5 que parla dels 

principis específics de la producció ecològica en la normativa (CE) 834/2007. Per això la 

imposició de realitzar una rotació afavoreix també a produir varietat. 

La rotació escollida serà de quatre fulls de 2.500 m2 en quatre anys, i aquests fulls 

es dividiran en cinc blocs de 500 m2 cadascun, que serà la superfície mínima destinada a 

cada espècie. D’aquesta manera alguns cultius principals podran estar presents en varis 

blocs simultanis. 

En la Figura 1 és mostra l’esquema de rotació a seguir de forma simplificada i 

comprensible amb les seves alternatives i cultius entremitjos. En èmfasis es troben els 

cultius d’estiu i en la transició els cultius de primavera i tardor. (veure Annex VIII de 

programa i procés productiu per a més detall d’aquesta) 
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1.3. ELECCIÓ D’ESPÈCIES I VARIETATS 

Per a satisfer les condicions del promotor es procurarà tenir en la mesura que sigui 

possible, una desena d’espècies cultivades sempre a camp, realitzant una rotació intensiva 

aprofitant sempre tota la superfície destinada a horta i reduint el màxim el temps sense 

cultivar. Per tant es justifica l’elecció d’espècies de manera que en la rotació hi haurà un 

cultiu principal de gran interès econòmic i elevat consum que es preveu una sortida fàcil al 

mercat. Aquests vindrien a ser, el tomàquet, la patata, la ceba, el calçot i el meló. 

Els cultius principals anteriorment esmentats, no compleixen entre ells un cicle de 

rotació i per altra banda no acaba de satisfer la condició d’oferir diversitat de productes, per 

això s’incorporaran els cultius secundaris, els quals es preveu una venta més dificultosa 

però complementen més el sistema de rotació.  

Tot i així, el promotor acabarà decidint anualment la rotació més favorable en funció 

de criteris agronòmics i de mercat. En la Taula 1 es mostra la relació d’espècies suggerides 

mentre que la Taula 2 il·lustra aquelles amb un major consum. 

 

Solanàceas de fruit

Cucurbitàceas

Solanàceas de tubercle

LLeguminoses

Figura 1: Esquema de rotació hortícola de quatre fulls en quatre anys. 
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Taula 2: Mitjana de consum per càpita d’hortalisses a les llars catalanes entre el 2004 i el 

2013 

 

 

L’elecció de les varietats hortícoles seran molt amplies i la decisió d’aquestes serà 

pel gust dels consumidors, la resistència a malalties, i l’adaptació al clima i terreny de la 

zona. És a dir, la selecció de les varietats si que vindran influenciades per factors 

agronòmics i en l’estudi no s’avaluaran les varietats de cada espècie, sinó que es deixa 

l’elecció a càrrec del promotor a partir de les especies aconsellades. 

Taula 1: Espècies hortícoles seleccionades i algunes característiques específiques. 

 
Nom científic 

Temp. òptima 
creix. (ºC) 

pH 
desitjable 

Extraccions (UF) 

 N P2O5 K2O 

Tomàquet Lycopersicum esculentum 18 – 20 5,5 – 7,5 250 90 400 

Pebrot Capsicum annum 20 – 25 5,5 – 7,0 200 60 300 

Albergínia Solanum melongena 20 – 30 5,5 – 6,5 300 90 300 

Patata Solanum tuberosum 15 – 18 5,0 – 6,0 175 60 300 

Carbassó Cucurbita pepo 18 – 24 5,5 -7,5 100 70 120 

Cogombre Cucumis sativus 18 – 28 5,5 – 7 5 150 80 300 

Mongeta Phaseolus vulgaris 18 – 24 5,6 – 7,0 170 50 200 

Pèsol Pisum sativum 14 – 26 6,0 – 7,5 110 30 40 

Fava Vicia faba < 20 5,0 – 8,0 100 25 70 

Ceba Allium cepa 12 – 23 6,0 – 7,4 90 40 120 

Porro Allium ampeloprasum 13 – 24 6,0 – 7,5 75 90 125 

Enciam Lactuca sativa 15 – 20 6,0 – 7,5 80 40 200 

Escarola Chichorium endívia 15 – 20  6,0 – 7,5 80 40 200 

Col Brassica oleracea 13 – 18 5,7 – 8,0 250 85 250 

Bleda Beta vulgaris - 6,0 – 7,5 100 40 100 

Espinac Spinacia oleracea 15 - 18 6,0 – 7,5 95 35 100 

  Patata Tomàquet Meló Ceba 
Enciam i 
escarola 

Pebrot Carbassó 
Mongetes 

verdes 
Albergínia Cogombre 

Bleda i 
espinac 

Cols 

Consum per 
càpita (kg) 

23,85 17,9 9,92 9,02 6,93 4,92 3,93 3,57 2,51 2,38 2,26 2,18 



Annex VI : Anàlisi d’alternatives de la producció  5 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

1.4. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ I SUPORT DELS CULTIUS 

La majoria de cultius es plantaran directament sobre el sòl sense necessitat de 

realitzar rasses o cavallons, a excepció de la patata i el calçot els quals la seva plantació 

és a bastanta profunditat i més tard s’hauran de realitzar algunes feines com l’aporcat i el 

calçat. Per altra banda certs cultius secundaris de planta petita i marc de plantació reduït 

es plantaran en associació fent passadissos d’amplada que hi passi el tractor per sobre per 

realitzar escardes mecàniques. 

Es descarta totalment l’opció de cultius en substrat o hidropònics per la normativa 

ecològica i a més a més per inviabilitat econòmica. 

1.5. SISTEMA DE REG I FERTILITZACIÓ 

a) Reg 

- Reg localitzat: El reg per degoteig proporciona l’aigua en dosis baixes i en la 

freqüència necessària per aconseguir un contingut d’humitat en el sòl a l’abast de 

les arrels. Distribueix l’aigua en el terreny per mitja dels laterals de reg en un cabal 

uniforme i constant. És el més aconsellable per a plantes grans o de mata alta i el 

de més eficiència amb l’aigua. 

- Reg per aspersió serà efectiu en cultius de densitats grans i marcs de plantació 

reduïts, o que s’hagin de realitzar feines les quals els laterals de reg siguin una 

molèstia. L’eficiència és més baixa i segons quines plantes com per exemple la 

patata poden ser sensibles a mullar-se la part aèria.  

- Reg d’infiltració lateral per gravetat: es descarta per la despesa en mà d’obra en la 

seva posada en funcionament, tot i que la inversió és casi nul·la, l’eficiència del 

consum d’aigua és molt baixa tot i tenir una bona capacitat de retenció d’aquesta. 

A més a més l’aigua prové d’un pou i es limita bastant la quantitat a diferència de 

si provingués d’un canal. 
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b) Fertilització 

 Adobs de síntesi química: es descarta per la mateixa normativa de producció 

ecològica, en la prohibició d’aquests en qualsevol de les situacions, tant en 

fertirrigació, fertilització foliar, adobat de fons i de cobertura. 

 Adobs orgànics o de procedència natural reflectits en l’article 3 del reglament (CE) 

889/2008:  

- Adob en verd: és una pràctica fonamental en l’agricultura ecològica, ja que 

són cultiu que afavoreixen l’activitat biològica del sòl mitjançant l’aparició 

d’humus jove, d’evolució ràpida i ric en nitrogen. Eviten l’erosió del sòl i 

controlen les adventícies. Es recomana que s’incorpori en la rotació en la 

temporada més desfavorable i es selecciona un cultiu de lleguminosa en 

gra perquè fixa el nitrogen atmosfèric i s’adapta al clima i el sòl, en aquest 

cas la veça (Vicia sativa). 

- Fem de cavall compostat: en la mateixa finca hi ha una desena de cavalls 

domèstics alimentats i que s’alimentaran amb pastures d’aquesta mateixa. 

Aproximadament un cavall és capaç de defecar 10 tones de fems a l’any, 

aquests es compostaran i s’aplicaran a les parcel·les complementant-se 

amb les altres mesures de fertilització, seguint un balanç de matèria 

orgànica en el sòl. 

- Restes de collita: aquests són molt rics en carboni i aportaran humus al 

incorporar-los al sòl, a no ser que hi hagi inòcul de risc pels següents 

cultius. 

- Altres fertilitzants aptes per l’agricultura ecològica: no es contempla la 

utilització directa d’aquests ja que, amb les mesures esmentades 

anteriorment no és necessari l’entrada d’inputs a la finca, però no es 

descarta la utilització puntual per cobrir alguna carència d’algun mineral o 

bé per adob de correcció. 
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1.6. SISTEMA DE CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES 

- Mètodes indirectes com l’elecció de varietats resistents o l’obtenció de llavor 

de confiança. 

- Mètodes culturals com la modificació de la data de sembra, l’ús de cultius 

trampa i la creació de marges florals que floreixin durant tot l’any per  atraure 

fauna beneficiosa. Les rotacions també indirectament és un mètode de 

control i en cas greu realitzar una solarització. 

- Mètodes biològics: alliberament de paràsits i depredadors que acabin amb 

els agents nocius per a les plantes. 

- Productes fitosanitaris: es limita aquest ús solament als productes reflectits 

en l’article 5 del reglament (CE) 889/2008. 

- Mètodes biotecnològics com l’alliberament de mascles estèrils o mitjançant 

l’ús de feromones per controlar els períodes d’activitat dels insectes 

perjudicials. 

És molt important realitzar tractaments preventius i fer un seguiment de les 

plagues i malalties en l’agricultura ecològica perquè la resposta als mètodes 

acceptats no és instantània i generalment són poc agressius. 

1.7. SISTEMA DE CONTROL D’ADVENTÍCIES  

- Mesures indirectes: assegurar-se que la llavor estigui lliure de males 

herbes, les rotacions adequades, fems ben compostats perquè s’elimini la 

presència d’aquestes i impedir la propagació per qualsevol vector. 

- Mesures directes:  

-  Mitjans mecànics com l’encoixinat i les escardes manuals o a 

màquina. 
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- L’escarda química mitjançant l’ús d’herbicides queda totalment 

descartada per la normativa de la producció agrària ecològica. 

1.8. SISTEMA DE COLLITA 

La collita es podria realitzar manualment o de forma mecànica. La prioritat del 

projecte és la venta del producte al detall i en fresc, per tant la mecanització planteja 

problemes ja que pot malmetre fàcilment el producte i es busca que sigui de màxima 

qualitat valorant cadascun d’ells. Val a dir que en el cas d’alguns cultius la recol·lecció es 

pot mecanitzar sense malmetre’s o bé l’estalvi en mà d’obra cobreix les possibles pèrdues 

com seria el cultiu de la patata o la ceba. 

1.9. SISTEMA DE MECANITZACIÓ 

Amb la maquinària que es disposa actualment es poden realitzar la majoria de 

tasques necessàries per a l’explotació, és a dir cultivar, fresar i escardar. Tot i així, es 

proposa una renovació i adquisició esglaonada de maquinària nova per tal de facilitar les 

labors fent un balanç entre els beneficis que ocasionaria l’adquisició i el preu d’aquesta. Si 

el balanç és negatiu i no surt a compte la compra d’una eina nova, també hi ha l’opció de 

llogar-la puntualment. 

La proposta es adquirir un nou tractor, una fresadora i una escardadora de dits per 

a tasques generals. Després valorar l’adquisició d’eines específiques per a cada cultiu per 

exemple el de la patata i bulboses que requereixen continus treballs del sòl, seria necessari 

un aporcador, una cavallonadora, discs d’acavallonar, una sembradora i una recol·lectora. 

No són eines totalment necessàries però suposen un estalvi molt significatiu en mà d’obra. 
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2. AVALUACIÓ I SELECCIÓ DEL PLA PRODUCTIU 

FRUCTÍCOLA 

2.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ELECCIÓ 

D’ESPÈCIES 

A continuació, es repassen els factors considerats com a més importants que 

limitaran i condicionaran la plantació d’unes o altres espècies: 

 Condicionants del promotor: Espècies de fruita dolça preferentment 

préssec i poma. 

 Climàtics: La zona estudiada presenta climes temperats i temperats càlids 

(segons el mètode de Papadakis i UNESCO-FAO), per tant ambdues 

espècies són aptes en aquesta zona i per altra banda les exigències en 

hores de fred queden cobertes (segons RuralCat 1.623 h/any) essent 

espècies de molta i mitjana exigència. 

 Edàfics: La finca presenta una textura franca-argilosa, aquest tipus és 

adequat per a l’adaptació de fruiters. El pH lleugerament alcalí per això, 

afecta a tot tipus de fruiters per igual ja que el carbonat càlcic bloqueja 

l’assimilació de fòsfor.  

 Hídrics: L’aigua és de bona qualitat, el possible inconvenient és la escassa 

disponibilitat d’aquesta limitada al cabal de la bomba. 

 Comercialització: Per a venda directa són les dues espècies més 

consumides. 
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2.2. ELECCIÓ DE L MATERIAL VEGETAL 

Els factors que determinen l’elecció varietal són bàsicament dos: el destí de la 

producció i les característiques específiques de les varietats (Fernández 1996).  

En l’elecció varietal es prioritzarà:  

- Rusticitat: es vol fer producció ecològica, per tant, és convenient apostar per 

varietats que s’adaptin bé a diferents ambients i que no precisin de moltes tècniques 

de maneig.  

- Qualitat organolèptica: si es vol servir a un mercat de proximitat i estar en contacte 

amb el consumidor és molt important servir productes de bona qualitat, per guanyar 

confiança i fidelitat amb els consumidors.  

- Sensibilitat a malalties: igual que en el cas de la rusticitat si la varietat escollida ja 

té certa resistència a malalties la producció serà mes senzilla i funcionarà millor per 

si sola.  

- Producció: és un tema important ja que és amb el que s’obtindran els beneficis de 

l’explotació. Varietats poc productives poden portar el mateix volum de feina que 

varietats amb produccions normals i s’obtenen menys beneficis.  

- Època de maduració dels fruits: per poder planificar la producció és essencial tenir 

en compte les èpoques de maduració de les diferents varietats.  

- Època de floració: molt important per fruiters que no es poden auto-pol·lnitzar, ja 

que s’hauran d’elegir varietats compatibles que floreixin a la mateixa època.  

- Pol·linitzadors compatibles: és estrictament necessari saber els pol·linitzadors 

compatibles amb cada varietat si es vol aconseguir producció de la varietat elegida.  
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2.2.1.  Presseguer 

 Portaempelt 

Els portaempelts de presseguer es poden classificar en tres tipus de grups, els 

francs que provenen del Prunus persica, els peus de prunera que ofereixen poc vigor i 

arrels superficials i els provinents d’híbrids interespecífics. Dins de cada grup n’hi ha de 

diferents tipus, en la Taula 3 es mostra la matriu d’efectes per l’elecció entre els 

portaempelts més utilitzats a Catalunya, les puntuacions varien del 1 al 5, corresponent les 

puntuacions més elevades als portaempelts més favorable per aquell factor o condicionant 

i seguidament multiplicat pel seu factor de ponderació que dóna un plus d’importància a 

cadascun. 

S’escull el GF-677, un híbrid entre presseguer i ametller. És el més utilitzat per la 

seva bona adaptació al secà, sòls pobres i a la clorosis fèrrica. Té un vigor alt però és 

sensible a fongs del sòl i nematodes, situació en la qual no es tindran problemes 

Taula 3: Matriu d’efectes ponderada dels portaempelts de presseguer 

Factors i 
condicionants 

Coeficient de 
ponderació 

Franc 
Puebla de soto / 

adesoto-101 
GF-677 

GF-677 x 
Nemaguard 

Cadaman i 
barrier 

Material vegetal Prunus persica Prunus insititia 
Prunus persica        

x             
Prunus dulcis 

Prunus persica        
x             

Prunus dulcis 

Prunus persica        
x                

Prunus davidiana 

Vigor i 
productivitat 

2 4 3 5 5 4 

Qualitat del fruit 2 3 2 4 3 5 

Rebrots 1 4 1 5 5 5 

Resistència al 
calcari 

3 1 4 5 4 3 

Resistència a 
sequera 

3 5 2 5 5 3 

Resistència a 
nematodes 

1 2 5 2 5 5 

Resistència a 
fongs 

1 2 4 2 2 2 

Total 40 38 57 55 48 
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actualment, de la mateixa manera que es sensible a terrenys pesats amb poc drenatge el 

qual tampoc es presenten problemes. 

 Varietat 

El principal criteri per a l’elecció de la varietat és l’adaptació al clima i es mesura a 

partir de les hores de fred, ja que un cop les han assolit l’arbre surt de la dormància i inicia 

la brotació. En la Taula 4 es diferencien els tipus de varietats que es troben segons les 

seves característiques morfològiques, aquestes també estan lligades a unes necessitats 

d’hores de fred que en general pels préssecs vermells van de 200 a 600 i els préssecs 

grocs de 400 a 1200. Així doncs l’ideal per la finca estudiada seran les varietats de pavia i 

més concretament el préssec de vinya. 

Pell Vellutada No vellutada 

Color pell Vermella Groga Vermella Vermella 

Color carn Groga Blanca Groga Groga Blanca 

Tipus 
Préssec de 
carn groga 

Préssec de 
carn blanca 

Pavia 
Nectarina de carn 

groga 
Nectarina de carn 

blanca 

Per altra banda, el segon criteri i quasi el més important quan es tracta d’un sistema 

de producció en ecològic és la resistència a plagues i malalties ja que l’aplicació de 

productes fitosanitaris queda prohibit i en cas de necessitats d’algun tractament s’ha de 

recórrer al control biològic o altres mètodes culturals de baixa o lenta eficàcia. 

Tenint en compte aquests criteris, la Taula 5 mostra la selecció de quatre varietats 

de pavia habituals en aquest tipus de producció. Al escollir varis materials vegetals, la 

recol·lecció es distribueix en el temps oferint el temps adequat per a la venta setmanal de 

la collita ja que el préssec és de difícil conservació. 

 

 

Taula 4: Classificació de les varietats de presseguer en funció de les característiques del fruit 
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2.2.2. Pomera 

 Portaempelt 

Els portaempelts de pomera es classificant bàsicament pel vigor que ofereixen a la 

varietat respecte un peu franc, secundàriament donen característiques agronòmiques que 

es valoraran positivament per escollir el més adequat. En la Taula 6 es mostra la matriu 

d’efectes per l’elecció entre els portaempelts més utilitzats a Catalunya, les puntuacions 

varien del 1 al 5, corresponent les puntuacions més elevades als portaempelts més 

favorable per aquell factor o condicionant i seguidament multiplicat pel seu factor de 

ponderació que dóna un plus d’importància a cadascun. 

Es selecciona el peu MM111, ideal per a plantacions semi-extensives pel seu vigor 

i resistent en condicions de secà, tolera poc la humitat i es sensible a l’asfixia radicular, això 

fa que sigui ideal per terrenys pobres i ben drenats. Es valora també la seva resistència al 

pugó llanós però susceptible al foc bacterià. 

Taula 5: Característiques de les varietats de presseguer seleccionades 

 ROMEA TIRRENIA CATHERINA BABYGOLD 6 

Vigor Mitjà-baix Mitjà Alt Mitjà-alt 

Sensibilitat a 
cracking 

No sensible No sensible No sensible No sensible 

Sensibilitat a 
os obert 

Poc sensible Poc sensible 
Baixa, alguns anys 

amb condicions 
favorables 

Poc sensible, 
alguns anys amb 

condicions 
favorables 

Sensibilitat a 
malalties 

Poc sensible Poc sensible Poc sensible Poc sensible 

Època de 
recol·lecció 

Segona quinzena de 
juny 

Primera quinzena de 
juliol 

Segona quinzena 
de juliol 

Primera quinzena 
d’agost 

Valoració 
global 

Varietat molt 
interessant per a la 

seva qualitat 
gustativa i la seva 

precocitat 

Varietat primerenca 
interessant pel seu 
consum en fresc 

Té un bon nivell de 
rusticitat. Es 

interessant per 
l’alta productivitat i 

bon calibre 

Destaca per l’alta 
producció i el bon 

calibre. 
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 Varietat 

El criteri principal per escollir les varietats de pomeres en ecològic és la seva 

resistència al motejat (Venturia inaequalis). Un cop seleccionades les varietats amb el gen 

resistent, en la Taula 7 s’identifica la compatibilitat entre elles en la pol·linització encreuada 

ja que és una necessitat específica d’aquesta espècie. 

 
DALIN 

SWEET 
ANTARÈS 

Dalinbel 

CHOUPETTE

 Dalinette 

CRIMSON 

CRISP 
Coop 39 

GOLDRUSH 
Coop 38 

LES 

NATURIANES 
Ariane 

DALINSWEET     x  

ANTARÈS 
Dalinbel 

    x  

CHOUPETTE 
Dalinette     x  

CRIMSON 

CRISP Coop 
39 

      

GOLDRUSH 
Coop 38 

x x x    

LES 

NATURIANES 
Ariane 

      

Taula 6: Matriu d’efectes ponderada de portaempelts de pomera 

Factors i 
condicionants 

Coeficient de 
ponderació 

M9 M26 MM106 M7 MM111 

Percentatge de vigor respecte        
el franc 

35% 45% 60% 65% 75% 

Vigor i 
productivitat 

2 1 3 5 5 4 

Resistència al 
calcari 

2 3 3 4 4 5 

Resistència a 
sequera 

3 2 3 3 2 5 

Resistència a 
plagues 

1 2 4 4 3 5 

Resistència a 
malalties 

1 2 2 2 4 3 

Total 18 27 33 31 41 

Taula 7: Taula de pol·linització de les varietats de pomera resistents al motejat 
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Com es pot comprovar en la Taula 8, la varietat GOLDRUSH és altament 

compatible amb altres varietats també resistents al motejat i les característiques 

específiques són adequades per a l’explotació. La segona varietat seleccionada és la 

CHOUPETTE, una varietat explícita pel cultiu ecològic que compatibilitza perfectament 

amb la GOLDRUSH i es recol·lecta una quinzena abans. 

2.3. SISTEMA DE PLANTACIÓ I FORMACIÓ 

2.3.1. Disposició de les plantes 

Les plantes es disposaran en el terreny en files corbes, per aconseguir una major 

facilitat en la implantació i el maneig. Seguiran el traçat del relleu en cada terrassa ja que 

aquesta disposició és la més efectiva degut a la topografia del terreny. Tot i així les línies 

d’arbres segueixen en orientació de nord a sud i en cada terrassa s’implantaran les línies 

possibles amb una distància mínima entre si, ja que el marc de plantació serà variable. 

Taula 8: Característiques de les varietats de pomera seleccionades 

 GOLDRUSH Coop 38 CHOUPETTE Dalinette 

Resistència Motejat 
Motejat i tolerant a altres fongs 

patògens 

Vigor Dèbil Dèbil 

Data de collita Inici de novembre Mitjans d’octubre 

Aclarida Difícil Normal 

Productivitat Bona Molt bona 

Sensibilitat a caiguda 
de pètals 

Baixa Molt baixa 

Conservació Molt bona: 5-6 mesos Molt bona: 5-6 mesos 
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2.3.2. Formació i estructura de les plantes 

Els objectius bàsics que s’han d’aconseguir amb la formació dels arbres són:  

- Bona productivitat: que no es vegi limitada per la intercepció de llum. 

- Precocitat de producció, mantenir una qualitat i una plena producció durant el major 

temps possible 

Les plantes es poden formar de varies maneres diferents i es poden classificar 

segons siguin estructures lliures i no dirigides o estructures recolzades i dirigides. S’escull 

el sistema de formació sense recolzament com a condició del promotor, ja que la seva 

preferència és una explotació semi-extensiva, de caire tradicional i sostenible. Les formes 

lliures els primers anys de formació precisen d’algun tutor auxiliar per inclinar les branques 

però durant la seva vida productiva no requereix ninguna estructura fixa. 

 

Dins les varies formes lliures, s’escull la formació en vas ja que rep molt bé la llum 

per l’interior, està equilibrat ocupant tot l’espai disponible i és específic d’explotacions 

tradicionals de baixa densitat. La seva formació pot durar de 3 a 5 anys des de la seva 

plantació, per això és de baixa precocitat. 

2.3.3. Densitat de plantació 

La densitat de plantació està relacionada amb la disposició de les plantes i la seva 

formació, a més a més de les condicions ambientals que es donin en la finca. En aquest 

cas la densitat de població, per restriccions topogràfiques haurà de ser baixa entre 400 – 

800 plantes/ha i que estiguin separades entre elles uns 4 o 5 metres perquè es pugui formar 

un bon arbre. La producció per unitat de superfície serà baixa però es busca optimitzar al 

màxim la producció per planta. 

Ja que el marc de plantació serà variable, es buscarà sempre que la terrassa ho 

permeti un marc de 5 x 4, és a dir optimitzar la superfície però tenint en compte la circulació 

de la maquinària per tot arreu. 



Annex VI : Anàlisi d’alternatives de la producció  17 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

2.4. SISTEMA DE REG I FERTILITZACIÓ 

a) Reg 

Les alternatives en la  tecnologia del reg són les mateixes que les esmentades en 

l’apartat 1.5 del pla productiu hortícola. Pels seus avantatges es selecciona com a millor 

opció el reg per degoteig ja que permet un millor control de les necessitats hídriques de la 

planta i optimitza el consum d’aigua. Aquest tipus de rega s’aportarà mitjançant goters 

adaptats a la canonada distribuint l’aigua en petits cabals.. 

b) Fertilització 

Tenint en compte que el tipus d’adob ha d’estar reglamentat dins l’agricultura 

ecològica com s’ha comentat en l’apartat 1.5, hi ha diferents alternatives de fertilització a 

analitzar, les dues més interessants i viables per a l’explotació serien: 

- Distribució superficial enterrant el producte  

Consisteix en aplicar adobs orgànics mecànicament en superfície i en cas que es 

pugui i no es malmetin les arrels seguidament enterrar-lo amb el cultivador. Els 

inconvenients a aquest mètode són arribar a la profunditat del sistema radicular i la 

proliferació de la flora adventícia. 

- Fertirrigació 

Aquest mètode es basa en aplicar els nutrients necessaris per la planta dissolts en 

l’aigua de reg. Els seus avantatges són poca mà d’obra, ràpida absorció de 

nutrients amb molt poques pèrdues i permet dosificar ajustant-se a les necessitats 

del cultiu en cada estadi fisiològic. Els seus inconvenients són l’elevat cost de la 

instal·lació i dels adobs específics aptes per a la producció ecològica. 

S’escull la fertilització en superfície principalment com a condició del promotor ja 

que l’elevat cost d’instal·lació d’un equip de fertirrigació incorporat en el sistema de reg es 

inviable en aquesta explotació. Tot i aplicar en cobertura l’adob, no es descarta aplicar 

fertilitzants líquids com a suport en els dipòsits d’aigua per a ser distribuïts mitjançant el 

reg. 
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2.5. SISTEMA DE MANTENIMENT DEL SÒL 

El manteniment del sòl té la finalitat d’aguantar i millorar les condicions òptimes pel 

desenvolupament i funcionament del sistema radicular de la planta i a la vegada la 

realització de les activitats del procés productiu. Per a escollir el sistema de manteniment 

del sòl es tindrà en compte principalment els objectius de la producció ecològica i el maneig 

de la fertilització que són: 

 Mantenir i millorar el contingut de matèria orgànica del sòl i la seva fertilitat. 

 Millorar la capacitat de retenció d’aigua al sòl i la seva permeabilitat. 

 Evitar l’erosió del sòl. 

 Incrementar la biodiversitat. 

Per aquests motius es decideix el manteniment de la coberta vegetal, ja que el 

treball del sòl repercuteix en la majoria de principis deixant el sòl nu, dificultant d’aquesta 

manera la circulació de maquinària en períodes plujosos i formant sola de labor. El principal 

problema de la coberta vegetal és la competència hídrica i nutricional entre les adventícies 

i el fruiter, però l’aplicació d’herbicides queda prohibit per la normativa europea de la 

producció agrària ecològica. Per tant, per a controlar aquest problema es gestionarà la 

coberta vegetal mitjançant dalls al carrer i a la fila segons necessitats nutritives estacionals 

aplicant en cobertura el material vegetal millorant l’humus del sòl i incentivant un arrelament 

superficial més intens. 

2.6. SISTEMA DE PROTECCIÓ 

Per les característiques de l’explotació i el baix risc que suposen les accions 

perjudicials del medi ecològic, no resulta viable aplicar mesures de protecció contra 

aquestes per l’alt cost d’implantació. Per tant, s’assumeix el risc en front les glaçades i les 

pedregades, i en tot cas s’estudiarà la possibilitat de contractar una assegurança agrària.  
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2.7. SISTEMA DE MECANITZACIÓ  

En aquest punt es fa referència a la mecanització de les activitats que tenen major 

incidència, és a dir la poda i la recol·lecció. La maquinària necessària per a la resta 

d’activitats que es realitzin en l’explotació, es comentaran en l’annex de procés productiu. 

El sistema a escollir més que un sistema tecnològic propi, és el nivell o grau de 

mecanització que es pot utilitzar. Fins ara s’ha anat donant forma al sistema de producció 

esglaonadament, per això aquest punt ve determinat per les eleccions anteriors ja que no 

té sentit una alternativa de poda i recol·lecció mecanitzada perquè tots els sistemes 

avaluats i seleccionats anteriorment no en són aptes i s’haurà de realitzar tot manualment 

i de forma tradicional tot i que suposi un elevat cost en la mà d’obra. 
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3. CONCLUSIONS 

 Es descarta produir-se el propi planter hortícola per conformitat del promotor en la 

compra d’aquest a un viverista especialitzat per tal de no incrementar el volum de 

feina i la gestió d’aquesta en l’explotació. 

 Es realitzarà una rotació complexa per tal de cobrir varis objectiu fixats pel promotor 

(produir molta varietat) i pel reglament de producció ecològica (criteris agronòmics). 

 El reg de tota l’explotació serà per goteig per tots els seus avantatges i la fertilització 

es realitzarà a partir d’esmenes orgàniques principalment provinents dels animals 

de la finca, restes vegetals i adobs en verd. No es farà fertirrigació. 

 El control de plagues i malalties es farà principalment per mètodes indirectes 

(elecció de material vegetal resistent), mètodes culturals i per mitjà de la lluita 

biològica. 

 Per controlar les adventícies en horta és realitzarà de forma manual o mecanitzada 

juntament amb mètodes culturals. En llenyoses es mantindrà la coberta vegetal. 

 La majoria d’activitats del procés productiu es faran manualment menys aquelles 

més pesades, bàsicament del treball del sòl pel qual s’hauran d’adquirir les eines 

adequades. 

 Es suggereixen 18 espècies hortícoles a cultivar durant tot  l’any per una superfície 

de 10.000 m2. Són aptes per a la producció i per a la posterior venda directa. 

 Els fruiters seleccionats per a la resta de finca seran el presseguer i la pomera. El 

peu de presseguer aconsellat és el GF-677 i les varietats TIRRENIA, ROMEA, 

CATHERINA I BABY GOLD 6. Per la pomera es suggereix el portaempelt MM-

111 i les varietats GOLDRUSH i CHOUPETTE. 
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1.   PROGRAMA PRODUCTIU HORTÍCOLA 

1.1   DETERMINACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS 

CONREUS DINS LA ROTACIÓ 

S’organitza una rotació en quatre fulls de 2.500 m2, aproximadament cadascun i 

cinc blocs de 500 m2 dins del full. És una rotació cíclica de quatre anys de duració, però 

variable en la repetició d’un cultiu sobre el mateix terreny perquè al tenir blocs, a part de la 

rotació entre fulls de cultiu que majoritàriament es treballa amb una família per full, és pot 

realitzar una rotació dins d’aquest, així un cop s’hagi acabat el cicle, en una mateixa 

superfície no es repetirà el cultiu sinó només la família d’aquest. 

Per a realitzar una distribució adequada i aconseguir una bona producció s’han 

seguit diferents criteris: 

- Establir els cultius en les èpoques més adequades per a cadascun tenint 

en compte les condicions climatològiques de la zona. 

- Alternar espècies resistents al fred, com són: enciam, ceba o col amb 

espècies adaptades a períodes càlids com són: tomàquet, carbassó o 

patata. 

- S’intercalaran plantes més exigents en nutrients essencials amb les menys 

exigents. 

- Es procura que no es succeeixin plantes d’una mateixa família i s’alternaran 

plantes d’arrelament profunds amb d’altres que tinguin un sistema radicular 

més superficial. 

- Finalment s’ha d’evitar que es succeeixin plantes en que s’aprofiti la 

mateixa part vegetal. 

És important tenir tot això en compte, ja que existeixen nombroses plagues i 

malalties polífagues, és a dir que afecten a molts cultius i a la vegada altres que només 

n’afecten a un. Aquestes últimes repercuteixen en el disseny de la plantació fent important 
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la col·locació i organització de cada espècie. A més a més hi ha malalties pròpies de cada 

cultiu que no podran afectar-lo pel fet que l’inòcul desapareixerà al anar-los rotant. A 

continuació s’ha realitzat la Taula 1 com a resum per a valorar els criteris esmentats. 

 

 

 

Una vegada justificats els passos que s’han seguit per a dissenyar la rotació es 

passa a exposar-la gràficament de forma detallada en la Figura 1. (Veure Plànol 5 del 

disseny de plantació hortícola per a facilitar la comprensió del sistema de rotació) 

 

Taula 1: Paràmetres de cada cultiu per a valorar l’ordre de successió ideal 

 Família Temporada 
Exploració 
radicular 

Aprofitament 
Exigència 

d’adob 
orgànic 

Tomàquet Solanaceae Estiu Profunda Fruit Alta 

Pebrot Solanaceae Estiu Mitjana Fruit Alta 

Albergínia Solanaceae Estiu Profunda Fruit Alta 

Patata Solanaceae Estiu Superficial Tubercle Alta 

Carbassó Cucurbitaceae Estiu Mitjana Fruit Alta 

Cogombre Cucurbitaceae Estiu Mitjana Fruit Alta 

Mongeta Fabaceae Estiu Mitjana Fruit o llavor Baixa 

Pèsol Fabaceae Hivern Mitjana Llavor Baixa 

Fava Fabaceae Hivern Mitjana Llavor Baixa 

Ceba Amaryllidaceae Atemporal Superficial Bulb Baixa 

Calçot Amaryllidaceae Hivern Superficial Bulb Baixa 

All Amaryllidaceae Hivern Superficial Bulb Baixa 

Porro Amaryllidaceae Estiu Superficial Bulb Alta 

Enciam Asteraceae Atemporal Superficial Fulla Mitjana 

Escarola Asteraceae Estiu Superficial Fulla Mitjana 

Col Brassicaceae Atemporal Superficial Fulla Alta 

Coliflor Brassicaceae Hivern Superficial Inflorescència Alta 

Bleda Amaranthaceae Estiu Mitjana Fulla Mitjana 

Espinac Amaranthaceae Hivern Superficial Fulla Mitjana 
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GENER

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª

1 Adob en verd Tomàquet

2 Adob en verd Tomàquet

3 Enciam i altres Tomàquet Adob en verd

4 Ceba hivern Pebrot Adob en verd

5 Ceba hivern Albergínia Adob en verd

1 Enciam i altres Ceba calçot Faves

2 Enciam i altres Ceba calçot Faves

3 Adob en verd Carbassó Calçot

4 Adob en verd Meló Calçot

5 Adob en verd Cogombre Calçot

1 Faves Ceba  Coliflor

2 Faves Patata normal Bròquil

3 Calçot Patata normal Broculi 

4 Patata primerenca Col

5 Patata normal Col 

1 Coliflor Enciam i altres Adob verd

2 Bròquil Ceba  Adob verd

3 Broculi Mongeta

4 Pèsol Enciam i altres Ceba hivern

5 Coliflor Mongeta Ceba hivern

FU
LL

A
  A

FU
LL

A
  B

FU
LL

A
  D

FU
LL

A
  C

Llegenda

Treball del sòl Solanàceas

Plantació Lleguminoses

Creixement Compostes + quenopodiàcies + liliàcies

Recol·lecció Cucurbitàceas

Recol·lecció si el temps ho permet Liliàceas

Crucíferas 

Adob en verd

Figura 1: Calendari d’activitats del primer any de la rotació 
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1.2   MARC DE PLANTACIÓ, DENSITATS I RENDIMENTS  

Per les hortícoles, s’ha tingut en compte un marc de plantació adequat aprofitant al 

màxim els espais i dissenyat de tal forma que les plantes disposin d’una bona ventilació i 

il·luminació evitant riscs excessius de transmissió de malalties. També la distància entre 

línies s’intenta ajustar a les labors a realitzar sobretot a l’escarda mecànica i la collita 

manual. Seguidament a la Taula 2 s’estableixen les densitats i rendiments per aquests 

cultius: 

 

 

 

 

Cultiu
Densitat de plantació 

(plantes/m2)

Rendiment 

(kg/m2)

Tomàquet 1,0  x 0,4 2,5 4

Pebrot 1,0  x 0,4 2,5 2

Albergínia 1,0  x 0,6 1,7 4

Patata 0,6  x 0,4 4,2 2,5

Carbassó 1,2  x 1 0,8 4

Cogombre 1,2  x 0,6 1,4 4

Meló 1,2  x 1 0,8 2,5

Mongeta 1,0  x 0,4 2,5 3

Pèsol 1,0  x 0,5 2,0 0,8

Fava 0,6  x 0,4 4,2 0,8

Ceba 0,2  x 0,2 25,0 4

Ceba calçot 0,2  x 0,2 25,0 4

Calçot 0,4  x 0,2 12,5 60 ut./m2

Enciam i altres 0,4  x 0,3 8,3 3

Col 0,6  x 0,4 4,2 3

Coliflor 0,8  x 0,4 3,1 2

Bròquil 0,8  x 0,4 3,1 2

Marc de plantació: Distància entre 

linies (m) x Distància entre plantes (m)

Taula 2: Resum del marc de plantació, densitat i rendiment per a cada cultiu d’horta 
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1.3   PRODUCCIONS ESPERADES 

A continuació en la Taula 3 es detallen les produccions esperades de cada cultiu 

en el cicle d’un any. En total són 48.950 kg/any de productes hortícoles i 90.000 calçots. 

Tot i així es probable que hi hagi un percentatge de pèrdues degut a la salinitat que es 

tractarà en l’Annex IX del disseny agronòmic del reg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultiu
Rendiment 

(kg/m2)

Superfície 

(m2 cultivats)
Producció (kg)

Tomàquet 4 1.500 6.000

Pebrot 2 500 1.000

Albergínia 4 500 2.000

Patata 2,5 2.000 5.000

Carbassó 4 500 2.000

Cogombre 4 500 2.000

Meló 2,5 500 1.250

Mongeta 3 1.000 3.000

Pèsol 0,8 500 400

Fava 0,8 1.000 800

Ceba 4 2.000 8.000

Ceba calçot 4 1.000 4.000

Calçot 60 ut./m2 1.500 90.000 ut.

Enciam i altres 3 2.500 7.500

Col 3 1.000 3.000

Coliflor 2 500 1.000

Bròquil 2 1.000 2.000

Taula 3: Càlcul de les produccions esperades per a cada cultiu d’horta 
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2.   PROGRAMA PRODUCTIU FRUCTÍCOLA 

Per les característiques del terreny, la plantació fructícola s’ha dissenyat amb un 

marc variable però intentant ajustar-se al 5 x 4. La separació entre arbres manté la distància 

de quatre metres entre ells i la separació entre línies és igual o més gran de cinc metres 

sense comptar amb el desnivell. (Veure Plànol 4 del disseny de la plantació fructícola per 

a més detall de la plantació) 

La densitat de plantació teòrica dels fruiters és de 500 arbres/ha, però com a 

conseqüència de que es tracta d’una finca heterogènia, la superfície destinada a aquesta 

producció és de 13.500 m2 i hi ha caben 507 arbres, és a dir que la densitat real és de 375 

arbres/ha.  

Pel rendiment es prendrà com a dada la mitjana del Baix Llobregat que es situa a 

uns 20 kg/arbre en plena producció (a partir del vuitè any des de la implantació). Els primers 

4 anys a partir de la plantació el cultiu estarà en fase improductiva i seguidament entrarà 

en producció sense arribar als òptims. Fins que l’arbre no assoleix la plena producció 

s’estima que transcorreran quatre anys més. 

 A partir de les justificacions anteriors és passa a resumir els paràmetres que 

determinen el pla productiu: 

- Marc de plantació:   5 x 4 

- Densitat teòrica:   500 arbres/ha 

- Densitat real:    375 arbres/ha 

- Superfície:    13.500 m2 

- Rendiment fase improductiva:  0 kg/arbre 

- Rendiment entrada en producció: 10 kg/arbre 

- Rendiment en plena producció: 20 kg/arbre 

- Plantació:    507 arbres 

- Producció esperada:   10.000 kg/any 
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3.   PROCÉS PRODUCTIU 

3.1   ACTIVITATS DEL PROCÉS PRODUCTIU HORTÍCOLA 

3.1.1   Preparació del terreny:  

Aquestes labors son iguals per a tots els cultius d’horta i es realitzen un mes abans 

de la plantació. 

- Labor amb cultivador: és un tipus de llaurada secundària per estripar la crosta i 

descompactar el sòl. Es realitzarà en la preparació del sòl amb el tractor amb una 

durada de 10 h/ha. 

- Aportació de fems i restes vegetals: consisteix en el transport des de la pila de 

compostatge al camp amb el tractor i el remolc amb bolquet. Seguidament es 

distribuirà per tota la superfície de manera mixta, és a dir amb ajuda manual. 

S’estima que el temps de realització seran 20 h/ha. 

- Labor de fresat: aquest treball es durà a terme amb el rotocultivador, esmicola els 

terrossos de sòl deixant una textura fina a la capa superficial incorporant l’anterior 

aportació d’adob orgànic. Prepara el llit de sembra i segons el cultiu o la previsió de 

naixença de les adventícies, es repetirà passada una quinzena per eliminar-les. 

Aquesta tasca també es pot realitzar amb la moto-aixada, el rendiment de la qual 

variarà entre 10 h/ha amb tractor i 40 h/ha amb motocultor.  

- Col·locació de les canonades: a l’inici de cada cultiu s’hauran de col·locar les 

cintes de reg depenent del marc de plantació. La separació entre línies vindrà 

determinada per les posteriors operacions del cultiu, és a dir que s’haurà de 

preveure el pas de la maquinaria. Es considera una durada de 30 h/ha el muntatge 

del reg. 
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3.1.2   Operacions de cultiu 

- Transplantament i sembra directa: el tipus d’operació varia segons el cultiu i es 

diferencien la plantació amb planter o amb llavor. La decisió d’una estratègia o altre 

va en funció de la facilitat germinativa de les llavors al camp, ja que algunes famílies 

com les lleguminoses o les cucurbitàcies germinen adequadament en aquest. La 

utilització de planter ofereix altres avantatges com és la sanitat de la plàntula i la 

baixa mortalitat en les seves primeres etapes, per contra té un preu més elevat. 

També es tractarà com a llavor quan es parla de material amb reproducció 

vegetativa com és la patata i la ceba. El rendiment de plantació estimat és de 80 

h/ha per aquesta operació. 

Les necessitats de planter es calculen a partir del marc i la densitat de plantació que 

es volen assolir i les necessitats de llavors són les recomanades en la bibliografia 

de J. V. Maroto. Totes venen especificades en l’Apèndix 1 de fulls de cultiu 

hortícoles. 

- Reg de plantació: per les espècies cultivades a partir de planter es realitzarà una 

aportació hídrica després del trasplantament perquè trobin en el seu entorn la 

humitat suficient que les permeti desenvolupar-se àmpliament.  

- Aclarir: en el cas de sembra directa es deixaran les plantes desitjades per cada 

cop de sembra depenent de l’espècie. S’estima una durada de 20 h/ha per realitzar 

la tasca. 

- Reposició de marres: aquesta operació es realitza una o dues setmanes més tard 

d’haver realitzat el trasplantament, aprofitant el segon reg. Es preveu una mortalitat 

més petita del 10%, però s’haurà de considerar a l’hora de demanar el planter. 

S’aproxima una durada de l’operació de 10 h/ha. 

- Aporcar: consisteix en cobrir de terra la base de la tija aconseguint que la planta 

desenvolupi arrels adventícies i tingui un bon ancoratge. S’acostuma a realitzar per 

a cultius acompanyats de tutors o per augmentar el volum de sòl en cultius de bulbs 

i tubercle. Aquesta pràctica també fa la funció d’escardar i es realitzarà amb el 

motocultor amb una durada de 40 h/ha. 
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- Escardar i birbar: es descarta el control de les males herbes químicament, per tant 

es farà escarda mecànica entre línies amb el motocultor o bé amb tracció animal. 

S’efectuaran un o dos cops cada quinzena en funció del grau de competència 

segons la fase de creixement del cultiu. S’estima un rendiment de 20 h/ha·quinzena 

- Calçar: aquesta operació és específica pels calçots i alguna hortalissa de bulb. Es 

realitzarà amb el motocultor i el mateix aporcador que alhora tindrà una funció 

d’escarda. Es preveu una duració de 50 h/ha·calçat. 

- Entutorar: hi ha cultius que interessa el màxim desenvolupament vertical i 

s’utilitzaran tutors per guiar la planta a partir d’un cert creixement. Aquests 

consistiran en dues columnes metàl·liques clavades a terra, unides per un cable de 

filferro en tensió i situades als extrems de la parcel·la, quedant el cable alçat sobre 

la línia de cultiu i sense interrompre el pas. Es lligarà un cordill de ràfia al filferro i 

per l’altre punta a la tija de la planta de tal forma que a mesura que vagi creixent el 

vagi envoltant i alhora quedi sostinguda. La duració del muntatge pot arribar a les 

100 h/ha i seran necessaris 2 metres per planta de cordill. 

- Podar: s’hauran d’anar eliminant brots laterals un cop per quinzena en espècies 

que es vulgui guiar el creixement per evitar una formació desmesurada. S’hi 

destinaran 10 h/ha·poda. 

- Reg: s’efectuaran aportacions hídriques a partir de les necessitats de cada cultiu 

que dependran del seu estadi de desenvolupament i dels factors climàtics 

mensuals. Les necessitats d’aigua es calcularan en l’Annex IX del disseny 

agronòmic del reg però en els fulls de cultiu venen detallades unes aproximacions 

en funció del balanç hídric i la evapotranspiració del cultiu. Els consums aproximats 

variaran entre els 2.000 i 4.000 m3/ha d’aigua. 

- Tractament sanitari: s’inclouran en el procés productiu els tractaments 

seleccionats en l’apartat 3.5 d’aquest mateix annex sobre protecció vegetal. 

Aquests es realitzaran amb el tractor i un atomitzador de durada 10 h/ha. 

- Recol·lecció: la collita es realitzarà manualment variant el ritme de recol·lecció 

segons l’estat de maduresa si es tracta de fruit o pautada en funció del temps que 

porti a camp des de de la seva plantació en el cas de petites hortalisses. La collita 
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és l’operació que requereix més hores de mà d’obra i varia segons el tipus de cultiu 

o aprofitament, assolint rendiments de recol·lecció per temporada com 1.500 h/ha 

en el tomàquet a 4.000 h/ha en mongetes. En el cas d’altres hortalisses com és la 

patata i la ceba, la collita mecanitzada és viable i les necessitats de mà d’obra son 

molt més baixes, d’unes 100 h/ha. 

- Neteja: consisteix en l’extracció del cultiu i les seves estructures un cop s’ha acabat 

d’obtenir producció. S’ha de deixar el terreny preparat per poder iniciar les tasques 

preparatòries del següent cultiu i s’estima una durada de 70 h/ha. 

3.2   ACTIVITATS DEL PROCÉS PRODUCTIU FRUCTÍCOLA 

3.2.1   Fase d’implantació 

- Preparació del terreny: és realitzarà entre setembre i octubre i consta d’un treball 

profund  amb subsolador el qual es llogarà un tractor de 160 CV i un subsolador de 

3 relles,  el rendiment d’aquesta activitat serà de 10 h/ha. 

S’aplicaran en superfície les esmenes orgàniques considerades en l’apartat 3.3.3. 

d’aquest mateix annex. Aquesta tasca tindrà una durada de 20 h/ha. 

Seguidament es realitzaran labors superficial amb el tractor de l’explotació i una 

grada de discos llogada. Posteriorment es passarà el cultivador per acabar 

d’incorporar les esmenes al sòl. Ambdues tasques s’estima un rendiment de 10 

h/ha. 

- Replantejament de la plantació: es marcarà el traçat de les línies de fruiters i la 

situació d’aquests assenyalats amb algun identificador com canyes i calç. El 

rendiment serà de 5 h/ha. 

- Recepció i preparació de la planta: s’haurà de comprovar la quantitat i la qualitat 

d’aquestes. El nombre de plançons haurà de ser 507. 

- Plantació: al plantar els plançons el punt per empeltar té que quedar entre 5 i 10 

cm per sobre del nivell del sòl i s’haurà de compactar la terra al voltant del tronc per 

aconseguir un bon arrelament. 
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Aquesta operació es realitzarà amb la retroexcavadora que s’incorpora a la bobcat 

que hi ha a la finca juntament amb un peó que anirà col·locant el plançó al forat. 

Aquesta operació té un rendiment 15 min/arbre és a dir 100 h/ha. 

- Instal·lació del reg: la col·locació dels portagoters es realitzarà un cop s’hagin 

plantat els plançons amb una durada de l’activitat de 20 h/ha. 

- Reg de plantació: immediatament després de la plantació es realitzarà un reg de 

300 m3/ha. 

- Entutorat i protecció: es col·locarà una varilla de ferro a cada plançó per evitar 

que es trenqui a causa del pes o del vent durant el primer any. També es col·locarà 

un protector de plàstic cilíndric en cada arbre per protegir-lo durant els seus primers 

anys de vida de possibles atacs de rosegadors o ferides causades per les labors. 

3.2.2   Període de plena producció 

- Fertilització: s’aportaran a la planta els elements nutritius necessaris pel seu 

desenvolupament i una correcta fructificació. Es farà incorporant adobs orgànics i 

restes de poda al sòl, per tant el procés principal serà el transport de la matèria 

orgànica amb el tractor i el remolc amb bolquet seguit d’una incorporació molt 

superficial per no malmetre l’aparell radicular de l’arbre. Realitzant aquesta tasca 

també farà que s’incorporin les restes de poda i coberta vegetal trinxades, aquesta 

operació tindrà un rendiment de 30 h/ha Les aportacions específiques es precisen 

en l’apartat 3.3.3. d’aquest mateix annex. 

- Tractament sanitari: s’inclouran en el procés productiu els tractaments 

seleccionats en l’apartat 3.5 d’aquest mateix annex sobre protecció vegetal. 

Aquests es realitzaran amb el tractor i un atomitzador de durada 10 h/ha. 

- Manteniment de la coberta vegetal: es realitzaran segues sobre la coberta 

vegetal en funció de l’època, a la primavera es faran amb major regularitat (un cop 

per quinzena) mentre que a la tardor i hivern serà més pobre i no en faran falta 

tantes. Es portarà a terme amb la segadora de la finca que té un rendiment de 10 

h/ha·sega. En les línies de cultiu i els marges s’utilitzarà una desbrossadora a 

rendiments de 30 h/ha·sega. 
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- Poda: aquesta es realitzarà manualment amb tisores pneumàtiques a rendiment de 

70 h/ha la d’hivern i 40 h/ha a l’estiu. Després es passarà la trinxadora per esmicolar 

les restes amb un rendiment de 5 h/ha. A continuació es descriuen les activitats a 

realitzar per aconseguir la formació en vas: 

Primer any 

Es planten els plançons de un sol any d’edat a la tardor o hivern, amb una separació 

de 4 metres entre ells. Un cop plantats, s’han d’escapçar a uns 85 cm del sòl. Les 

possibles branques que portin des del viver s’han de podar totes deixant dues 

gemmes des de la seva inserció. 

Al juny s’han d’escollir els tres brots que constituiran els braços principals. No s’han 

de deixar 4 o 5 branques, encara que augmentin les primeres collites, a la llarga 

l’arbre es pot desequilibrar. Els 3 brots entre si han de formar angles de 120º i les 

branques no han de sortir des del mateix punt d’inserció sinó esglaonadament 

separades uns 15 cm com es representa en el dibuix “b” de la Figura 2. Tots els 

demés brots es rebaixaran 4 o 5 gemmes des de la seva inserció. 

 

Figura 2: Formació en vas d’un presseguer. Des de la seva plantació fins al final del 

primer any. (Font: “Diseños de plantación y formación de arboles frutales”, 

M. Cambra – R. Cambra) 
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Quan sigui hivern s’eliminaran tots aquells brots que es van rebaixar a l’estiu. Si la 

vegetació ha sigut satisfactòria, en cadascun dels braços principals escollits 

existiran brots anticipats, d’aquest se’n escull un en cada braç que tingui el gruix 

aproximat d’un llapis com mostra el dibuix “c” de la Figura 2. Aquest tindrà que 

estar inserit formant un angle de 45º amb el braç principal i el demés brots es 

podaran completament. 

Segon any 

A l’estiu es pinçaran els brots que es trobin a l’interior del vas i s’eliminaran els 

xupons i els fruits que s’hagin pogut desenvolupar. 

A l’hivern s’escolliran les branques de segon pis en cada braç a una distància de 

65 cm de les branques del primer pis i formant un angle de 45º amb el braç i direcció 

oposada amb el pis precedent. Si és necessari s’utilitzaran canyes per guiar els 

brots secundaris i no s’han de despuntar. Els brots restants s’hauran d’eliminar tots 

igual que l’any anterior 

Tercer any 

A l’estiu s’han d’eliminar tots els fruits. A l’hivern s’escolliran el tercer pis procurant 

que formi angles més oberts que els pisos anteriors. Si la vegetació es pobre es 

poden despuntar els braços principals tallant-los fins a un brot anticipat. La poda de 

les branques secundaries i primàries i les seves ramificacions es segueix amb el 

mateix criteri que l’any anterior. 

Quart any 

És l’últim any que s’ha de fer la poda de formació. Els extrems dels tres braços 

principals s’han de tallar sobre brots anticipats perquè no interessa guanyar més 

alçada. És indispensable esperar al quart any per a recollir fruits, tot i així els dos 

últims pisos de branques s’han d’aclarir  de fruits per afavorir el desenvolupament i 

completar la formació d’aquestes quedant finalment com es mostra en la Figura 3. 
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 Recol·lecció: la collita es realitzarà manualment un cop a l’any quan el fruit 

sigui madur i s’estima un rendiment total d’unes 280 a 350 hores per hectàrea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Formació en vas d’un presseguer. Alçat i projecció d’un arbre al final del quart 

any. (Font: “Diseños de plantación y formación de arboles frutales”, M. Cambra – 

R. Cambra) 
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3.3   FERTILITZACIÓ ORGÀNICA 

3.3.1   Mètode de càlcul 

 Balanç de matèria orgànica 

El balanç de matèria orgànica del sòl es basa en la fórmula següent: 

𝐵 = 𝐸 + 𝐺 − 𝑃 

 On, B = Balanç de matèria orgànica. 

  E = Existències de matèria orgànica al sòl. 

  G = Guanys de matèria orgànica per aportacions. 

  P = Pèrdues anuals per mineralització. 

 Existències 

Les existències es calculen amb les dades de l’anàlisi de sòl, amb la fórmula 

següent: 

𝐸 = %𝑀𝑂 · 𝑑𝑎𝑝 · ℎ 

 On, E = Existències de matèria orgànica.  

  %MO = Contingut de matèria orgànica del sòl.  

  dap = Densitat aparent del sòl. 

  h = Profunditat d’arrelament. 

 Pèrdues anuals per mineralització 

Les pèrdues anuals per mineralització són proporcionals al contingut d e matèria 

orgànica del sòl. La velocitat de mineralització depèn d’altres factors com el clima i el tipus 

de sòl. El coeficient que s’aplica és el K2 i ve detallat en la següent fórmula: 

𝑃 = 𝐸 ·  𝐾2 

 Guanys 

Els guanys són les aportacions de matèria orgànica a partir dels diferents productes 

fertilitzants o materials vegetals. El seu càlcul té com a resultat el rendiment del procés 
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d’humificació de la matèria orgànica aportada al sòl. S’utilitza el coeficient isohúmic K1 que 

varia en funció del tipus de producte que s’aplica. 

𝐺 = 𝑀𝐹 · %𝑀𝑆 · %𝑀𝑂 · 𝐾1 

 On, G = Guanys. 

  MF = Matèria fresca aportada dels productes orgànics. 

  %MS = Percentatge de matèria seca sobre matèria fresca. 

  K1 = Coeficient isohúmic del producte orgànic. 

3.3.2   Dades 

 Sòl 

- %MO = 1,6%. Contingut de matèria orgànica del sòl segons l’anàlisi. 

- dap = 1,45 t/m3. Densitat aparent establerta per a sòls franc-argilosos. 

- h = 0,3 m. Profunditat d’arrelament. 

- K2 = 2%. Percentatge anual de la velocitat de mineralització per a regions 

temperades. 

 Fems madurs d’equí 

- Composició: 

- %MS = 50%. Percentatge de matèria seca sobre matèria fresca. 

- %MO = 87%. Percentatge de matèria orgànica sobre matèria seca. 

- C/N = 30. Relació carboni-nitrogen de l’humus format. 

- C/P = 100. Relació carboni-fòsfor de l’humus format. 

- %C = 58%. Percentatge de carboni respecte matèria orgànica humificada. 

- %N = 1,7%. Percentatge de nitrogen sobre matèria seca. 

- %P2O5 = 1,8%. Percentatge d’anhídrid fosfòric sobre matèria seca. 

- %K2O = 1,8%. Percentatge d’òxid de potassi sobre matèria seca. 

- K1 = 45%. Coeficient isohúmic. 
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- Acció dels fems sobre la fertilitat del sól: 

- Any 1 = 50% 

- Any 2 = 35% 

- Any 3 = 15% 

- L’ aportació màxima anual de fems és de 20 t/ha·any. La dosi màxima de nitrogen 

permesa per la normativa de la producció agrària ecològica són 170 kg/ha·any que 

equivalen a aquestes aportacions. 

 Restes de collita 

- La mitjana de les restes de collita produïdes per diversos cultius hortícoles és de 16 

tones en verd per hectàrea i any. 

- Composició: 

- %MS = 20%.Percentatge de matèria seca sobre matèria fresca. 

- C/N = 10. Relació carboni-nitrogen de l’humus format. 

- C/P = 100. Relació carboni-fòsfor de l’humus format. 

- %C = 45%. Percentatge de carboni respecte matèria orgànica humificada. 

- %N = 3,2%. Percentatge de nitrogen sobre matèria seca 

- %P2O5 = 0,7%. Percentatge d’anhídrid fosfòric sobre matèria seca. 

- %K2O = 1,2%. Percentatge d’òxid de potassi sobre matèria seca. 

- K1 = 25%. Coeficient isohúmic. 

 Adob en verd 

- La massa verda per enterrar és de 30 tones per hectàrea cada quatre anys. 

- Es considerarà la mateixa composició que les restes de collita. 

- K1 = 20%. Coeficient isohúmic. 
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Taula 4: Aportacions previstes per a la fertilització orgànica en tones de 

matèria fresca per hectàrea i any. 

Any Fems (t/ha)
Adob en verd 

(t/ha)

Restes de collita 

(t/ha)

1 20 30

2 20 16

3 20 16

4 20 16

5 20 30

6 20 16

7 20 16

8 20 16

9 20 30

10 20 16

11 20 16

12 20 16

13 20 30

14 20 16

15 6,6 16

16 6,6 16

17 6,6 30

18 6,6 16

19 6,6 16

20 6,6 16

3.3.3   Aportacions previstes 

Els càlculs del balanç de matèria orgànica tenen en compte les aportacions que 

s’han considerat més adequades seguint les indicacions de la normativa de la producció 

agrària ecològica. En la Taula 4 es mostra el programa d’aportacions previstes per a la 

fertilització orgànica en el qual es té en compte el tipus de producte, la quantitat de 

cadascun i l’any d’aplicació. 
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E P

 Existències 

(t/ha)

Mineralització 

(t/ha)

Aportació de 

fems (t/ha)

Adob en verd    

(t/ha)

Restes de collita 

(t/ha)

1 1,6% 69,6 1,4 2,0 1,2 0 71,4

2 1,6% 71,4 1,4 3,3 0,0 0,8 74,1

3 1,7% 74,1 1,5 3,9 0,0 0,8 77,3

4 1,8% 77,3 1,5 3,9 0,0 0,8 80,5

5 1,8% 80,5 1,6 3,9 1,2 0 84,0

6 1,9% 84,0 1,7 3,9 0,0 0,8 87,0

7 2,0% 87,0 1,7 3,9 0,0 0,8 90,0

8 2,1% 90,0 1,8 3,9 0,0 0,8 92,9

9 2,1% 92,9 1,9 3,9 1,2 0 96,2

10 2,2% 96,2 1,9 3,9 0,0 0,8 98,9

11 2,3% 98,9 2,0 3,9 0,0 0,8 101,7

12 2,3% 101,7 2,0 3,9 0,0 0,8 104,4

13 2,4% 104,4 2,1 3,9 1,2 0 107,4

14 2,5% 107,4 2,1 3,9 0,0 0,8 110,0

15 2,5% 110,0 2,2 2,6 0,0 0,8 111,2

16 2,6% 111,2 2,2 1,7 0,0 0,8 111,4

17 2,6% 111,4 2,2 1,3 1,2 0 111,7

18 2,6% 111,7 2,2 1,3 0,0 0,8 111,6

19 2,6% 111,6 2,2 1,3 0,0 0,8 111,4

20 2,6% 111,4 2,2 1,3 0,0 0,8 111,3

G
Percentatge de 

matèria orgànica
Any

Balanç de 

matèria orgànica 

(t/ha)

Taula 5: Balanç de matèria orgànica del sòl durant 20 anys 

3.3.4   Balanç de matèria orgànica 

A continuació en la Taula 5, es mostra el balanç de matèria orgànica previst durant 

20 anys. L’objectiu per horta és assolir un contingut de matèria orgànica del 2,5% en el sòl, 

per això els primers 14 anys s’aplicarà la dosi màxima de fems permesa per la normativa 

ecològica que representen 20 tones de fems de cavall a fets d’augmentar aquesta quantitat 

(el rendiment esperat és d’un augment del 3% anual). 

Passats els primers 14 anys es dóna per corregit el contingut de matèria orgànica 

i les aportacions de fems es reduiran a 6,6 tones per hectàrea i any. Les aportacions per 

l’adob en verd i les restes de collita seran constants i no es modificaran en cap cas ja que 

aporten bones quantitats d’humus al sòl. 
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3.4   FERTILITATZACIÓ MINERAL 

3.4.1   Mètode de càlcul 

𝐵 = 𝐸𝑓 · (𝐹 + 𝐴𝑉 + 𝑅𝐶 + 𝑁2 + 𝑀+𝐵𝑖−1) − (𝐸𝑇 + 𝑃)  

 Eficiència de fertilització (Ef) 

Es considera una eficiència de fertilització del 75%, aquest és el percentatge de 

nitrogen aprofitat pel cultiu respecte l’aplicat. 

 Valor fertilitzant dels fems (F) 

En base a la composició dels fems esmentada a l’apartat 3.3.2, s’estima el valor 

fertilitzant d’aquests durant la seva descomposició a partir del següent càlcul de la 

mineralització neta: 

1. Valor fertilitzant de 20 tones de fem de cavall:  

𝐹 = 𝐶𝑇 − 𝐶𝐻 = 170 − 75,7 = 94 𝑘𝑔/ℎ𝑎 

𝐶𝑇 = 𝐴𝑓 · %𝑀𝑆 · %𝑁 = 20 
𝑡 𝑚. 𝑓.

ℎ𝑎
· 0,5 

𝑡 𝑚. 𝑠.

𝑡 𝑚. 𝑓.
· 0,017 

𝑡 𝑁

𝑡 𝑚. 𝑠.
· 103  

𝑘𝑔

𝑡
= 170 𝑘𝑔/ℎ𝑎 

𝐶𝐻 = 𝐴𝑓 · %𝑀𝑆 · %𝑀𝑂 · %𝐶 · 𝐾1 · 𝐶/𝑁 

𝐶𝐻 = 20 
𝑡 𝑚. 𝑓.

ℎ𝑎
· 0,5 

𝑡 𝑚. 𝑠.

𝑡 𝑚. 𝑓.
· 0,87

𝑡 𝑀𝑂

𝑡 𝑚. 𝑠.
· 0,58

𝑡 𝐶

𝑡 𝑀𝑂
· 0,45 ·

1 𝑡 𝑁

30 𝑡 𝐶
· 103  

𝑘𝑔

𝑡
= 75,7 𝑘𝑔/ℎ𝑎 

2. Valor fertilitzant de 6,6 tones de fem de cavall: 

𝐹 = 𝐶𝑇 − 𝐶𝐻 = 56,4 − 25,1 = 31,3 𝑘𝑔/ℎ𝑎 

𝐶𝑇 = 𝐴𝑓 · %𝑀𝑆 · %𝑁 = 6,6 
𝑡 𝑚. 𝑓.

ℎ𝑎
· 0,5 

𝑡 𝑚. 𝑠.

𝑡 𝑚. 𝑓.
· 0,017 

𝑡 𝑁

𝑡 𝑚. 𝑠.
· 103  

𝑘𝑔

𝑡
= 56,4 𝑘𝑔/ℎ𝑎 

𝐶𝐻 = 𝐴𝑓 · %𝑀𝑆 · %𝑀𝑂 · %𝐶 · 𝐾1 · 𝐶/𝑁 

𝐶𝐻 = 6,6 
𝑡 𝑚. 𝑓.

ℎ𝑎
· 0,5 

𝑡 𝑚. 𝑠.

𝑡 𝑚. 𝑓.
· 0,87

𝑡 𝑀𝑂

𝑡 𝑚. 𝑠.
· 0,58

𝑡 𝐶

𝑡 𝑀𝑂
· 0,45 ·

1 𝑡 𝑁

30 𝑡 𝐶
· 103  

𝑘𝑔

𝑡
= 25,1 𝑘𝑔/ℎ𝑎 
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 On,  CT = Contingut total de nitrogen. 

  CH = Contingut de nitrogen en l’humus generat. 

  Af = 20 i 6,6 t/ha·any. Aportacions de fems. 

  %MS = 50%. Percentatge de matèria seca sobre matèria fresca. 

  %N = 1,7%. Percentatge de nitrogen sobre matèria seca 

  %MO = 87%. Percentatge de matèria orgànica sobre matèria seca 

  %C = 58%. Percentatge de carboni sobre matèria orgànica 

  K1 = 45%. Coeficient isohúmic 

  C/N = 30. Relació carboni-nitrogen 

 Valor fertilitzant de l’adob en verd (AV) i de les restes de collita (RC) 

En base a la composició de les restes de collita i l’adob en verd esmentada a 

l’apartat 4.4.2, s’estima el valor fertilitzant d’aquests durant la seva descomposició a partir 

del següent càlcul de la mineralització neta: 

1. Valor fertilitzant de 30 tones d’adob en verd  

𝐴𝑉 = 𝐶𝑇 − 𝐶𝐻 = 192 − 54 = 138 𝑘𝑔/ℎ𝑎 

𝐶𝑇 = 𝐴𝑓 · %𝑀𝑆 · %𝑁 = 30 
𝑡 𝑚. 𝑓.

ℎ𝑎
· 0,2 

𝑡 𝑚. 𝑠.

𝑡 𝑚. 𝑓.
· 0,032 

𝑡 𝑁

𝑡 𝑚. 𝑠.
· 103  

𝑘𝑔

𝑡
= 192 𝑘𝑔/ℎ𝑎 

𝐶𝐻 = 𝐴𝑓 · %𝑀𝑆 · %𝐶 · 𝐾1 · 𝐶/𝑁 

𝐶𝐻 = 30 
𝑡 𝑚. 𝑓.

ℎ𝑎
· 0,2 

𝑡 𝑚. 𝑠.

𝑡 𝑚. 𝑓.
· 0,45 

𝑡 𝐶

𝑡 𝑚. 𝑠.
· 0,2 ·

1 𝑡 𝑁

10 𝑡 𝐶
· 103  

𝑘𝑔

𝑡
= 54 𝑘𝑔/ℎ𝑎 

2. Valor fertilitzant de 16 tones de restes de collita 

𝑅𝐶 = 𝐶𝑇 − 𝐶𝐻 = 102,4 − 36 = 66,4 𝑘𝑔/ℎ𝑎 

𝐶𝑇 = 𝐴𝑓 · %𝑀𝑆 · %𝑁 = 16 
𝑡 𝑚. 𝑓.

ℎ𝑎
· 0,2

𝑡 𝑚. 𝑠.

𝑡 𝑚. 𝑓.
· 0,032 

𝑡 𝑁

𝑡 𝑚. 𝑠.
· 103  

𝑘𝑔

𝑡
= 102,4 𝑘𝑔/ℎ𝑎 

𝐶𝐻 = 𝐴𝑓 · %𝑀𝑆 · %𝑀𝑂 · %𝐶 · 𝐾1 · 𝐶/𝑁 

𝐶𝐻 = 16 
𝑡 𝑚. 𝑓.

ℎ𝑎
· 0,2 

𝑡 𝑚. 𝑠.

𝑡 𝑚. 𝑓.
· 0,45 

𝑡 𝐶

𝑡 𝑚. 𝑠.
· 0,25 ·

1 𝑡 𝑁

10 𝑡 𝐶
· 103  

𝑘𝑔

𝑡
= 36 𝑘𝑔/ℎ𝑎 
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 On,  CT = Contingut total de nitrogen. 

  CH = Contingut de nitrogen en l’humus generat. 

  Af = 30 i 16 t/ha. Aportacions de massa verda 

  %MS = 20%. Percentatge de matèria seca sobre matèria fresca. 

  %N = 3,2%. Percentatge de nitrogen sobre matèria seca 

  %C = 45%. Percentatge de carboni sobre matèria orgànica 

  K1 = 20% i 25%. Coeficient isohúmic 

  C/N = 10. Relació carboni-nitrogen 

 Valor fertilitzant de l’humus mineralitzat (M) 

La mineralització anual de l’humus allibera nitrogen al sòl en funció de la quantitat 

de matèria orgànica que contingui, per això durant la correcció el nitrogen aportat variarà. 

El càlcul d’aquest valor es determina a partir de la següent funció: 

𝑀 = %𝑀𝑂 · %𝐶 · 𝐶/𝑁 · 𝐾2 · 𝑑𝑎𝑝 · ℎ 

𝑀 = 0,0256 
𝑡 𝑀𝑂

𝑡 𝑠ò𝑙
· 0,58

𝑡 𝐶

𝑡 𝑀𝑂
·

1 𝑡 𝑁

10 𝑡 𝐶
· 0,02 · 1,45 

𝑡 𝑠ò𝑙

𝑚3
· 0,3 𝑚 · 104 

𝑚2

ℎ𝑎
· 103

𝑘𝑔

𝑡
= 129 𝑘𝑔/ℎ𝑎 

 On, %MO = 2,56%. Contingut de matèria orgànica del sòl corregit 

  %C = 58%. Percentatge de carboni sobre matèria orgànica 

  C/N = 10. Relació carboni-nitrogen 

  dap = 1,45 t/m3. Densitat aparent del sòl. 

  h = 0,3 m. Profunditat d’arrelament. 

  K2 = 2%. Coeficient de mineralització 

 Fixació de nitrogen per part de lleguminoses (N2) 

Les lleguminoses són plantes que per medi d’una associació simbiòtica que 

estableixen amb bacteris del gènere Rhizobium fixen nitrogen atmosfèric, presentat en 

balanç positiu d’aquest element respecte el sòl. Es considera una aportació de nitrogen de 

65 kg/ha cada quatre anys. 
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Figura 4: Representació del balanç de nitrogen al sòl. 

 Nitrogen romanent al sòl de l’any anterior (Bi-1) 

És el balanç de nitrogen de l’any anterior o sigui aquell que no s’ha utilitzat i queda 

al sòl a disposició del cultiu pel proper any. 

 Extraccions totals dels cultius (ET) 

Per a estimar les extraccions de nitrogen per part dels cultius s’ha realitzat una 

mitjana entre les extraccions unitàries dels cultius hortícoles resumides en la Taula 1 de  

l’Annex VII d’anàlisis d’alternatives. Es consideren unes extraccions anuals de 145 kg/ha 

de nitrogen com a mitjana. 

 Pèrdues de nitrogen del sòl (P) 

S’han considerat unes pèrdues del sòl per l’efecte de rentats, volatilització, 

desnitrificació i escolament superficial de 40 kg/ha·any. 

3.4.2   Balanç de nitrogen 

A continuació en la Figura 4, es representa gràficament la variació del contingut de 

nitrogen al sòl. Es comprova l’efecte que té la correcció de matèria orgànica sobre el nivell 

de nitrogen durant els primer 14 anys amb una tendència a l’increment d’aquest. 
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ET P Bi-1 F RC AV N2  M B  

Extraccions 

totals dels 

cultius

Pèrdues de 

nitrogen del sòl

Nitrogen 

romanent al sòl 

de l'any anterior

Valor fertilitzant 

dels fems         

Valor fertilitzant 

de les restes de 

cultiu

Valor fertilitzant 

de l'adob en 

verd 

Fixació de 

nitrogen 

Valor fertilitzant 

de l'humus 

mineralitzat

Balanç de 

nitrogen

1 145 40 0 47 138 65 81 63

2 145 40 63 80 66 83 34

3 145 40 34 94 66 86 26

4 145 40 26 94 66 90 22

5 145 40 22 94 138 65 93 125

6 145 40 125 94 66 97 102

7 145 40 102 94 66 101 88

8 145 40 88 94 66 104 80

9 145 40 80 94 138 65 108 179

10 145 40 179 94 66 112 153

11 145 40 153 94 66 115 136

12 145 40 136 94 66 118 126

13 145 40 126 94 138 65 121 224

14 145 40 224 94 66 125 197

15 145 40 197 63 66 128 155

16 145 40 155 41 66 129 108

17 145 40 108 31 138 65 129 169

18 145 40 169 31 66 130 112

19 145 40 112 31 66 129 70

20 145 40 70 31 66 129 37

21 145 40 37 31 138 65 129 116

22 145 40 116 31 66 129 72

23 145 40 72 31 66 129 39

24 145 40 39 31 66 129 15

25 145 40 15 31 138 66 129 99

26 145 40 99 31 66 129 60

27 145 40 60 31 66 129 30

28 145 40 30 31 66 129 7

29 145 40 7 31 138 67 129 95

30 145 40 95 31 66 129 56

Any

Taula 6: Balanç de nitrogen del sòl durant 30 anys en kg/ha 

Com mostra la Taula 6, quan el contingut de matèria orgànica s’ha corregit es 

preveu que el conjunt d’aportacions orgàniques compensaran les extraccions de nitrogen 

per part dels cultius. Això significa que no seran necessàries aportacions d’adobs 

nitrogenats ja que el sistema d’explotació agroecològic basat en les rotacions, adobs en 

verd, lleguminoses i l’aportació de fems es capaç de subministrar la fertilització necessària 

pel cultiu.  

Amb aquests resultats es considera que el nivell de fòsfor i potassi seguiran la 

mateixa tendència amb aquestes aportacions tenint l’avantatge que ambdós són elements  

menys mòbils que el nitrogen. 
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3.4.3   Correcció del pH  

Reduir el pH del sòl és una activitat molt laboriosa ja que s’ha de realitzar d’una 

manera molt continuada i els resultats són molt lents. S’aconsegueix mitjançant reaccions 

àcides, per exemple la descomposició de matèria orgànica produeix àcids húmics que 

ajudaran a aquesta reducció però no serà necessària per assolir els valors desitjats.  

El seguiment de la normativa ecològica fa descartar varis productes que aportarien 

àcids de forma més directe, per això es proposa l’aplicació de sofre elemental ja que aquest 

si és apte pel sistema d’explotació. El sofre en el sòl s’oxidarà lentament a àcid sulfúric que 

neutralitzarà els elements alcalins. 

Segons taules s’estima que per disminuir el pH fins a 6,5 - 7 partint d’un pH més 

elevat de 8 en sòls argilosos i per a tota la superfície, serà necessària la quantitat de 2.000 

kg/ha de sofre. Per a la plantació fructícola localitzada en línies la quantitat seria la meitat. 

L’aplicació es farà esglaonada i s’anirà comprovant cada mig any quina ha sigut la 

reducció fins a obtenir el valor desitjat. 
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3.5    PROTECCIÓ VEGETAL 

3.5.1   Tipus de controls sobre plagues i malalties hortícoles 

A part dels mètodes de control indicats en l’apartat 1.6 de l’Annex VII d’anàlisis 

d’alternatives, per aquest tipus d’explotació i les seves dimensions es realitzarà un control 

amb productes sanitaris generalitzat per a tots els cultius.  

Es considera necessària l’aplicació de certs productes com són el sofre que actua 

com a repel·lent d’insectes, com acaricida i inhibidor del desenvolupament d’oïdi. També 

s’utilitzarà el coure pel seu ampli espectre de control de fongs patògens i l’aplicació 

d’extractes vegetals d’ortiga com a repel·lent d’insectes. 

 Tot i així, es col·locaran trampes de mostreig i es realitzaran controls a camp per 

prevenir atacs greus de patògens o increments problemàtics en població de les plagues.  

Quan es sobrepassin els llindars d’intervenció s’aplicaran els controls esmentats a 

continuació per a cada problema: 

 Generals dels cultius 

- Pugó: principalment es controlaran pels enemics natural, en absència d’aquest es 

pot utilitzar sabó potàssic, neem-azadiractina, pelitre-piretrines i formulats amb 

Verticillium Lecanii o Beauveria bassiana. 

- Erugues de lepidòpter: detecció amb trampes de feromones sexuals 

específiques. El sofre en pols té afecte repel·lent, tractar amb Bacillus thuringensis, 

neem-azadiractina  i en casos extrems amb spinosad. 

- Mosca blanca: ídem al pugó. 

- Mosca minadora: detecció amb trampes cromàtiques adhesives de color groc. 

Tractament amb oli parafínic o neem-azadiractina. 

- Aranya roja i aranya blanca: introducció d’enemics naturals, tractament amb sofre 

o aigua a pressió amb vinagre i sabó. 
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- Trips: detecció amb trampes cromàtiques adhesives blanques o blaves. 

Principalment es controlaran pels enemics natural, en absència d’aquest es pot 

utilitzar neem-azadiractina, oli parafínic, spinosad en casos extrems i formulats amb 

fongs com Verticillium Lecanii i Beauveria bassiana o nematodes com Steinernema 

spp. i Heterorhabditis sp.  

- Cargols i bavoses: col·locar trampes i si la plaga és molt gran escampar fosfat 

fèrric. 

- Míldiu: tractaments preventius a base de sals de coure i curatiu a base de Bacillus 

subtilis  o Trichoderma sp. 

- Oïdi: Tractaments curatius amb sofre. 

- Podrit gris (Botrytis cinerea): tractament preventiu amb decocció de cua de 

cavall. 

- Sclerotinia sp., Rhizoctonia sp., Pythium sp., Phytophthora spp., Fusarium 

sp. i Verticilium sp.): descontaminació amb solarització o biofumigació si es 

detecta. 

- Rovell: tractaments amb sofre i sals de coure. 

- Nematodes: descontaminació amb solarització o biofumigació en sòls molt 

contaminats. Tractament del sòl amb formulacions de patògens Pasteuria 

penetrans i Paecilomyces lilacinus. 

- Virosis: sense tractament. Els repel·lents mantenen sota control els insectes 

vector. 

 Compostes 

- Pugons de les arrels (Pemphigus bursarius): neem-azadiractina i fongs 

entomopatògens com Metarhizium flavoviridae. 
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 Crucíferas 

- Mosca de la col (Delia brassicae): detecció amb trampes cromàtiques adhesives. 

Control amb neem-azadiractina i amb nematodes Steinernema spp. 

- Xinxa de les crucíferes (Eurydema ornatum i E. Olerceae): aplicar neem-

azadiractina per controlar  i spinosad en casos extrems. 

- Hèrnia de la col (Plasmodiophora brassicae): ídem a Sclerotinia sp. 

- Podrit negre (Xanthomonas campestris): tractament preventiu a base de sals de 

coure i descontaminació amb solarització o biofumigació si es detecta. 

 Lleguminoses 

- Arna del gra (Laspeyresia nigricana): detecció amb trampes de feromones 

sexuals. Tractament amb neem-azadiractina i amb Bacillus thuringensis. 

- Sitònia (Sitonia lineatus): el tractament no és necessari. En casos d’atac fort es 

pot aplicar Metarhizium anisopliae. 

- Antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum): tractament preventiu a base de 

sals de coure. 

- Rovell (Uromyces phaseoli): tractaments amb sofre i sals de coure. 

- Grassa de la mongeta (Pseudomonas syringae): tractament amb sals de coure 

els primers estadis de la infecció. 

 Liliàcies 

- Mosca de la ceba (Phorbia antiqua): tractaments repel·lents amb maceració de 

brots de tomaquera. 

- Tinya o arna del porro (Acrolepiopsis assectella): tepel·lent amb extracte de 

cua de cavall, tractament amb neem-azadiractina i Bacillus thuringensis. 

-  
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 Solanàceas 

- Tuta (Tuta absoluta): Detecció amb trampes de feromones sexuals.  Sofre com a 

repel·lent, neem-azadiractina i Bacillus thuringensis, spinosad en casos extrems.  

- Àcar bronzejador del tomàquet (Aculops lycopersici): tractament amb sofre o 

extractes vegetals. 

- Alternariosis (Alternaria solani): tractament preventiu amb sals de coure i 

biofungicides a base de Bacillus subtilis. En atacs greus plantejar solarització 

- Taca negra bacteriana (Pseudomonas syringae pv. tomato): tractament amb 

sals de coure, biopreparat amb Bacillus subtillis i Pseudomonas fluorescens. En 

atacs greus plantejar solarització. 

- Escarabat de la patata (Leptinotarsa decemlineata): captura i eliminació directa 

dels adults durant les primeres etapes i tractament tèrmic amb flama. Formulats 

amb Bacillus thuringensis o fongs Beauveria bassiana, neem-azadiractina i en cas 

extrem amb spinosad. 

- Cuc del filferro (Agriotes lineatus): tractaments preventius i pràctiques culturals. 

- Arna de la patata (Phthorimaea operculella): pelitre-piretrines i Bacillus 

thuringensis. 

- Sarna comú (Streptomyces scabies): formulats a partir de Pseudomonas 

fluorescens i solarització o biofumigació en cas extrem. 
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3.5.2   Tipus de controls sobre plagues i malalties fructícoles 

En termes generals els fruiters també es poden veure afectats per organismes que 

s’han tractat en el punt anterior com són el pugó, trips, aranya roja, oïdi, Phytophthora sp. 

i virus. Tenint en compte les plagues i malalties a  les quals són més susceptibles, es 

consideraran uns tractaments mínims que juntament amb els mètodes de control culturals 

i per part de la fauna auxiliar asseguraran la sanitat del cultiu fructícola.  

S’instal·laran trampes de captura massiva i de mostreig, es situaran caixes niu a la 

finca, es realitzarà un tractament amb oli parafínic després de la poda per eliminar formes 

hivernants d’insectes i àcars. Es tractarà amb coure després de la poda per controlar la 

germinació de fongs i es farà un tractament amb sofre pel control d’algun fong i àcar 

potencialment problemàtic. També es considera la utilització en certa època de repel·lent 

d’insectes a base d’extractes vegetals. 

Si es sobrepassen els llindars d’intervenció s’aplicaran els controls esmentats a 

continuació per a cada problema: 

 Generals dels fruiters 

- Mosca de la fruita (Ceratitis capitata): tractament amb spinosad o pelitre-

piretrines només en casos extrems. 

- Poll de San José (Quadraspidiotus perniciosus): tractament pre-floral amb oli 

parafínic o polisulfur de calci durant la parada vegetativa. 

- Monilia (Monilia laxa i M. fructigena): tractament preventiu amb sals de coure 

després de la poda i polisulfur de calci o preparats amb Trichoderma harzianum i 

Bacillus subtillis. 

- Chancres dels fruiters: tractament preventiu amb sals de coure després de la 

poda i eliminació de les parts afectades. 

- Malalties de post-collita: tractament amb sofre, polisulfur de calci o Bacillus 

subtilis 15 dies abans de la collita. 

-  
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 Presseguers 

- Eruga dels fruiters d’os (Cydia molesta): aplicar Bacillus thuringensis quan el 

llindar de població està per sobre de 10-15 captures setmanals en trampes delta. 

Si la població es desborda es pot aplicar spinosad. 

- Mosquit verd (Empoasca decedens): tractament repel·lent amb extractes 

vegetals o amb neem-azadiractina. 

- Minadora sinuosa (Lyonetia clerkella): tractament amb Bacillus thuringensis de 

freqüència setmanal mentre hi hagin captures en trampes. 

- Poll blanc (Pseudaulacaspis pentagona): ídem al poll de San José. 

- Capnodis (Capnodis tenebrionis): és propens al cultiu de secà. Captura d’adults 

de forma manual o tractament amb nematodes  com Steinernema sp. i 

Heterorhabditis sp. aplicats a la base del tronc. 

- Àcar platejat del presseguer (Aculus fockeui): aplicar sofre en cas 

d’antecedents i vigilar la fitotoxicitat amb elevades temperatures. 

- Mal del plom (Chondrostereum purpureum): tractament preventiu amb sals de 

coure després de la poda. 

- Bony (Taphrina deformans): tractament preventiu amb sals de coure després de 

la poda. Sofre o polisulfur de calci després de la floració. 

- Cribat (Stigmina carpophila i Cladosporium carpophilum): aplicació de 

bioestimulants d’extractes vegetals com el d’ortiga. 

- Xanthomonas (Xanthomonas arborícola): ídem al mal de plom o tractament amb 

preparats de Bacillus subtilis. 
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3.5.3   Productes utilitzables en agricultura ecològica 

En el cas que sigui necessari i no hi hagi altra manera de controlar el problema, en 

l’agricultura ecològica hi ha el seguit de productes de la Taula 10 que es poden utilitzar. 

Taula 10: Característiques dels productes utilitzats en agricultura ecològica 

 

Productes Formulat Activitat Forma d’acció Observacions 

Microbiològics     

Bacillus 

thuringensis 

Mescla d’espores 

viables de la 

bactèria i cristalls de 

toxina. 

Insecticida sobre 

larves de diferents 

plagues, lepidòpters, 

coleòpters i dípters. 

Per ingesta. Quan el 

cristall es troba en el 

sistema digestiu es 

degrada i allibera la 

endotoxina i l’insecte 

deixa d’alimentar-se. 

Limitar la seva 

degradació amb 

protectors i barrejat 

amb melassa 1% 

incrementa la seva 

eficàcia. 

Beauveria 

bassiana 

Espores de fong 

entomopatogen. 

Insecticida de 

diferents plagues, 

mosca blanca, trips i 

àcars. 

Per degradació de 

l’hoste. La germinació 

exsuda substàncies 

que degraden la 

quitina. 

Limitar la seva 

degradació amb 

protectors ultra 

violeta. 

Granulovirus Dissolució d’un 

concentrat a partir 

de grànuls virals. 

Insecticida sobre 

larves de Cydia 

pomonella i 

carpocapsa. 

Per ingesta. La 

digestió del grànul 

allibera el virus 

provocant la mort de 

la larva. 

Limitar la seva 

degradació amb 

protectors i barrejat 

amb melassa 1% 

incrementa la seva 

eficàcia. 

Spinosad Espinosinas 

produïdes per 

fermentació de 

Saccharopolyspora 

spinosa. 

Insecticida d’ampli 

espectre i no selectiu. 

Actua sobre el 

sistema nerviós de 

l’insecte. 

Utilitzar solament en 

cas de no tenir cap 

altra alternativa. No 

aplicar més de tres 

tractaments per 

campanya. 
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Trichoderma 

sp.  

Unitats formadores 

de colònies  en 

formulats líquids o 

sòlids. 

Control biològic de 

diferents fongs 

patògens del sòl 

(Pythium sp., 

Phytophthora sp., 

Rhizoctonia sp. ...). 

Actua per 

competència en el 

substrat nutritiu i per 

acció alimentària 

sobre el fong patogen. 

No aplicar juntament 

amb coure o altres 

fungicides. 

Vegetals 
    

Neem-

azadiractina 

Matèria activa de 

l’arbre del nim 

(Azadirachta indica) 

Insecticida sobre 

pugons, mosca 

blanca, cotxinilla i 

erugues. Poca 

selectivitat. 

Per ingesta i contacte 

(Sistèmic). Inhibeix 

l’ovoposició, la 

metamorfosi i la 

reproducció. També 

és repel·lent i 

antiapetent. 

Aplicació al vespre. 

En fruiters, barrejat 

amb oli mineral 

potència la seva 

activitat. 

Piretrines Extracte de 

Chrysanthemum 

spp. 

Insecticida sobre 

pugons, mosca 

blanca, dípters en 

general i erugues. 

Poca selectivitat i 

ampli espectre. 

 

Per contacte. Ataca al 

sistema nerviós dels 

insectes provocant 

paràlisis del sistema 

motriu. 

Limitar la seva 

degradació amb 

protectors ultra 

violeta. En fruiters, 

barrejat amb oli 

mineral potència la 

seva activitat. 

Extracte d’all Infusió d’all (Allium 

sativum). 

Repel·lent  i 

antiapetent per 

insectes 

- Alt contingut en 

substàncies riques 

en sofre. 

Extracte 

d’ortiga 

Fermentació d’ortiga 

(Urtica dioica). 

Bioestimulant i 

insecticida. 

 

- Ric en fenols, 

nitrogen i ferro. 

Minerals 
  

 

  

Oli mineral 

parafínic 

Composició 

d’hidrocarbur 

saturat derivat del 

petroli. 

Insecticida i acaricida 

sobre cotxinilles, 

aranya roja, pugons, 

mosca blanca, etc.. 

Pot netejar la negreta. 

Per contacte. L’oli 

crea una pel·lícula 

que acaba asfixiant a 

l’insecte. 

S’utilitza en cultius 

llenyosos. 

Incompatible en 

productes en base de 

sofre. 
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Polisulfur de 

calci 

Composició 

elaborada a partir 

de calç i sofre. 

Insecticida, acaricida i 

fungicida. Acció 

contra cotxinilles i 

polls en període 

hivernal. Alternativa al 

coure en fongs i molt 

efectiu contra oïdi.  

Per corrosió i 

alliberació de sofre 

elemental. Acaba 

degradant la cutícula 

a les plagues. 

Incompatible amb 

productes en base 

d’olis i compostos de 

coure. Netejar els 

equips per evitar 

corrosions i vigilar 

cultius que presenten 

fitotoxicitat. 

Sofre En pols per 

escampar o 

mullable per  

polvoritzar.  

Fungicida antioïdi, 

amb eficàcia també a 

rovell. Acaricida 

d’eriòfids i 

tretraníquids. 

Acció curativa 

afectant la respiració 

del fong. En àcars per 

contacte 

No utilitzar amb 

temperatures majors 

de 28ºC. 

Sals de coure Sulfat de coure 

tribàsic, oxiclorur de 

coure, hidròxid 

cúpric, òxid cuprós i 

sulfat cuprocàlcic 

(caldo bordolès). 

Fungicida i 

bactericida preventiu. 

Sobretot antimíldiu 

però amb gran 

espectre de micosis. 

Inhibeix la germinació 

de les espores i per 

tant el 

desenvolupament del 

fong. 

No utilitzar en temps 

fred i humit, ni a ple 

sol. En fruiters no 

utilitzar després de 

floració 

Sabó potàssic Sals potàssiques 

d’àcids grassos per 

dissoldre en aigua 

Insecticida contra 

mosca blanca, aranya 

roja, trips, pugons i 

cotxinilles 

Per contacte. 

Destrueix la capa 

cerosa protectora del 

insecte. 

Perd efectivitat al 

barrejar-se amb certs 

extractes vegetals. 

Fosfat fèrric Fosfat inorgànic de 

diferents 

concentracions. 

Efecte sobre cargols i 

bavoses. També pot 

aportar fertilitzant a la 

planta. 

Per ingesta i contacte. 

Afecta al sistema 

digestiu provocant 

una parada en 

l’alimentació i acabin 

morint. 

S’aplicaria al coll de 

les plantes. 

Trampes i altres    

Trampes Cromàtiques (color), 

alimentàries o amb 

feromones sexuals. 

Captura o mostreig 

de plagues. 

Atrau insectes i 

queden atrapats  en 

ella. 

- 

Caixes niu     

Difusors     
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1ª GENER 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 15 6 29 20 54 74 103

2ª GENER 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 13 6 24 20 27 47 71

1ª FEBRER 0 0 0 21 0 9 50 0 0 0 0 13 6 98 0 0 0 98

2ª FEBRER 0 0 0 0 0 2 65 0 0 0 0 12 6 85 8 8 16 101

1ª MARÇ 0 0 0 16 0 16 55 0 0 14 0 12 6 119 10 10 20 140

2ª MARÇ 0 0 0 4 0 24 0 0 0 31 0 6 65 18 1 18 83

1ª ABRIL 0 0 0 2 0 24 0 0 0 2 0 6 34 20 37 57 92

2ª ABRIL 15 0 0 4 7 16 0 5 10 2 0 6 65 34 34 68 133

1ª MAIG 8 5 0 6 7 4 0 2 4 0 0 6 41 14 14 27 68

2ª MAIG 15 3 5 4 6 0 0 4 8 2 0 6 53 3 3 7 59

1ª JUNY 22 4 3 5 19 0 0 7 4 3 0 6 72 20 20 41 113

2ª JUNY 7 8 4 28 4 0 0 12 24 3 0 6 95 51 3 54 149

1ª JULIOL 16 4 7 0 65 0 0 2 32 1 0 6 132 51 3 54 186

2ª JULIOL 43 9 12 0 84 0 0 17 43 3 0 6 216 61 14 74 290

1ª AGOST 65 17 15 0 124 0 0 14 29 32 18 6 319 51 3 54 373

2ª AGOST 65 16 21 0 82 0 10 0 28 0 39 3 6 270 51 10 61 330

1ª SETEMB. 30 8 14 0 61 0 4 0 0 0 0 3 6 125 14 14 27 152

2ª SETEMB. 2 3 10 0 7 0 6 0 0 0 0 3 6 36 3 10 14 50

1ª OCTUBRE 11 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 6 6 33 0 27 27 60

2ª OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 8 6 20 0 68 68 88

1ª NOVEMB. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 12 6 21 0 95 95 115

2ª NOVEMB. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 12 6 24 0 14 14 38

1ª DESEMB. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 15 6 27 0 0 0 27

2ª DESEMB. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 156 15 6 180 47 0 47 227

Total 297 79 94 90 463 102 211 64 179 93 223 142 144 2181 495 468 962 3143

Hortícola Fructícola
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Cultiu

Taula 7: Cronograma de mà d’obra dels cultius a nivell d’explotació durant un any 

agrícola en hores per quinzena. 

4.   NECESSITATS DEL PROCÉS PRODUCTIU 

4.1   MÀ D’OBRA 

Les necessitats en mà d’obra de l’explotació són les calculades a la Taula 7 que es 

mostra a continuació: 
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Taula 8: Disponibilitat de treball a l'explotació 

Per dia Per quinzena h UTH h UTH

1ª GENER 8 66 103 1,6 37 0,6

2ª GENER 8 91 71 0,8 0 0,0

1ª FEBRER 9 75 98 1,3 23 0,3

2ª FEBRER 9 79 101 1,3 21 0,3

1ª MARÇ 10 90 140 1,6 50 0,6

2ª MARÇ 10 98 83 0,9 0 0,0

1ª ABRIL 11 74 92 1,2 18 0,2

2ª ABRIL 11 84 133 1,6 49 0,6

1ª MAIG 12 97 68 0,7 0 0,0

2ª MAIG 12 112 59 0,5 0 0,0

1ª JUNY 12 122 113 0,9 0 0,0

2ª JUNY 13 115 149 1,3 34 0,3

1ª JULIOL 12 138 186 1,3 48 0,3

2ª JULIOL 12 136 290 2,1 153 1,1

1ª AGOST 12 118 373 3,2 255 2,2

2ª AGOST 11 134 330 2,5 196 1,5

1ª SETEMB. 11 107 152 1,4 44 0,4

2ª SETEMB. 10 110 50 0,5 0 0,0

1ª OCTUBRE 10 85 60 0,7 0 0,0

2ª OCTUBRE 9 90 88 1,0 0 0,0

1ª NOVEMB. 9 75 115 1,5 40 0,5

2ª NOVEMB. 8 77 38 0,5 0 0,0

1ª DESEMB. 8 66 27 0,4 0 0,0

2ª DESEMB. 8 71 227 3,2 156 2,2

Total 243 2.311 3.143 - 1.124 -
   1 Número de treballadors fixes de l'explotació: 1 UTH

Necessitats de mà d'obra 

contractable

Hores de mà d'obra 

disponibles  en l 'explotació1
Quinzena

Necessitats de mà d'obra 

del procés productiu 

A partir de les dades de la Taula 8 i la representació d’aquesta en la Figura 5, es 

pot concloure que amb una unitat de treball humà fixa a l’explotació n’hi hauria suficient per 

les labors generals però es troba oportú contractar reforços eventuals sobretot en època 

de collites. Es considerarà necessari tenir un peó a mitja jornada durant tot l’any per cobrir 

els increments de necessitats puntuals. També serà necessari contractar dos peons més 

en la temporada de finals de juliol a principi d’agost i durant la campanya de poda dels 

fruiters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es considera necessari tenir un transportista a jornada complerta per al repartiment 

de les comandes diàries i també una persona que es dediqui exclusivament al màrqueting 

i a ampliar la situació comercial tal com obrir una nova cartera de clients. El cost d’aquesta 

mà d’obra es reflectirà directament en els fluxos de caixa de l’Annex XI. 
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Figura 5: Representació de la mà d’obra disponible i necessària de l’explotació. 

Taula 9: Cronograma de maquinaria necessària a nivell d’explotació durant un any 

agrícola en hores per quinzena 
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TRACTOR 9 44 7 0 14 0 0 11 1 1 0 24 0 0 35 15 0 0 0 0 0 0 0 161

CISELL 0,5 12 2 0 2 0 0 4 0,5 0,5 0 0 0 0 2 0,9 0 0 0 0 0 0 0 24

REMOLC 1 26 5 0 4 0 0 8 1 1 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 51

MOTOCULTOR 4 2 11 1 18 8 0 20 11 10 13 9 10 10 16 18 0 0 2 2 2 2 2 168

ATOMITZADORA 11 0 1 10 0 0 13 0 2 1 15 3 2 0 0 0 0 5 0,7 0,7 0 0 0 63,9

TISORES 47 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 101

TRINXADORA 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 24

SEGADORA 0 0 0 0 19 0 19 0 19 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 113

PLANTADORA 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

ARANCADORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 54
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4.2   MAQUINÀRIA 

En la següent Taula 9, es mostra el resum d’hores d’utilització necessàries per a 

cada maquina i eina. Es pot concloure que es preveu poca utilització d’aquesta maquinaria 

però tot i així es considera necessària l’adquisició d’aquesta perquè l’alternativa a les 

tasques que realitzen encara seria més costosa. 
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TOMÀQUETS x103 ut. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 2 2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1

PEBROTS x103 ut. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4

ALBERGÍNIA x103 ut. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9

PATATES x103 ut. 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 12,0

CEBES x103 ut. 0,0 0,0 0,0 0 0 50 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

CALÇOTS x103 ut. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31

COLS x103 ut. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 7,5

ENCIAMS I ALTRES x103 ut. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 12,0

MONGETES kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 6 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0

PÈSOLS kg 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 4,0

FAVES kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0,0 0,0 8,0

COGOMBRES kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

CARBASSONS kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

MELONS kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
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Taula 11: Cronograma de necessitats en llavors i planter a nivell d’explotació hortícola 

durant un any agrícola. 
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FEMS CAVALL tones 2 27 5 0 4 0 0 8 1 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 54

COURE kg 1 0 0,2 4 0 0 1 0 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 9

SOFRE kg 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

OLI PARAFÍNIC l 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

EXTRACTE l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 110

m3 4 24 58 8 4 20 274 270 282 286 978 901 1465 1481 914 887 568 506 4 24 4 24 4 8990

IN
SU

M
S

AIGUA

4.3   MATÈRIES PRIMERES 

El sistema de cultiu ecològic està caracteritzat per la baixa utilització de matèries 

primeres i fertilitzants, a més a més per la valorització de subproductes com son els fems 

de la hípica. Entre tota la gestió de l’explotació, com es veurà en les següents Taules 10 i 

11, les quantitats de productes necessaris de fora la finca són significativament baixes 

comparades amb les d’una explotació convencional. Tot i així els cronogrames ens 

serveixen per planificar i tenir a punt al seu moment el planter o algun producte sanitari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 10: Cronograma de matèries primeres necessàries a nivell d’explotació durant un any 

agrícola 
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Tomàquet Superfície: 1 ha

Mà d'obra

h-UTH/ha Lloguer
Tractor o 

màquina
Equip h/ha Producte Ut. Ut./ha

2ª ABRIL CULTIVAR 10 FINCA TRACTOR CISELL 9 - - - -

2ª ABRIL FEMAR 20 FINCA TRACTOR REMOLC 19 FEMS CAVALL tona 20 2 kg/m2

2ª ABRIL FRESAR 40 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 39 - - - -

2ª ABRIL REVISIÓ DEL REG 30 - - - - - - - -

1ª MAIG PLANTACIÓ (1/2 ha) 40 - - - - PLANTER pl. 12500 1 x 0,4  =  2,5 pl/m2

1ª MAIG REG PLANTACIÓ 5 - - - - AIGUA m3 80 -

1ª MAIG REPOSICIÓ MARRES 5 - - - - PLANTER pl. 1000 6-7 dies després plantació

2ª MAIG PLANTACIÓ (1/2 ha) 40 - - - - PLANTER pl. 12500 1 x 0,4  =  2,5 pl/m2

2ª MAIG REG PLANTACIÓ 5 - - - - AIGUA m3 80 -

2ª MAIG REPOSICIÓ MARRES 5 - - - - PLANTER pl. 1000 6-7 dies després plantació

2ª MAIG APORCAT (1/2 ha) 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - 3-4 setm. després plantació

2ª MAIG TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 COURE kg 3 Caldo bordolès 20%

2ª MAIG BIRBAR 20 - - - - - - - -

1ª JUNY TUTORAR 100 - - - - CORDILL - - -

1ª JUNY APORCAT (1/2 ha) 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - 3-4 setm. després plantació

1ª JUNY REG 5 - - - - AIGUA m3 467 -

1ª JUNY TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 EXTRACTE l 200 Extracte d'ortiga

1ª JUNY PODAR I LLIGAR 10 - - - - BROTS - - Cada 15 dies

2ª JUNY REG 5 - - - - AIGUA m3 534 -

2ª JUNY ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

2ª JUNY TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 SOFRE kg 20 Sofre 90%

2ª JUNY PODAR I LLIGAR 10 - - - - BROTS - - Cada 15 dies

1ª JULIOL ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª JULIOL COLLITA I EMMAG. 70 - - - - TOMÀQUETS tona 2 Primera collita (5%) a 60 dies

1ª JULIOL PODAR I LLIGAR 10 - - - - BROTS - - Cada 15 dies

1ª JULIOL REG 5 - - - - AIGUA m3 846 -

2ª JULIOL PODAR I LLIGAR 10 - - - - BROTS - - Cada 15 dies

2ª JULIOL COLLITA I EMMAG. 250 - - - - TOMÀQUETS tona 6 2 cops per setmana (15%)

2ª JULIOL REG 5 - - - - AIGUA m3 846 -

2ª JULIOL ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª AGOST REG 5 - - - - AIGUA m3 509 -

1ª AGOST PODAR I LLIGAR 10 - - - - BROTS - - Cada 15 dies

1ª AGOST ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª AGOST COLLITA I EMMAG. 400 - - - - TOMÀQUETS tona 12 3 cops per setmana (30%)

2ª AGOST PODAR I LLIGAR 10 - - - - BROTS - - Cada 15 dies

2ª AGOST ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

2ª AGOST REG 5 - - - - AIGUA m3 461 -

2ª AGOST COLLITA I EMMAG. 400 - - - - TOMÀQUETS tona 12 3 cops per setmana (30%)

1ª SETEMB. COLLITA I EMMAG. 200 - - - - TOMÀQUETS tona 6 2 cops per setmana (15%)

2ª SETEMB. COLLITA I EMMAG. 10 - - - - TOMÀQUETS tona 2 Última collita (5%)

1ª OCTUBRE NETEJAR 70 - - - - - - - -

FINCA Total 221 PLANTER Total en pl. 27000

LLOGUER Total 0 TOMÀQUETS Total en tones 40

FEMS CAVALL Total en tones 20

AIGUA Total en m3 3823

Tot. H-UTH MO: 1980

Full de cultiu:

Operació de 

cultiu o feina

Maquinària utilitzada

Observacions

Productes emprats o collits

Quinzena

APÈNDIX 1: FULLS DE CULTIU HORTÍCOLES 
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Pebrot Superfície: 1 ha

Mà d'obra

h-UTH/ha Lloguer
Tractor o 

màquina
Equip h/ha Producte Ut. Ut./ha

1ª MAIG CULTIVAR 10 FINCA TRACTOR CISELL 9 - - - -

1ª MAIG FEMAR 20 FINCA TRACTOR REMOLC 19 FEMS CAVALL tona 20 2 kg/m2

1ª MAIG FRESAR 40 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 39 - - - -

1ª MAIG REVISIÓ DEL REG 30 - - - - - - - -

2ª MAIG PLANTACIÓ (1/2 ha) 40 - - - - PLANTER pl. 12500 0,8 x 0,5 =  2,5 pl/m2

2ª MAIG REG PLANTACIÓ 5 - - - - AIGUA m3 80 L'endemà tornar a regar

2ª MAIG REPOSICIÓ MARRES 5 - - - - PLANTER pl. 1000 6-7 dies després plantació

1ª JUNY APORCAT (1/2 ha) 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - Després del segon reg

1ª JUNY PLANTACIÓ (1/2 ha) 40 - - - - PLANTER pl. 12500 0,8 x 0,5 =  2,5 pl/m2

1ª JUNY REG PLANTACIÓ 5 - - - - AIGUA m3 378 L'endemà tornar a regar

1ª JUNY REPOSICIÓ MARRES 5 - - - - PLANTER pl. 1000 6-7 dies després plantació

1ª JUNY TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 COURE kg 3 Caldo bordolès 20%

2ª JUNY REG 5 - - - - AIGUA m3 467 -

2ª JUNY APORCAT (1/2 ha) 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - Després del segon reg

2ª JUNY ACLARIR FRUITS 10 - - - - FRUITS - - A partir de 12 fulles

2ª JUNY TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 EXTRACTE l 200 Extracte d'ortiga

2ª JUNY PODAR I LLIGAR 10 - - - - BROTS - - De formació (opcional)

2ª JUNY TUTORAR 100 - - - - CORDA - - -

1ª JULIOL COLLITA I EMMAG. 50 PEBROTS tona 1 Primera collita (5%) a 70 dies

1ª JULIOL TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 SOFRE kg 20 Sofre 90%

1ª JULIOL ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª JULIOL REG 5 - - - - AIGUA m3 811 -

2ª JULIOL LLIGAR 10 - - - - - - - -

2ª JULIOL REG 5 - - - - AIGUA m3 811 -

2ª JULIOL COLLITA I EMMAG. 150 - - - - PEBROTS tona 3 1 cop per setmana (15%)

2ª JULIOL ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª AGOST REG 5 - - - - AIGUA m3 558 -

1ª AGOST LLIGAR 10 - - - - - - - -

1ª AGOST ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª AGOST COLLITA I EMMAG. 300 - - - - PEBROTS tona 6 1 cop per setmana (30%)

2ª AGOST ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

2ª AGOST REG 5 - - - - AIGUA m3 461 -

2ª AGOST COLLITA I EMMAG. 300 - - - - PEBROTS tona 6 1 cop per setmana (30%)

1ª SETEMB. COLLITA I EMMAG. 150 - - - - PEBROTS tona 3 1 cop per setmana (15%)

2ª SETEMB. COLLITA I EMMAG. 50 - - - - PEBROTS tona 1 Última collita (5%)

1ª OCTUBRE NETEJAR 70 - - - - - - - -

FINCA Total 202 PLANTER Total en pl. 27000

LLOGUER Total 0 PEBROTS Total en tones 20

FEMS CAVALL Total en tones 20

AIGUA Total en m3 3566

Observacions

Tot. H-UTH MO: 1585

Full de cultiu:

Quinzena
Operació de 

cultiu o feina

Maquinària utilitzada Productes emprats o collits
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Albergínia Superfície: 1 ha

Mà d'obra

h-UTH/ha Lloguer
Tractor o 

màquina
Equip h/ha Producte Ut. Ut./ha

2ª MAIG CULTIVAR 10 FINCA TRACTOR CISELL 9 - - - -

2ª MAIG FEMAR 20 FINCA TRACTOR REMOLC 19 FEMS CAVALL tona 20 2 kg/m2

2ª MAIG FRESAR 40 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 39 - - - -

2ª MAIG REVISIÓ DEL REG 30 - - - - - - - -

1ª JUNY PLANTACIÓ (1/2 ha) 40 - - - - PLANTER pl. 8500 1 x 0,6 =  1,7 pl/m2

1ª JUNY REG PLANTACIÓ 5 - - - - AIGUA m3 267 L'endemà tornar a regar

1ª JUNY TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 COURE kg 3 Caldo bordolès 20%

1ª JUNY REPOSICIÓ MARRES 5 - - - - PLANTER pl. 500 6-7 dies després plantació

2ª JUNY PLANTACIÓ (1/2 ha) 40 - - - - PLANTER pl. 8500 1 x 0,6  =  1,7 pl/m2

2ª JUNY REG PLANTACIÓ 5 - - - - AIGUA m3 334 L'endemà tornar a regar

2ª JUNY TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 EXTRACTE l 200 Extracte d'ortiga

2ª JUNY REPOSICIÓ MARRES 5 - - - - PLANTER pl. 500 6-7 dies després plantació

2ª JUNY BIRBAR 20 - - - - - - - -

1ª JULIOL APORCAT (1/2 ha) 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - Després del segon reg

1ª JULIOL TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 SOFRE kg 20 Sofre 90%

1ª JULIOL TUTORAR 100 - - - - CORDA - - -

1ª JULIOL REG 5 - - - - AIGUA m3 635 -

2ª JULIOL APORCAT (1/2 ha) 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - Després del segon reg

2ª JULIOL REG 5 - - - - AIGUA m3 740 -

2ª JULIOL COLLITA I EMMAG. 200 ALBERGÍNIA tona 6 Primera collita (15%)

2ª JULIOL PODAR 10 - - - - BROTS - - De formació

1ª AGOST REG 5 - - - - AIGUA m3 509 -

1ª AGOST ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª AGOST LLIGAR 10 - - - - - - - -

1ª AGOST COLLITA I EMMAG. 270 - - - - ALBERGÍNIA tona 8 1 cop per setmana  (20%)

2ª AGOST ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 2 - - - -

2ª AGOST REG 5 - - - - AIGUA m3 509 -

2ª AGOST COLLITA I EMMAG. 400 - - - - ALBERGÍNIA tona 12 1 cop per setmana (30%)

1ª SETEMB. REG 5 - - - - AIGUA m3 375 -

1ª SETEMB. COLLITA I EMMAG. 270 - - - - ALBERGÍNIA tona 8 1 cop per setmana (20%)

2ª SETEMB. COLLITA I EMMAG. 200 - - - - ALBERGÍNIA tona 6 1 cop per setmana (15%)

1ª OCTUBRE NETEJAR 70 - - - - - - - -

FINCA Total 147 PLANTER Total en pl. 18000

LLOGUER Total 0 ALBERGÍNIA Total en tones 40

FEMS CAVALL Total en tones 20

AIGUA Total en m3 3369

Tot. H-UTH MO: 1885

Full de cultiu:

Quinzena
Operació de 

cultiu o feina

Maquinària utilitzada Productes emprats o collits

Observacions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex VIII : Programa i procés productiu   42 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Patata Cicle: Primerenca Superfície: 1 ha

Mà d'obra

h-UTH/ha Lloguer
Tractor o 

màquina
Equip h/ha Producte Ut. Ut./ha

1ª FEBRER CULTIVAR 10 FINCA TRACTOR CISELL 9 - - - -

1ª FEBRER FEMAR 20 FINCA TRACTOR REMOLC 19 FEMS CAVALL tona 20 2 kg/m2

1ª FEBRER FRESAR 40 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 39 - - - Falsa sembra

1ª FEBRER REVISIÓ DEL REG 30 - - - - - - - -

1ª FEBRER REG ASPERSIÓ 5 - - - - AIGUA m3 200 Falsa sembra

1ª MARÇ FRESAR 40 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 39 - - - Fer rases de 8 cm de prof.

1ª MARÇ PLANTACIÓ 40 LLOGUER TRACTOR PLANTADORA 39 PLANTER tubercles 48000
0,7 x 0,3 =  4,8 pl/m2

2ª MARÇ BIRBAR 20 - - - - - - - -

1ª ABRIL TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 COURE kg 3 Caldo bordolès 20%

2ª ABRIL APORCAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - Planta entre 15 - 20 cm

1ª MAIG TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 COURE kg 3 Caldo bordolès 20%

1ª MAIG ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

2ª MAIG ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª JUNY REG 5 - - - - AIGUA m3
467 -

1ª JUNY ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

2ª JUNY DESTRUCC. P. AÈRIA 40 - - - - - - - -

2ª JUNY COLLITA I EMMAG. 100 LLOGUER TRACTOR AIXADA PATATA 95 PATATES tona 25 -

FINCA Total 196 PLANTER Total en tub. 48000

LLOGUER Total 134 PATATES Total en tones 25

FEMS CAVALL Total en  tones 20

AIGUA Total en m3
667

Tot. H-UTH MO: 450

Full de cultiu:

Quinzena
Operació de 

cultiu o feina

Maquinària utilitzada Productes emprats o collits

Observacions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex VIII : Programa i procés productiu   43 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Mongeta Superfície: 1 ha

Mà d'obra

h-UTH/ha Lloguer
Tractor o 

màquina
Equip h/ha Producte Ut. Ut./ha

2ª ABRIL CULTIVAR 10 FINCA TRACTOR CISELL 9 - - - -

2ª ABRIL FEMAR 20 FINCA TRACTOR REMOLC 19 FEMS CAVALL tones 20 2 kg/m2

2ª ABRIL FRESAR 40 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 39 - - - Falsa sembra

1ª MAIG FRESAR 40 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 39 - - - -

1ª MAIG REVISIÓ DEL REG 30 - - - - - - - -

2ª MAIG PLANTACIÓ (500 m2) 40 - - - - LLAVORS kg 60 0,8 x 0,25 =  5 pl/m2 (3-5 llav.)

2ª MAIG BIRBAR 20 - - - - - - - -

1ª JUNY ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª JUNY PLANTACIÓ (500 m2) 40 - - - - LLAVORS kg 60 0,8 x 0,25 =  5 pl/m2 (3-5 llav.)

1ª JUNY TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 COURE kg 3 Caldo bordolès 20%

1ª JUNY TUTORAR 100 - - - - CORDILL - - -

1ª JUNY REG 5 - - - - AIGUA m3 267 -

2ª JUNY GUIAT DE PLANTES 10 - - - - - - - Cada 15 dies

2ª JUNY ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª JUNY TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 EXTRACTE l 200 Extracte d'ortiga

2ª JUNY REG 5 - - - - AIGUA m3 356 -

1ª JULIOL ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª JULIOL TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 SOFRE kg 20 Sofre 90%

1ª JULIOL GUIAT DE PLANTES 10 - - - - - - - Cada 15 dies

1ª JULIOL COLLITA I EMMAG. 600 - - - - MONGETES tones 3 Primera collita (15%)

1ª JULIOL REG 5 - - - - AIGUA m3 740 -

2ª JULIOL GUIAT DE PLANTES 10 - - - - - - - Cada 15 dies

2ª JULIOL COLLITA I EMMAG. 800 - - - - MONGETES tones 4 2cops per setmana (20%)

2ª JULIOL REG 5 - - - - AIGUA m3 846 -

2ª JULIOL ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª AGOST REG 5 - - - - AIGUA m3 582 -

1ª AGOST ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª AGOST GUIAT DE PLANTES 10 - - - - - - - Cada 15 dies

1ª AGOST COLLITA I EMMAG. 1200 - - - - MONGETES tones 6 3 cops per setmana (30%)

2ª AGOST GUIAT DE PLANTES 10 - - - - - - - Cada 15 dies

2ª AGOST REG 5 - - - - AIGUA m3 582 -

2ª AGOST COLLITA I EMMAG. 800 - - - - MONGETES tones 4 2 cops per setmana (20%)

1ª SETEMB. REG 5 - - - - AIGUA m3 431,3 -

1ª SETEMB. COLLITA I EMMAG. 600 - - - - MONGETES tones 3 Última collita (15%)

2ª SETEMB. NETEJAR 70 - - - - - - - -

FINCA Total 222 LLAVORS Total en kg 120

LLOGUER Total 0 MONGETES Total en tones 20

FEMS CAVALL Total en tones 20

AIGUA Total en m3 3804,5

Observacions

Tot. H-UTH MO: 4625

Full de cultiu:

Quinzena
Operació de 

cultiu o feina

Maquinària utilitzada Productes emprats o collits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex VIII : Programa i procés productiu   44 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Pèsol Cicle: Hivern Superfície: 1 ha

Mà d'obra

h-UTH/ha Lloguer
Tractor o 

màquina
Equip h/ha Producte Ut. Ut./ha

1ª GENER CULTIVAR 10 FINCA TRACTOR CISELL 9 - - - -

1ª GENER FEMAR 20 FINCA TRACTOR REMOLC 19 FEMS CAVALL tones 20 2 kg/m2

1ª GENER FRESAR 40 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 39 - - - -

1ª GENER REVISIÓ DEL REG 30 - - - - - - - -

2ª GENER PLANTACIÓ (500 m2) 40 - - - - LLAVORS kg 40 1 x 0,5 = 2 pl/m2 (3-5 llav.)

1ª FEBRER PLANTACIÓ (500 m2) 40 - - - - LLAVORS kg 40 1 x 0,5 = 2 pl/m2 (3-5 llav.)

1ª FEBRER TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 COURE kg 3 Caldo bordolès 20%

1ª FEBRER ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª FEBRER TUTORAR 100 - - - - CORDILL - - -

1ª FEBRER REG 5 - - - - AIGUA m3 80 Si, Etc > P

2ª FEBRER GUIAT DE PLANTES 10 - - - - - - - Cada 15 dies

2ª FEBRER TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 SOFRE kg 20 Sofre 90%

2ª FEBRER ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

2ª FEBRER REG 5 - - - - AIGUA m3 80 Si, Etc > P

1ª MARÇ REG 5 - - - - AIGUA m3 80,0 Si, Etc > P

1ª MARÇ COLLITA I EMMAG. 320 - - - - PÈSOLS tones 1,6 Primera collita (20%)

2ª MARÇ REG 5 - - - - AIGUA m3 80 Si, Etc > P

2ª MARÇ COLLITA I EMMAG. 480 - - - - PÈSOLS tones 2,4 2 cops per setmana (30%)

1ª ABRIL COLLITA I EMMAG. 480 - - - - PÈSOLS tones 2,4 2 cops per setmana (30%)

1ª ABRIL REG 5 - - - - AIGUA m3 80 Si, Etc > P

2ª ABRIL COLLITA I EMMAG. 320 - - - - PÈSOLS tones 1,6 Última collita (20%)

1ª MAIG NETEJAR 70 - - - - - - - -

FINCA Total 119 LLAVORS Total en kg 80

LLOGUER Total 0 PÈSOLS Total en tones 8

FEMS CAVALL Total en  tones 20

AIGUA Total en m3 400

Tot. H-UTH MO: 2045

Full de cultiu:

Quinzena
Operació de 

cultiu o feina

Maquinària utilitzada Productes emprats o collits

Observacions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex VIII : Programa i procés productiu   45 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Fava Cicle: Hivern Superfície: 1 ha

Mà d'obra

h-UTH/Ha Lloguer
Tractor o 

màquina
Equip h/Ha Producte Ut. Ut./Ha

2ª AGOST CULTIVAR 10 FINCA TRACTOR CISELL 9 - - - -

2ª AGOST FEMAR 20 FINCA TRACTOR REMOLC 19 FEMS CAVALL tones 20 2 kg/m2

2ª AGOST FRESAR 40 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 39 - - - -

2ª AGOST REVISIÓ DEL REG 30 - - - - - - - -

1ª SETEMB. PLANTACIÓ (500 m2) 40 - - - - LLAVORS kg 40 0,6  x 0,4 = 4 pl/m2 (3-5 llav.)

2ª SETEMB. PLANTACIÓ (500 m2) 40 - - - - LLAVORS kg 40 0,6  x 0,4 = 4 pl/m2 (3-5 llav.)

2ª SETEMB. BIRBAR 20 - - - - - - - -

1ª OCTUBRE TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 COURE kg 3 Caldo bordolès 20%

1ª OCTUBRE ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª OCTUBRE REG 5 - - - - AIGUA m3 80 Si, Etc > P

2ª OCTUBRE TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 EXTRACTE l 200 Extracte d'ortiga

2ª OCTUBRE ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

2ª OCTUBRE REG 5 - - - - AIGUA m3 80 Si, Etc > P

1ª NOVEMB. ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª NOVEMB. REG 5 - - - - AIGUA m3 80 Si, Etc > P

2ª NOVEMB. ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

2ª NOVEMB. REG 5 - - - - AIGUA m3 80 Si, Etc > P

1ª DESEMB. ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª DESEMB. REG 5 - - - - AIGUA m3 80 Si, Etc > P

2ª DESEMB. REG 5 - - - - AIGUA m3 80 Si, Etc > P

2ª DESEMB. ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª GENER ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª GENER REG 5 - - - - AIGUA m3 80 Si, Etc > P

2ª GENER ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

2ª GENER REG 5 - - - - AIGUA m3 80 Si, Etc > P

1ª FEBRER TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 SOFRE kg 20 Sofre 90%

1ª FEBRER REG 5 - - - - AIGUA m3 80 Si, Etc > P

1ª FEBRER COLLITA I EMMAG. 480 - - - - FAVES tones 2,4 Primera collita (30%)

2ª FEBRER COLLITA I EMMAG. 640 - - - - FAVES tones 3,2 2 cops per setmana (40%)

2ª FEBRER REG 5 - - - - AIGUA m3 80 Si, Etc > P

1ª MARÇ COLLITA I EMMAG. 480 - - - - FAVES tones 2,4 Última collita (30%)

1ª MARÇ NETEJAR 70 - - - - - - - -

FINCA Total 240 LLAVORS Total en kg 80

LLOGUER Total 0 FAVES Total en tones 8

FEMS CAVALL Total en tones 20

AIGUA Total en m3 800

Tot. H-UTH MO: 2110

Full de cultiu:

Quinzena
Operació de 

cultiu o feina

Maquinària utilitzada Productes emprats o collits

Observacions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex VIII : Programa i procés productiu   46 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Cogombre Superfície: 1 ha

Mà d'obra

h-UTH/Ha Lloguer
Tractor o 

màquina
Equip h/Ha Producte Ut. Ut./Ha

2ª ABRIL CULTIVAR 10 FINCA TRACTOR CISELL 9 - - - -

2ª ABRIL FEMAR 20 FINCA TRACTOR REMOLC 19 FEMS CAVALL tones 20 2 kg/m2

2ª ABRIL FRESAR 40 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 39 - - - -

2ª ABRIL REVISIÓ DEL REG 30 - - - - - - - -

1ª MAIG PLANTACIÓ (500 m2) 40 - - - - LLAVORS kg 2 1,2 x 0,6  =  1,4 pl/m2 (4-6 llav.)

2ª MAIG PLANTACIÓ (500 m2) 40 - - - - LLAVORS kg 2 1,2 x 0,6  =  1,4 pl/m2 (4-6 llav.)

2ª MAIG ACLAREIG 20 - - - - - - - 1 pl/golpe

2ª MAIG BIRBAR 20 - - - - - - - -

1ª JUNY APORCAT (500 m2) 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - 3-4 setm. després plantació

1ª JUNY TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 COURE kg 3 Caldo bordolès 20%

1ª JUNY REG 5 - - - - AIGUA m3 267 -

1ª JUNY PODAR 10 - - - - BROTS - - Cada 15 dies

1ª JUNY TUTORAR 100 - - - - CORDA - - -

2ª JUNY APORCAT (500 m2) 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - 3-4 setm. després plantació

2ª JUNY REG 5 - - - - AIGUA m3 356 -

2ª JUNY TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 EXTRACTE l 200 Extracte d'ortiga

2ª JUNY COLLITA I EMMAG. 200 COGOMBRES tones 5 Primera collita (20%) a 60 dies

2ª JUNY PODAR I LLIGAR 10 - - - - BROTS - - Cada 15 dies

1ª JULIOL ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª JULIOL TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 SOFRE kg 20 Sofre 90%

1ª JULIOL PODAR I LLIGAR 10 - - - - BROTS - - Cada 15 dies

1ª JULIOL REG 5 - - - - AIGUA m3 494 -

2ª JULIOL PODAR I LLIGAR 10 - - - - BROTS - - Cada 15 dies

2ª JULIOL COLLITA I EMMAG. 300 - - - - COGOMBRES tones 7,5 3 cops per setmana (30%)

2ª JULIOL REG 5 - - - - AIGUA m3 635 -

2ª JULIOL ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª AGOST REG 5 - - - - AIGUA m3 558 -

1ª AGOST PODAR I LLIGAR 10 - - - - BROTS - - Cada 15 dies

1ª AGOST COLLITA I EMMAG. 200 - - - - COGOMBRES tones 5 Última collita (20%)

1ª AGOST NETEJAR 70 - - - - - - - -

FINCA Total 164 PLANTER Total en kg 0

LLOGUER Total 0 COGOMBRES Total en tones 17,5

FEMS CAVALL Total en tones 20

AIGUA Total en m3 2308,75

Tot. H-UTH MO: 1275

Full de cultiu:

Quinzena
Operació de 

cultiu o feina

Maquinària utilitzada Productes emprats o collits

Observacions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex VIII : Programa i procés productiu   47 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Carbassó Superfície: 1 ha

Mà d'obra

h-UTH/Ha Lloguer
Tractor o 

màquina
Equip h/Ha Producte Ut. Ut./Ha

2ª ABRIL CULTIVAR 10 FINCA TRACTOR CISELL 9 - - - -

2ª ABRIL FEMAR 20 FINCA TRACTOR REMOLC 19 FEMS CAVALL tones 20 2 kg/m2

2ª ABRIL FRESAR 40 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 39 - - - -

2ª ABRIL REVISIÓ DEL REG 30 - - - - - - - -

1ª MAIG PLANTACIÓ (500 m2) 40 - - - - LLAVORS kg 5 1,2 x 1  =  0, 8 pl/m2 (Tresbol.)

2ª MAIG PLANTACIÓ (500 m2) 40 - - - - LLAVORS kg 5 1,2 x 1  =  0,8 pl/m2 (Tresbol.)

2ª MAIG ACLAREIG 20 - - - - - - - 1 pl/golpe

2ª MAIG BIRBAR 20 - - - - - - - -

1ª JUNY APORCAT (500 m2) 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - 3-4 setm. després plantació

1ª JUNY TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 COURE kg 3 Caldo bordolès 20%

1ª JUNY REG 5 - - - - AIGUA m3 245 -

2ª JUNY TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 EXTRACTE l 200 Extracte d'ortiga

2ª JUNY APORCAT (500 m2) 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - 3-4 setm. després plantació

2ª JUNY COLLITA I EMMAG. 200 CARBASSONS tones 6 Primera collita (15%) a 60 dies

2ª JUNY REG 5 - - - - AIGUA m3 334 -

1ª JULIOL TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 SOFRE kg 20 Sofre 90%

1ª JULIOL ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª JULIOL COLLITA I EMMAG. 270 - - - - CARBASSONS tones 8 2 cops per setmana (20%)

1ª JULIOL PODAR FULL/BROTS 10 - - - - FULLES I BROTS - - Max. 2 fulles/pl. i brots secund.

1ª JULIOL REG 5 - - - - AIGUA m3 670 -

2ª JULIOL COLLITA I EMMAG. 400 - - - - CARBASSONS tones 12 3 cops per setmana (30%)

2ª JULIOL REG 5 - - - - AIGUA m3 670 -

2ª JULIOL ESCARDAR 20 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 19 - - - -

1ª AGOST REG 5 - - - - AIGUA m3 437 -

1ª AGOST PODAR FULL/BROTS 10 - - - - FULLES I BROTS - - Max. 2 fulles/pl. i brots secund.

1ª AGOST COLLITA I EMMAG. 270 - - - - CARBASSONS tones 8 2 cops per setmana (20%)

2ª AGOST REG 5 - - - - AIGUA m3 364 -

2ª AGOST COLLITA I EMMAG. 200 - - - - CARBASSONS tones 6 Última collita (15%)

2ª AGOST NETEJAR 70 - - - - - - - -

FINCA Total 164 PLANTER Total en kg 0

LLOGUER Total 0 CARBASSONS Total en tones 40

FEMS CAVALL Total en tones 20

AIGUA Total en m3 2718

Tot. H-UTH MO: 1790

Full de cultiu:

Quinzena
Operació de 

cultiu o feina

Maquinària utilitzada Productes emprats o collits

Observacions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex VIII : Programa i procés productiu   48 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Ceba cv blanca tardana Superfície: 1 ha

Mà d'obra

h-UTH/Ha Lloguer
Tractor o 

màquina
Equip h/Ha Producte Ut. Ut./Ha

1ª MARÇ CULTIVAR 10 FINCA TRACTOR CISELL 9 - - - -

1ª MARÇ FEMAR 20 FINCA TRACTOR REMOLC 19 FEMS CAVALL tones 20 -

1ª MARÇ FRESAR 40 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 39 - - - Falsa sembra

2ª MARÇ FRESAR 40 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 39 - - - -

2ª MARÇ REVISIÓ DE REG 30 - - - - - - - -

2ª MARÇ PLANTACIÓ 80 - - - - PLANTER pl. 250.000 0,2 x 0,2 = 25 pl/m2

2ª MARÇ REG PLANTACIÓ 5 - - - - AIGUA m3 80 -

1ª ABRIL TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 COURE kg 3 Caldo bordolès 20%

2ª ABRIL ESCARDAR 10 - - - - - - - -

2ª MAIG ESCARDAR 10 - - - - - - - -

1ª JUNY TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 SOFRE kg 20 Sofre 90%

1ª JUNY REG 5 - - - - AIGUA m3 467 -

2ª JUNY REG 5 - - - - AIGUA m3 467 -

2ª JUNY ESCARDAR 10 - - - - - - - -

1ª JULIOL REG 5 - - - - AIGUA m3 740 -

2ª JULIOL REG 5 - - - - AIGUA m3 705 -

2ª JULIOL ESCARDAR 10 - - - 9 - - - -

1ª AGOST COLLITA I ASSECAR 160 LLOGUER TRACTOR ARRENCADOR 150 CEBES tones 25 20 dies sense reg

FINCA Total 120 PLANTER Total en pl. 250000

LLOGUER Total 150 CEBES Total en tones 25

FEMS CAVALL Total en tones 20

AIGUA Total en m3 2460

Observacions

Tot. H-UTH MO: 465

Full de cultiu:

Quinzena
Operació de 

cultiu o feina

Maquinària utilitzada Productes emprats o collits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex VIII : Programa i procés productiu   49 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Calçot Superfície: 1 ha

Mà d'obra

h-UTH/Ha Lloguer
Tractor o 

màquina
Equip h/Ha Producte Ut. Ut./Ha

1ª AGOST CULTIVAR 10 FINCA TRACTOR CISELL 9 - - - -

1ª AGOST FEMAR 20 FINCA TRACTOR REMOLC 19 FEMS CAVALL tones 20 -

1ª AGOST FRESAR 40 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 39 - - - Falsa sembra

2ª AGOST FRESAR 40 FINCA MÀQUINA MOTOCULTOR 39 - - - -

2ª AGOST REVISIÓ DE REG 30 - - - - - - - -

2ª AGOST PLANTACIÓ (1/2 ha) 40 - - - - PLANTER pl. 125.000 0,4 x 0,2 = 12 pl/m2

2ª AGOST REG PLANTACIÓ 5 - - - - AIGUA m3 80 -

1ª  SETEMBRE PLANTACIÓ (1/2 ha) 40 - - - - - - - -

1ª  SETEMBRE REG PLANTACIÓ 5 - - - - AIGUA m3 80 Si Etc > P

2ª SETEMBRE TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 EXTRACTE l 200 Extracte d'ortiga

2ª SETEMBRE ESCARDAR 10 FINCA MOTOCULTOR - 9 - - - -

2ª OCTUBRE CALÇAR 50 FINCA MOTOCULTOR - 48 - - - -

2ª OCTUBRE REG 5 - - - - AIGUA m3 80 Si Etc > P

2ª NOVEMB. CALÇAR 50 FINCA MOTOCULTOR - 48 - - - -

2ª NOVEMB. REG 5 - - - - AIGUA m3 80 Si Etc > P

1ª DESEMB. CALÇAR 50 FINCA MOTOCULTOR - 48 - - - -

1ª DESEMB. COLLITA I EMMAG. 80 - - - - CALÇOTS ut. 80.000 -

2ª DESEMB. REG 5 - - - - AIGUA m3 80 Si Etc > P

2ª DESEMB. COLLITA I EMMAG. 80 - - - - CALÇOTS ut. 80.000 -

1ª GENER COLLITA I EMMAG. 80 - - - - CALÇOTS ut. 80.000 -

1ª GENER TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 COURE kg 3 Caldo bordolès 20%

2ª GENER REG 5 - - - - AIGUA m3 80 Si Etc > P

2ª GENER COLLITA I EMMAG. 80 - - - - CALÇOTS ut. 80.000 -

1ª FEBRER COLLITA I EMMAG. 80 - - - - CALÇOTS ut. 80.000 -

2ª FEBRER COLLITA I EMMAG. 80 - - - - CALÇOTS ut. 80.000 -

1ª MARÇ COLLITA I EMMAG. 80 - - - - CALÇOTS ut. 80.000 -

2ª MARÇ COLLITA I EMMAG. 80 - - - - CALÇOTS ut. 80.000 -

FINCA Total 266 PLANTER Total en pl. 125000

LLOGUER Total 0 CALÇOTS Total en ut. 640000

FEMS CAVALL Total en tones 20

AIGUA Total en m3 480

Observacions

Tot. H-UTH MO: 1070

Full de cultiu:

Quinzena
Operació de 

cultiu o feina

Maquinària utilitzada Productes emprats o collits
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Presseguer Superfície: 1 ha

Mà d'obra

h-UTH/ha Lloguer
Tractor o 

màquina
Equip h/ha Producte Ut. Ut./ha

2ª DESEMB. PODA D'HIVERN 70 FINCA MÀQUINA TISORES 70 - - - -

1ª GENER TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 OLI PARAFÍNIC l  10 Tractament  formes hivernants

1ª GENER TRINXAR PODA 10 FINCA TRACTOR TRINXADORA 9 - - - -

2ª GENER FEMAR 20 FINCA TRACTOR REMOLC 19 FEMS CAVALL tona 20 -

2ª GENER CULTIVAR 10 FINCA TRACTOR CISELL 9 - - - -

2ª FEBRER REVISIÓ DEL REG 2 - - - - - - - -

2ª FEBRER TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 COURE kg 3 Caldo bordolès 20%

1ª MARÇ SEGAR 15 FINCA MÀQUINA SEGADORA 14 - - - Marges amb desbrossadora

2ª MARÇ COL·LOCAR TRAMPES 1 - - - - TRAMPES Ut. 50

2ª MARÇ ACLARIDA FLOR 25 - - - - - - - -

1ª ABRIL TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 SOFRE kg 20 Caiguda de petals. Sofre 90%

1ª ABRIL REG 5 - - - - AIGUA m3 200 Només si P < Etc

1ª ABRIL SEGAR 15 FINCA MÀQUINA SEGADORA 14 - - - -

2ª ABRIL ACLARIDA FRUIT 25 - - - - - - - Per ordre de recol·lecció

2ª ABRIL PODA XUPONS 20 FINCA MÀQUINA TISORES 20 - - - -

2ª ABRIL REG 5 - - - - AIGUA m3 200 Només si P < Etc

1ª MAIG REG 5 - - - - AIGUA m3 200 Només si P < Etc

1ª MAIG SEGAR 15 FINCA MÀQUINA SEGADORA 14 - - - -

2ª MAIG REG 5 - - - - AIGUA m3 200 Només si P < Etc

1ª JUNY TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 SOFRE kg 5 Tactament de post-collita

1ª JUNY SEGAR 15 FINCA MÀQUINA SEGADORA 14 - - - -

1ª JUNY REG 5 - - - - AIGUA m3 445 -

2ª JUNY COLLITA ROMEA 70 - - - - PRÉSSECS kg 4500 -

2ª JUNY REG 5 - - - - AIGUA - 445 -

1ª JULIOL COLLITA TIRRENIA 70 - - - - PRÉSSECS kg 4500 -

1ª JULIOL REG 5 - - - - AIGUA m3 705 -

2ª JULIOL SEGAR 15 FINCA MÀQUINA SEGADORA 14 - - - -

2ª JULIOL COLLITA CATHERINA 70 - - - - PRÉSSECS kg 4500

2ª JULIOL REG 5 - - - - AIGUA m3 705 -

1ª AGOST COLLITA BABYGOLD 70 - - - - PRÉSSECS kg 4500 -

1ª AGOST REG 5 - - - - AIGUA m3 485 -

2ª AGOST PODA EN VERD 40 FINCA MÀQUINA TISORES 40 - - - -

2ª AGOST ELIMINAR MAT. VEG. 20 - - - - - - - Eliminació de formes resistents

2ª AGOST REG 5 - - - - AIGUA m3 485 -

2ª AGOST TRINXAR LLENYA 10 FINCA TRACTOR TRINXADORA 9 - - - -

1ª SETEMB. SEGAR 15 FINCA MÀQUINA SEGADORA 14 - - - -

1ª SETEMB. REG 5 - - - - AIGUA m3 375 -

2ª SETEMB. REG 5 - - - - AIGUA m3 375 -

FINCA Total 288 PRÉSSECS Total en tones 18000

LLOGUER Total 0 FEMS CAVALL Total en tones 20

AIGUA Total en m3 4820

Observacions

Tot. H-UTH MO: 723

Full de cultiu:

Quinzena
Operació de 

cultiu o feina

Maquinària utilitzada Productes emprats o collits

APÈNDIX 2: FULL DE CULTIU DEL PRESSEGUER 
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Pomera Superfície: 1 ha

Mà d'obra

h-UTH/ha Lloguer
Tractor o 

màquina
Equip h/ha Producte Ut. Ut./ha

1ª GENER PODA D'HIVERN 70 FINCA MÀQUINA TISORES 70 - - - -

1ª GENER TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 OLI PARAFÍNIC l  10 Tractament  formes hivernants

2ª GENER TRINXAR PODA 10 FINCA TRACTOR TRINXADORA 9 - - - -

2ª GENER FEMAR 20 FINCA TRACTOR REMOLC 19 FEMS CAVALL tona 20 -

2ª GENER CULTIVAR 10 FINCA TRACTOR CISELL 9 - - - -

2ª FEBRER REVISIÓ DEL REG 2 - - - - - - - -

2ª FEBRER TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 COURE kg 3 Caldo bordolès 20%

1ª MARÇ SEGAR 15 FINCA MÀQUINA SEGADORA 14 - - - Marges amb desbrossadora

2ª MARÇ COL·LOCAR TRAMPES 1 - - - - TRAMPES Ut. 50

1ª ABRIL ACLARIDA FLOR 25 - - - - - - - -

1ª ABRIL TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 SOFRE kg 20 Caiguda de petals. Sofre 90%

1ª ABRIL REG 5 - - - - AIGUA m3 200 Només si P < Etc

1ª ABRIL SEGAR 15 FINCA MÀQUINA SEGADORA 14 - - - -

2ª ABRIL ACLARIDA FRUIT 25 - - - - - - - Per ordre de recol·lecció

2ª ABRIL PODA XUPONS 20 FINCA MÀQUINA TISORES 20 - - - -

2ª ABRIL REG 5 - - - - AIGUA m3 200 Només si P < Etc

1ª MAIG REG 5 - - - - AIGUA m3 200 Només si P < Etc

1ª MAIG SEGAR 15 FINCA MÀQUINA SEGADORA 14 - - - -

2ª MAIG REG 5 - - - - AIGUA m3 200 Només si P < Etc

1ª JUNY TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 SOFRE kg 20 Tactament de post-collita

1ª JUNY SEGAR 15 FINCA MÀQUINA SEGADORA 14 - - - -

1ª JUNY REG 5 - - - - AIGUA m3 445 -

2ª JUNY REG 5 - - - - AIGUA - 445 -

1ª JULIOL REG 5 - - - - AIGUA m3 705 -

2ª JULIOL SEGAR 15 FINCA MÀQUINA SEGADORA 14 - - - -

2ª JULIOL REG 5 - - - - AIGUA m3 705 -

1ª AGOST REG 5 - - - - AIGUA m3 485 -

2ª AGOST REG 5 - - - - AIGUA m3 485 -

2ª AGOST TRINXAR LLENYA 10 FINCA TRACTOR TRINXADORA 9 - - - -

1ª SETEMB. SEGAR 15 FINCA MÀQUINA SEGADORA 14 - - - -

1ª SETEMB. REG 5 - - - - AIGUA m3 375 -

2ª SETEMB. TRACTAMENT 10 FINCA MÀQUINA ATOMITZADORA 7 SOFRE kg 20 Tactament de post-collita

2ª SETEMB. REG 5 - - - - AIGUA m3 375 -

1ª OCTUBRE COLLITA CHOUPETTE 40 - - - - POMES kg 2500 -

2ª OCTUBRE COLLITA CHOUPETTE 100 - - - - POMES kg 6500 -

1ª NOVEMB. COLLITA GOLDRUSH 140 - - - - POMES kg 9000 -

2ª NOVEMB. ELIMINAR MAT. VEG. 20 - - - - - - - Eliminació de formes resistents

FINCA Total 255 POMES Total en tones 18000

LLOGUER Total 0 FEMS CAVALL Total en tones 20

AIGUA Total en m3 4820

Observacions

Tot. H-UTH MO: 693

Full de cultiu:

Quinzena
Operació de 

cultiu o feina

Maquinària utilitzada Productes emprats o collits

APÈNDIX 3: FULL DE CULTIU DE LA POMERA 
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1. NECESSITATS D’AIGUA 

En efectes de disseny, interessa conèixer les necessitats d’aigua en la situació més 

crítica, és a dir a l’estiu, en funció de la qual es dimensionarà la posterior instal·lació de reg. 

Per a la simplificació del disseny es considerarà que la plantació hortícola consisteix en el 

cultiu de dues espècies, igual que la plantació fructícola. 

1.1. EVAPOTRANSPIRACIÓ DEL CULTIU 

La evapotranspiració del cultiu es calcula amb la següent fórmula multiplicant la 

evapotranspiració de referència (ETo) per un coeficient exclusiu de cada cultiu (Kc): 

𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑇𝑜 × 𝐾𝑐 

 On, ETc = Evapotranspiració del cultiu. 

  ETo = 5,44 mm/dia. Evapotranspiració de referència del mes més càlid 

  (Juliol). 

  Kc = Coeficient del cultiu. En llenyoses sense programa de lluita contra  

  males herbes és 0,85. En herbàcies segons FAO. 

En l’elecció de Kc s’ha tingut en compte la fase de creixement, el treball del sòl i el 

mes d’any i s’han escollit coeficients recomanats per la FAO en cadascun dels casos. A 

continuació en la Taula 1, es mostren les evapotranspiracions dels cultius calculades: 

 

 

 

Cultiu Kc ETc (mm/dia) 

Tomàquet 0,9 4,9 

Enciam 1 5,44 

Pomera 0,85 4,62 

Presseguer 0,85 4,62 

Taula 1:  Resultats del càlcul de la ETc per als cultius seleccionats. 
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1.2. EFECTE DE LOCALITZACIÓ 

Per corregir la ETc per l’efecte de localització, s’ha seleccionat el procediment que 

es basa en la fracció de l’àrea ombrejada, a la que denominem “A” i es defineix com la 

fracció de la superfície del sòl ombrejada per la coberta vegetal. A efectes pràctics es 

considera com la projecció sobre el terreny de la massa vegetal del cultiu i es calcula amb 

la següent fórmula, mostrant els resultats en la Taula 2: 

𝐴 =  
𝜋 × 𝑟2

𝑀𝑃
 

 On, A = Fracció d’àrea ombrejada 

  r = El radi de la coberta vegetal, és la meitat de la separació entre plantes. 

  MP = Marc de plantació en m2. 

 

 

 

Aquest mètode suposa que l’àrea ombrejada consumeix aigua amb més intensitat 

que la superfície sense cultiu. Per això, diversos autors han estudiat la relació entre A i Kl, 

obtenint les següents formules. 

𝐴𝑙𝑗𝑖𝑏𝑢𝑟𝑦 𝑒𝑡 𝑎𝑙.                                           𝐾𝑙 = 1,34 · 𝐴 

𝐷𝑒𝑐𝑟𝑜𝑖𝑥                                                      𝐾𝑙 = 0,1 + 𝐴 

𝐻𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑡 𝑎𝑙.                             𝐾𝑙 = 𝐴 + 0,5 · (1 − 𝐴) 

𝐾𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟                                       𝐾𝑙 = 𝐴 + 0,15 · (1 − 𝐴) 

Taula 2: Resultats del càlcul de l’àrea ombrejada per als cultius seleccionats. 

Cultiu r (m) MP (m2) A (%) 

Tomàquet 0,2 1 x 0,4 31 

Enciam 0,15 0,4 x 0,3 59 

Pomera 2 5 x 4 63 

Presseguer 2 5 x 4 63 
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 On, Kl = Coeficient de localització. Es calcula segons varis autors i s’eliminen 

  els extrems (en vermell), acceptant la mitjana dels dos restants com a  

  vàlida. 

A continuació en la Taula 3 es mostren els valors del coeficient de localització 

obtinguts a partir de varis autors, s’eliminen els valors extrems i s’utilitza la mitjana dels dos 

restants pel càlcul de l’evapotranspiració de disseny (ETd) amb la següent fórmula: 

𝐸𝑇𝑑 = 𝐸𝑇𝑐 × 𝐾𝑙 

1.3. CORRECCIONS PER CONDICIONS LOCALS 

 Variació climàtica 

Ja que la ETo utilitzada en el càlcul equival al valor mitjà del període estudiat, s’ha 

d’augmentar multiplicant-la per un coeficient ja que sinó molts anys el valor calculat seria 

insuficient. Segons els criteri de Hernández Abreu s’aplica un coeficient a la ETd d’entre 

1,15 i 1,20. En la Taula 4 es mostra el resultat aplicant la mitjan d’ambdós valors. 

 Variació per advecció 

Aquesta correcció depèn de la grandària de la zona de reg i per a una superfície 

de 2,5 hectàrees de regadiu el factor d’advecció és quasi nul i per tant no es tindrà en 

compte. 

 

Taula 3: Resultats del càlcul de Kl i ETd per als cultius seleccionats. 

Cultiu A (%) 
Kl 

Kl 
ETd 

(mm/dia) 
Aljibury Decroix Hoare Keller 

Tomàquet 31 0,42 0,41 0,66 0,42 0,42 2,05 

Enciam 59 0,79 0,69 0,79 0,65 0,67 3,64 

Pomera 63 0,84 0,73 0,81 0,68 0,77 3,57 

Presseguer 63 0,84 0,73 0,81 0,68 0,77 3,57 
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1.4. NECESSITATS NETES 

Les necessitats netes es poden calcular mitjançant la següent expressió: 

𝑁𝑛 = 𝐸𝑇𝑟𝑙 − 𝑃𝑒 − 𝐺𝑤 − ∆𝑤 

 On,  Nn = Necessitats netes 

  Pe = Precipitació efectiva. En regs d’alta freqüència no es té en compte. 

  Gw = Aportació capil·lar. Només es té en compte si la capa freàtica esta a 

  prop. 

  Δw = Variació d’emmagatzemament d’aigua al sòl. No es té en compte  

  perquè l’aigua extreta del sòl es retorna ràpidament amb la freqüència dels 

  regs. 

Com que no es tenen en compte tots aquests factors es compleix que Nn = ETrl 

1.5. NECESSITATS TOTALS 

Pel càlcul de les necessitats totals es tenen en compte varis factors determinats en 

la següent expressió: 

𝑁𝑡 =  
𝑁𝑛

(1 − 𝐾) · 𝐶𝑈
 

 Coeficient d’uniformitat (CU): És la fracció d’aigua de la dosis mitjana que rebrà 

aquella part de la finca que li arribi menys aigua. S’imposa coma condició de que 

la part menys regada rebi el 90% de dosi. 

Taula 4: Resultats de la correcció per condicions locals per als cultius seleccionats. 

Cultiu Kcl 
ETd 

(mm/dia) 
ETrl 

(mm/dia) 

Tomàquet 1,17 2,05 2,4 

Enciam 1,17 3,64 4,26 

Pomera 1,17 3,57 4,17 

Presseguer 1,17 3,57 4,17 
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 Pèrdues per rentat o per percolació (K): Es considera el valor més alt entre LR i 

(1 – Ea). 

 Eficiència d’aplicació (Ea): S’escull una eficiència d’aplicació de 0,95 que 

segons Keller (1978) correspon a sòls de textura mitjana i per a climes àrids 

en que no s’ha tingut en compte la precipitació efectiva. 

 Necessitats de rentat (LR): Unes necessitats de rentat elevades augmenten 

les necessitats totals i com que la disponibilitat d’aigua és escassa s’ha trobat 

oportú assumir unes pèrdues en la producció del 10% per a cada cultiu 

escollint per aquestes un valor de CEe que no augmenti excessivament les 

necessitats de rentat que es calculen amb la següent fórmula: 

𝐿𝑅 =  
𝐶𝐸𝑖

2 · 𝐶𝐸𝑒
 

 On, LR = Necessitats de rentat 

  CEi = 1,2 dS/m. Conductivitat elèctrica de l’aigua de reg 

  CEe = Conductivitat elèctrica de l’extracte de saturació del sòl. Valor 

  que s’imposa com a objectiu a aconseguir amb el rentat i que depèn 

  dels cultius. 

 

En la següent Taula 5, es mostren els valors de les necessitats totals diàries en 

litres per metre quadrat que s’utilitzaran per horta i litres per planta utilitzats en fruiters. 

 

 

Taula 5: Resultats i paràmetres utilitzats en el càlcul de les necessitats totals. 

Cultiu 
Nn 

(mm/dia) 
CEe 

(dS/m) 
LR K CU 

Nt 

mm/dia l/dia·planta 

Tomàquet 2,4 3,5 0,17 0,17 0,9 3,22 1,3 

Enciam 4,26 2,1 0,29 0,29 0,9 6,63 0,8 

Pomera 4,17 2,3 0,26 0,26 0,9 6,27 125,4 

Presseguer 4,17 2,2 0,27 0,27 0,9 6,37 127,5 
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2. NÚMERO D’EMISSORS I CABAL DE L’EMISSOR 

2.1. CARACTERÍSTIQUES DELS EMISSORS 

a) Cultius hortícoles 

Per l’elevat preu que suposen els metres de canonada a instal·lar per a cultius 

hortícoles, es proposa la utilització de cinta de reg auto-compensada Aqua-Traxx with the 

PBX Advantage que té les següents característiques: 

 Cabal nominal (qa):  1,2 l/h 

 Pressió nominal (ha): 5,4 m 

 Pressió de treball: 3 – 10 m 

 Coeficient de variació (CV): < 3% 

 Coeficient de descàrrega (K): 0,54 

 Exponent de descàrrega (x): 0,49 

 Codi: EA5101642 

L’equació de l’emissor s’ha deduït a partir dels següents valors donats pel fabricant: 

 ℎ1 = 7 𝑚 ;  𝑞1 = 1,42 𝑙/ℎ 

 ℎ2 = 5,6 𝑚 ;   𝑞2 = 1,27 𝑙/ℎ 

 

 

𝑥 =
ln (𝑞1/𝑞2)

ln (ℎ1/ℎ2)
=

ln (1,42/1,27)

ln (7/5,6)
= 0,49 

 

𝐾 =
𝑞1

ℎ1
𝑥 =

1,42

70,49
= 0,54 
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Figura 1: Relació cabal – pressió dels emissors Turbo-SC Plus de cabal 

nominal 8 l/h. 

 

b) Cultiu fructícola 

Per la gran variació de desnivell entre laterals de reg, s’han escollit els goters auto-

compensants Turbo-SC Plus de la marca Toro que tenen les següents característiques: 

 Cabal nominal (qa):  8 l/h 

 Pressió nominal (ha) : 14,7 m 

 Pressió de treball: 7 – 35 m 

 Coeficient de variació (CV): < 3% 

 Equació de l’emissor:   𝑞 = −0,0083 · ℎ2 + 0,03496 · ℎ + 4,5938 

 Codi: DPJ08-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ÀREA MULLADA PER L’EMISSOR 

Hi ha varies formes per determinar l’àrea mullada d’un emissor, en aquest projecte 

s’ha decidit per determinar-la a partir de la fórmula de Karmeli, Peri i Todes per a textures 

franques que relaciona el diàmetre del bulb humit amb el cabal de l’emissor de la següent 

manera: 
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Ø𝒆 = 0,7 + 0,11 · 𝑞𝑎 

𝐴𝒆 = 𝜋 ·
Ø𝑒

2

4
 

 On, Øe = Diàmetre del bulb humit 

  Ae = Àrea del bulb humit. 

En la següent Taula 6, es mostren els valors calculats d’aquests paràmetres i es 

poden veure representats en el Plànol  8 de detalls. 

 

 

 

2.3. PERCENTATGE DE SUPERFÍCIE MULLADA I NÚMERO 

D’EMISSORS 

a) Cultius hortícoles 

Com que la plantació hortícola variaria molt durant els anys per efectes de la rotació 

de cultius, es decideix estandarditzar la separació entre emissors i així utilitzar un sol tipus 

de cinta de reg. Depenent del cultiu i el marc de plantació es variarà la separació dels 

laterals en el muntatge a l’inici de cada cultiu amb quatre tipus de separacions diferents de 

20 centímetres de diferència, veure el Plànol 8 de detalls per a cada posició diferent. 

Per tant la separació entre emissors serà de 60 cm i les separacions entre laterals 

podran variar entre 60, 80, 100 i 120 cm. Això farà que el nombre d’emissors, el percentatge 

de superfície mullada i el cabal que hi circularà variï segons el cultiu, aquests venen 

determinats per les següents fórmules i els resultats expressats en la Taula 7. 

Taula 6: Resultats del càlcul del diàmetre i l’àrea del bulb humit per als 

dos tipus d’emissors. 

Cultiu 
Øe                
(m) 

Ae         
(m2) 

Hortícola 0,83 0,54 

Fructícola 1,58 1,96 
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𝑒/𝑚2 =  
1

𝑆𝑒 · 𝑆𝑙
 

𝑃 (%) =
𝑒/𝑚2 · 𝐴𝑒

𝑀𝑃
 

𝑄/𝑚2 = 𝑒/𝑚2 × 𝑞𝑎 

 On, e/m2 = Emissors per metre quadrat 

  Sl = Separació entre laterals. Es consideren quatre separacions per la  

  variació del tipus de cultiu. 

  Se = 0,6. Separació entre emissors. Es considera només la utilització d’un 

  tipus de cinta de reg. 

  P = Percentatge de sòl mullat.  

  Ae = Àrea del bulb humit. 

  MP = Marc de plantació. En el cas d’hortícoles es calcula per metro quadrat. 

  Q/m2 = Cabal per metre quadrat 

  qa = 1,2 l/h. Cabal nominal de l’emissor 

 

 

 

 

El percentatge de solapament entre emissors serà sempre el mateix perquè la 

separació entre aquests és igual per a tots els cultius hortícoles. Es calcula a partir de la 

següent expressió i es pot veure representat en el Plànol 8 de detalls: 

Taula 7: Número d’emissors, cabal per metre quadrat i percentatge de 

superfície mullada. 

Posició 
laterals 

Sl (m) e/m2 Q/m2 
(l/h·m2) 

P (%) 

1 0,6 2,8 3,3 150 

2 0,8 2,1 2,5 113 

3 1 1,7 2 90 

4 1,2 1,4 1,7 75 



Annex IX : Disseny agronòmic   10 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

𝑎 (%) = 2 −
𝑆𝑒

𝑟𝑒
= (2 −

0,6

0,42
) × 100 = 55% 

 On, a = Percentatge de solapament. 

  re = Radi del bulb humit.  

b) Cultiu fructícola 

Per començar s’imposa una condició de solapament aproximada al 20% en fruiters, 

a partir d’aquí amb la següent expressió es determina la separació aproximada que hi ha 

d’haver entre els emissors: 

𝑆𝑒 > 0,79 · (2 −
20

100
) = 1,42 ≈ 1,4 − 1,5 𝑚 

 

Seguidament s’imposa que el percentatge mínim de superfície mullada sigui major 

del 33% i es passa a calcular el nombre d’emissors per arbre necessaris:  

𝑒 >
𝑀𝑃 · 𝑃𝑚𝑖𝑛

100 · 𝐴𝑒
=

20 · 33

100 · 1,96
= 3,4 ≈ 4 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑜𝑟𝑠/𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒 

Per tant, aquests quatre emissors es solaparan entre un 10 i un 20% hi haurà un 

percentatge de superfície mullada del 39%, com mostra la següent expressió: 

𝑃 (%) =
𝑒 · 𝐴𝑒

𝑀𝑃
=

4 · 1,96

20
× 100 = 39% 

2.4. DISPOSICIÓ DELS EMISSORS 

En el cultiu hortícola la disposició dels emissors serà interlineada, ja que és el més 

aconsellable per a marcs de plantació petits (veure Plànol 8 de detalls hortícoles). També 

amb les diferents separacions entre laterals previstes la instal·lació de reg s’integrarà 

adequadament amb els marcs de plantació i facilitarà les tasques del procés productiu. 

En els fruiters, en canvi, la disposició més adient és de quatre emissors envoltant 

l’arbre proporcionant quatre punts de goteig i facilita que les irregularitats d’aquests es 

compensin entre si (veure Plànol 8 de detalls fructícoles). 
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3. DOSIS, FREQÜÈNCIA I TEMPS DE REG 

3.1. INTERVAL ENTRE REGS 

Ja que l’interval és una de les variables menys rígides, a efectes de facilitar el 

maneig del reg es fixa un interval entre regs de dos dies. Per a hortícoles és un valor més 

que adequat i a partir d’aquest es podrà regar la meitat de la finca cada dia homogeneïtzant 

el consum d’aigua al llarg del temps. 

3.2. TEMPS DE REG 

Per calcular el temps de reg, primer s’ha de trobar el volum d’aigua total que 

descarregarà l’emissor en cada torn. Aquests valors depenen de les necessitats totals dels 

cultius, de l’interval de reg i del nombre d’emissors (variarà depenent de la posició dels 

laterals escollida en hortícoles). Es calcula a partir de les següents fórmules i els resultats 

estan expressats en la Taula 8 per als cultius hortícoles i en la Taula 9 per als fruiters: 

𝑉𝑒 =
𝑁𝑡 · 𝐼

𝑒
 

𝑡 =
𝑉𝑒

𝑞𝑎
 

 On, Ve = Volum de reg per emissor. 

  I = 2. Interval entre regs. 

  T = Temps de reg. 

 

 

 

 

Taula 8: Volum per emissor i temps de reg dels cultius hortícoles. 

Cultiu 
Posició 
laterals 

e/m2 Nt 
(mm/dia) 

Ve 

(l/emissor) 
t 

(hores) 

Tomàquet 3 1,7 3,2 3,8 3,2 

Enciam 1 2,8 6,6 4,8 4 
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3.3. DOSI DE REG 

La dosis de reg es calcula multiplicant el volum de reg pel número d’emissors i el 

cabal de la unitat es calcula multiplicant el cabal nominal pel nombre d’emissors i per la 

superfície o número de plantes. A continuació es mostren els resultats d’aquestes 

operacions en la Taula 10, per als cultius hortícoles seleccionats i en la Taula 11 per als 

fruiters. 

 

 

 

 

 

Taula 9: Volum per emissor i temps de reg dels cultius fructícoles. 

Cultiu 
e 

(e/arbre) 

Nt 
(l/dia·planta) 

Ve 

(l/emissor) 
t 

(hores) 

Pomera 4 125,4 62,7 7,8 

Presseguer 4 127,5 63,7 8 

Taula 10: Dosi de reg i cabal d’una unitat hortícola. 

Cultiu 
Posició 
laterals 

Superfície 
de la unitat 
de reg (m2) 

Dosi de 
reg 

(l/m2) 

Q/m2 
(l/h·m2) 

Qu       
(m3/h) 

Tomàquet 3 500 6,4 2 1 

Enciam 1 500 13,3 3,3 1,7 

Taula 11: Dosi de reg i cabal de la unitat fructícola. 

Cultiu 
Arbres per 

unitat de reg 
Dosi de reg 

(l/planta) 
Q/planta 

(l/h·planta) 
Qu (m3/h) 

Pomera 253 250,9 32 8,1 

Presseguer 253 255 32 8,1 
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Figura 2:  Representació gràfica del calendari de reg. 

3.4. CALENDARI DE REG 

En la Figura 2, es pot interpretar la duració dels regs de cada unitat i el solapament 

entre ells de tal manera que es regaran saltejadament una unitat fructícola i deu unitats 

hortícoles cada dia. 
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4. RESUM 

 Tomaquera 

 Superfície: 0,5 ha 

 Marc de plantació: 1 x 0,4 m 

 Conductivitat de l’aigua de reg: CEi = 1,2 dS/m 

 Conductivitat de l’extracte de saturació: CEe = 3,5 dS/m 

 Pèrdues de producció per salinitat: 10% 

 Necessitats totals de reg: Nt = 3,22 mm/dia 

 Coeficient d’uniformitat. CU = 0,90 

 Necessitats diàries per planta: 1,3 litres 

 Dosis de reg: D = 6,4 l/m2 

 Interval entre regs: I = 2 dies 

 Número d’emissors per metre quadrat: e = 1,7 

 Cabal de cada emissor: qa = 1,2 l/h 

 Volum de reg per emissor: Ve = 3,8 litres 

 Temps de reg: t = 3,2 hores 

 Percentatge de superfície mullada: P = 90% 

 Enciam 

 Superfície: 0,5 ha 

 Marc de plantació: 0,4 x 0,3 m 

 Conductivitat de l’aigua de reg: CEi = 1,2 dS/m 

 Conductivitat de l’extracte de saturació: CEe = 2,1 dS/m 

 Pèrdues de producció per salinitat: 10% 

 Necessitats totals de reg: Nt = 6,63 mm/dia 

 Coeficient d’uniformitat. CU = 0,90 

 Necessitats diàries per planta: 0,8 litres 

 Dosis de reg: D = 13,3 l/m2 

 Interval entre regs: I = 2 dies 

 Número d’emissors per metre quadrat: e = 2,8 

 Cabal de cada emissor: qa = 1,2 l/h 

 Volum de reg per emissor: Ve = 4,8 litres 

 Temps de reg: t = 4 hores 

 Percentatge de superfície mullada: P = 100% 
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 Pomera 

 Quantitat d’arbres: 253 

 Marc de plantació: 5 x 4 m 

 Conductivitat de l’aigua de reg: CEi = 1,2 dS/m 

 Conductivitat de l’extracte de saturació: CEe = 2,3 dS/m 

 Pèrdues de producció per salinitat: 10% 

 Necessitats totals de reg: Nt = 6,27 mm/dia 

 Coeficient d’uniformitat. CU = 0,90 

 Necessitats diàries per planta: 125,4 litres 

 Dosis de reg: D = 250,9 l/arbre 

 Interval entre regs: I = 2 dies 

 Número d’emissors per arbre: e = 4 

 Cabal de cada emissor: qa = 8 l/h 

 Volum de reg per emissor: Ve = 62,7 litres 

 Temps de reg: t = 7,8 hores 

 Percentatge de superfície mullada: P = 39% 

 Presseguer 

 Quantitat d’arbres: 253 

 Marc de plantació: 5 x 4 m 

 Conductivitat de l’aigua de reg: CEi = 1,2 dS/m 

 Conductivitat de l’extracte de saturació: CEe = 2,2 dS/m 

 Pèrdues de producció per salinitat: 10% 

 Necessitats totals de reg: Nt = 6,37 mm/dia 

 Coeficient d’uniformitat. CU = 0,90 

 Necessitats diàries per planta: 127,5 litres 

 Dosis de reg: D = 255 l/arbre 

 Interval entre regs: I = 2 dies 

 Número d’emissors per arbre: e = 4 

 Cabal de cada emissor: qa = 8 l/h 

 Volum de reg per emissor: Ve = 63,7 litres 

 Temps de reg: t = 8 hores 

 Percentatge de superfície mullada: P = 39% 
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1. DISSENY DE LES UNITATS DE REG 

HORTÍCOLES 

1.1. TOLERÀNCIA DE CABALS I PRESSIONS 

La diferència de pressions entre l’inici i el final d’una canonada, sigui lateral o bé 

terciària depèn de la uniformitat de reg (coeficient d’uniformitat mínim imposat en el disseny 

agronòmic), de factors constructius (coeficient de variació) i de factors hidràulics (cabal 

nominal i cabal de l’emissor més desfavorable). En la Taula 1, es resumeixen els resultats 

a partir de les expressions numerades d’ara en endavant per a les quatre separacions entre 

laterals possibles. 

Segons (1), s’estima el cabal de l’emissor més desfavorable assumint que la 

uniformitat de reg no serà inferior al 90%. A partir de (2) i l’equació de l’emissor es troben 

les pressions mitjanes i les del punt més desfavorable. 

𝒒𝒏𝒔 =
𝑪𝑼 · 𝒒𝒂

𝟏 −
𝟏,𝟐𝟕·𝑪𝑽

√𝒆

 ( 1 ) 

𝒉 = (
𝒒

𝑲
)

𝟏/𝒙

 ( 2 ) 

La diferència de pressions en el conjunt de la subunitat es calcula segons (3), on 

M és un factor que depèn del nombre de diàmetres que s’utilitzaran en una mateixa 

canonada, sigui terciària o bé lateral. En el cas que el diàmetre sigui constant, M = 4,3. 

∆𝑯 = 𝑴 · (𝒉𝒂 − 𝒉𝒏𝒔) ( 3 ) 

Aquesta variació de pressió es distribueix en la subunitat en parts iguals entre la 

terciària i el lateral segons (4). 
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Taula 1: Tolerància de cabals i pressions en funció de la separació entre laterals. 

∆𝑯𝒕 = ∆𝑯𝒍 =
∆𝑯

𝟐
 ( 4 ) 

 

1.2. CÀLCUL DELS LATERALS 

Es consideraran que totes les unitats són rectangulars, que tenen una superfície 

de 500 m2 i cadascuna consta d’una subunitat. Per tant, la longitud dels laterals variarà en 

funció de la longitud de la terciària mesurada sobre el plànol. En la Taula 2, es resumeixen 

els resultats a partir de les expressions numerades d’ara en endavant per a cintes de reg 

de 16 mm de diàmetre i a més s’inclou com a exemple el càlcul de la subunitat A1. 

𝑳𝒍 =
𝟓𝟎𝟎

𝑳𝒕
 

𝐿𝑙 =
500

8,3
= 61 𝑚 

( 5 ) 

 On, Ll = Longitud del lateral. 

  Lt = Longitud de la terciària. 

El nombre d’emissors en cada lateral dependrà de la longitud d’aquest ja que la 

separació entre ells és constant: 

 e
/m

2

 C
U

 C
V

 q
a

 q
ns

  (
1

)

 K  x  h
a 

 (
2

)

 h
ns

  (
2

)

 M  D
H

  (
3

)

 D
H

t 
=

 D
H

l  
(4

)

l/h l/h m m m m

2,8 0,9 0,03 1,2 1,11 0,54 0,49 5,1 4,3 4,3 3,4 1,7

2,1 0,9 0,03 1,2 1,11 0,54 0,49 5,1 4,3 4,3 3,3 1,6

1,7 0,9 0,03 1,2 1,11 0,54 0,49 5,1 4,4 4,3 3,1 1,6

1,4 0,9 0,03 1,2 1,12 0,54 0,49 5,1 4,4 4,3 3,0 1,5
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𝑵 =
𝑳𝒍

𝑺𝒆
 

𝑁 =
61

0,6
= 101

𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑜𝑟𝑠

𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙
 

( 6 ) 

 On, N = Número d’emissors en cada lateral. 

  Se = 0,6 m. Separació entre emissors constant. 

El cabal que circula per cada lateral també depèn del número d’emissors i del seu 

cabal nominal. En conseqüència, per a cada unitat el cabal dels laterals variarà: 

𝒒𝒍 = 𝑵 · 𝒒𝒂 

𝑞𝑙 = 61 · 1,2 = 121 𝑙/ℎ  

( 7 ) 

 On, ql = Cabal del lateral per a cada unitat. 

  qa = 1,2 l/h. Cabal nominal de l’emissor. 

A continuació es procedeixen a calcular les pèrdues de càrrega del lateral, per això 

es temptejarà amb els diàmetres comercials: 

𝒉𝒇 = 𝑱′ · 𝑭 · 𝑳𝒍 

  ℎ𝑓 = 0,0055 · 0,369 · 61 = 0,12 𝑚 

( 8 ) 

On J’ = Pèrdua de càrrega unitària amb l’efecte de les connexions dels  

  emissors inclòs. 

 F = Coeficient de Christiansen. 

𝑱 = 𝟎, 𝟒𝟕𝟑 ·
𝒒𝒍

𝟏,𝟕𝟓

Ø𝒊
𝟒,𝟕𝟓

  
( 9 ) 
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𝐽 = 0,473 ·
121 1,75

16 4,75
= 0,004 𝑚/𝑚 

 On, J = Pèrdua de càrrega unitària calculada amb la fórmula de Blasius. 

  Øi = 16 mm. Diàmetre interior de la canonada. 

𝑱′ = 𝑱 ·
𝑺𝒆 + 𝒇𝒆

𝑺𝒆
 

𝐽′ = 0,004 ·
0,6 + 0,23

0,6
= 0,0055 𝑚/𝑚   

( 10 ) 

 On, fe = 0,23 m. Longitud equivalent de la connexió interlínia. És independent 

  del diàmetre. 

𝑭 =
𝟏

𝟏, 𝟕𝟓 + 𝟏
+

𝟏

𝟐 · 𝑵
+

√𝟏, 𝟕𝟓 − 𝟏

𝟔 · 𝑵𝟐
 

𝐹 =
1

1,75 + 1
+

1

2 · 101
+

√1,75 − 1

6 · 1012
= 0,369 

( 11 ) 

Per calcular la pressió a l’inici i al final del lateral s’utilitza la següent expressió en 

la qual es considera que el desnivell és igual a zero perquè els laterals tendeixen en anar 

paral·lels a les corbes de nivell: 

𝒉𝒎 = 𝒉𝒂 + 𝟎, 𝟕𝟑𝟑 · 𝒉𝒇 

ℎ𝑚 = 5,1 + 0,733 · 0,12 = 5,19 𝑚 

( 12 ) 

𝒉𝒏 = 𝒉𝒖 = 𝒉𝒎 − 𝒉𝒇 

ℎ𝑛 = 5,19 − 0,12 = 5,07 𝑚 

( 13 ) 
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 On, hm = Pressió a l’inici del lateral. 

  hu = Pressió al final del lateral 

  hn = Pressió mínima del lateral. 

Finalment es comprova que la variació de pressió dins del lateral no superi la 

tolerància d’aquest. Si es compleix la següent expressió significa que el diàmetre proposat 

és adequat: 

∆𝑯𝒍 > 𝒉𝒎 − 𝒉𝒏 

1,5 > 5,19 − 5,07 = 0,12  

( 14 ) 

També s’estima la velocitat en que circularà l’aigua per dintre la canonada ja que 

es recomana que no superi els 1,5 m/s: 

𝒗 =
𝒒𝒍 · 𝟒

𝝅 · ∅𝟐
 

𝑣 = 121
𝑙

ℎ
·

1 ℎ

3600 𝑠
·

1 𝑚3

103 𝑙
·

4

𝜋 · (16 𝑚𝑚 ·
1 𝑚

103 𝑚𝑚
)

2 = 0,17 𝑚/𝑠 

( 15 ) 

Es conclou que les cintes de reg de diàmetre del 16 per a horta són la millor opció 

ja que treballen a poca pressió i la variació d’aquesta és molt baixa oferint un cabal uniforme 

al llarg de la cinta. Es ven en rotllos de 3000 metres molt més econòmics que la canonada 

de polietilè. 
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Taula 2: Resultats del càlcul dels laterals per a cada unitat 

 Lt  Ll  N  ql  F  J  J'  hf  hm  hn  DH  v

(5) (6) (7) (11) (9) (10) (8) (12) (13) (14) 15)

m m ut. l/h m/m m/m m m m m m/s

A1 8,3 61 101 121 0,369 0,0040 0,0055 0,12 5,19 5,07 0,12 0,17

A2 8,6 58 97 116 0,369 0,0037 0,0051 0,11 5,2 5,07 0,11 0,16

A3 12,5 40 67 80 0,371 0,0019 0,0027 0,04 5,1 5,09 0,04 0,11

A4 9,1 55 92 110 0,369 0,0034 0,0047 0,09 5,2 5,08 0,09 0,15

A5 12,5 40 67 80 0,371 0,0019 0,0027 0,04 5,1 5,09 0,04 0,11

B1 15,8 32 53 63 0,373 0,0013 0,0018 0,02 5,1 5,10 0,02 0,09

B2 20,1 25 41 50 0,376 0,0008 0,0012 0,01 5,1 5,10 0,01 0,07

B3 7,9 63 105 126 0,368 0,0043 0,0059 0,14 5,2 5,07 0,14 0,17

B4 5,2 97 161 193 0,367 0,0091 0,0125 0,44 5,4 4,98 0,44 0,27

B5 9,9 50 84 101 0,370 0,0029 0,0040 0,07 5,2 5,08 0,07 0,14

C1 11,4 44 73 88 0,370 0,0023 0,0031 0,05 5,1 5,09 0,05 0,12

C2 7,3 69 114 137 0,368 0,0050 0,0069 0,17 5,2 5,06 0,17 0,19

C3 9,8 51 85 102 0,370 0,0030 0,0041 0,08 5,2 5,08 0,08 0,14

C4 14,6 34 57 68 0,372 0,0015 0,0020 0,03 5,1 5,09 0,03 0,09

C5 14,1 35 59 71 0,372 0,0016 0,0022 0,03 5,1 5,09 0,03 0,10

D1 11,5 43 72 87 0,371 0,0022 0,0031 0,05 5,1 5,09 0,05 0,12

D2 12,2 41 69 82 0,371 0,0020 0,0028 0,04 5,1 5,09 0,04 0,11

D3 13,1 38 64 76 0,372 0,0018 0,0025 0,03 5,1 5,09 0,03 0,11

D4 12,8 39 65 78 0,371 0,0019 0,0026 0,04 5,1 5,09 0,04 0,11

D5 9,2 54 91 109 0,369 0,0033 0,0046 0,09 5,2 5,08 0,09 0,15
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1.3. CÀLCUL DE LES TERCIÀRIES 

En aquest cas la terciària es calcularà pel mateix mètode utilitzat en el punt anterior 

pels laterals. Ara  si que es tindrà en compte el desnivell ja que és més significatiu i la 

pressió mitjana de la terciària es considerarà igual a la pressió a l’inici del lateral (Ha = hm). 

S’han realitzat els càlculs per a cada separació entre laterals, resumint els resultats 

en les Taules 3, 4, 5 i 6 a partir de les expressions numerades anteriorment per a 

canonades de polietilè de baixa densitat amb diàmetre nominal de 25 mm i pressió nominal 

de 4 atmosferes. A continuació s’inclou com a exemple el càlcul de la subunitat A1 amb 

separació entre laterals de 0,6 metres: 

𝒅 = 𝒊 · 𝑳𝒕 

𝑑 = −0,015 · 8,3 = −0,12 𝑚 

( 16 ) 

 On, d = Desnivell  

i = - 1,5%. Pendent constant 

El nombre de laterals que alimenta la terciària depèn de la longitud d’aquesta i de 

la separació entre ells, es calcula segons (6): 

𝑁 =
8,3

0,6
= 14 

𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑠

𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖à𝑟𝑖𝑎
 ( 6 ) 

El cabal que circula per cada terciària depèn del nombre de laterals i del cabal de 

cadascun. En conseqüència, per a cada unitat el cabal serà el mateix en funció de la 

separació entre laterals: 

𝑞𝑡 = 14 · 121 = 1.667 𝑙/ℎ  ( 7 ) 
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A continuació es procedeixen a calcular les pèrdues de càrrega de la terciària, per 

això es temptejarà amb els diàmetres comercials i en aquest cas com que no es compta 

amb emissors no hi ha cap efecte causat per la connexió d’aquests (J’ = J): 

𝐻𝑓 = 0,1078 · 0,401 · 8,3 = 0,36 𝑚 ( 8 ) 

𝐽 = 0,473 ·
1.667 1,75

21 4,75
= 0,1078 𝑚/𝑚 ( 9 ) 

𝐹 =
1

1,75 + 1
+

1

2 · 14
+

√1,75 − 1

6 · 142
= 0,401 ( 11 ) 

Com que la canonada està en baixada, el desnivell va compensant les pèrdues de 

càrrega i les pressions a l’inici i al final de la terciària es veuran influenciades pel desnivell 

amb les següents expressions; 

𝑯𝒎 = 𝑯𝒂 + 𝟎, 𝟕𝟑𝟑 · 𝑯𝒇 +
𝒅

𝟐
 

𝐻𝑚 = 5,19 + 0,733 · 0,36 −
0,12

2
 = 5,39 𝑚 

( 17 ) 

 Si, |𝒊| < 𝑱′ 

𝑯𝒏 = 𝑯𝒎 − 𝒕′ · 𝑯𝒇 

𝐻𝑛 = 5,39 − 0,72 · 0,36 = 5,13 𝑚 

( 18 ) 

𝒕′ = 𝟏 +
𝒅

𝑯𝒇
+ (𝟏 − 𝑭) · 𝑭 𝟎,𝟓𝟕 · (

−𝒅

𝑯𝒇
)

𝟏,𝟓𝟕

 

𝑡′ = 1 −
0,12

0,36
+ (1 − 0,401) · 0,401 0,57 · (

0,12

0,36
)

1,57

= 0,72 

( 19 ) 

 Si, |𝒊| > 𝑱′ 
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𝑯𝒏 = 𝑯𝒎 ( 20 ) 

𝑯𝒖 = 𝑯𝒎 − 𝑯𝒇 − 𝒅 

𝐻𝑢 = 5,39 − 0,36 + 0,12 = 5,16 𝑚 

( 21 ) 

Es comprova que la variació de pressió dins de la terciària no superi la tolerància 

d’aquest. Si es compleix la següent expressió significa que el diàmetre proposat és 

adequat: 

1,5 > 5,39 − 5,13 = 0,26 𝑚  
( 14 ) 

S’estima la velocitat en que circularà l’aigua per dintre la canonada, aquesta 

velocitat és igual per a totes les unitats ja que el cabal és el mateix si la separació entre 

laterals és igual. Aquesta velocitat també serà la màxima perquè al separar-se més els 

laterals, el cabal es redueix i per tant la velocitat també: 

𝑣 = 1.667 
𝑙

ℎ
·

1 ℎ

3600 𝑠
·

1 𝑚3

103 𝑙
·

4

𝜋 · (21 𝑚𝑚 ·
1 𝑚

103 𝑚𝑚
)

2 = 1,34 𝑚/𝑠 
( 15 ) 

Finalment es procedeix a calcular la pressió i el cabal de l’emissor més 

desfavorable per a determinar el coeficient d’uniformitat que tindrà la unitat: 

𝒉𝒏𝒔 =  𝑯𝒏 − (𝒉𝒎 − 𝒉𝒏) 

ℎ𝑛𝑠 =  5,13 − (5,19 − 5,07) = 5,01 𝑚 

( 22 ) 

𝑞𝑛𝑠 = 0,54 · 5,01 0,49 = 1,19 𝑙/ℎ ( 2 ) 

𝐶𝑈 = (1 −
1,27 · 0,03

√2,8
) ·

1,19

1,20
= 0,97 

( 1 ) 
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Taula 3 (Continuació) 

 Lt  d  N  ql  qt  F  J  t'  Hf

(16) (6) (7) (11) (9) (19) (8)

m m ut. l/h m/m m

A1 8,3 -0,12 14 121 1.667 0,401 0,1078 0,72 0,36

A2 8,6 -0,1 14 116 1.667 0,399 0,1078 0,72 0,37

A3 12,5 -0,2 21 80 1.667 0,388 0,1078 0,71 0,52

A4 9,1 -0,1 15 110 1.667 0,397 0,1078 0,72 0,39

A5 12,5 -0,2 21 80 1.667 0,388 0,1078 0,71 0,52

B1 15,8 -0,2 26 63 1.667 0,383 0,1078 0,71 0,65

B2 20,1 -0,3 34 50 1.667 0,379 0,1078 0,71 0,82

B3 7,9 -0,1 13 126 1.667 0,402 0,1078 0,72 0,34

B4 5,2 -0,1 9 193 1.667 0,424 0,1078 0,73 0,24

B5 9,9 -0,1 17 101 1.667 0,394 0,1078 0,72 0,42

C1 11,4 -0,2 19 88 1.667 0,390 0,1078 0,71 0,48

C2 7,3 -0,1 12 137 1.667 0,406 0,1078 0,72 0,32

C3 9,8 -0,1 16 102 1.667 0,395 0,1078 0,72 0,42

C4 14,6 -0,2 24 68 1.667 0,384 0,1078 0,71 0,61

C5 14,1 -0,2 24 71 1.667 0,385 0,1078 0,71 0,59

D1 11,5 -0,2 19 87 1.667 0,390 0,1078 0,71 0,49

D2 12,2 -0,2 20 82 1.667 0,389 0,1078 0,71 0,51

D3 13,1 -0,2 22 76 1.667 0,387 0,1078 0,71 0,55

D4 12,8 -0,2 21 78 1.667 0,387 0,1078 0,71 0,53

D5 9,2 -0,1 15 109 1.667 0,397 0,1078 0,72 0,39
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Taula 3: Càlcul de terciàries amb separació entre laterals de 0,6 metres. 
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Taula 4: Càlcul de terciàries amb separació entre laterals de 0,8 metres 

 Ha  Hm  Hn  Hu
 DH  hns  qns  CU

(17) (18;20) (21) (14) (22) (2) (1)

m m m m m m l/h

A1 5,19 5,39 5,13 5,16 0,26 5,01 1,19 97%

A2 5,18 5,39 5,12 5,15 0,27 5,01 1,19 97%

A3 5,13 5,42 5,05 5,09 0,37 5,01 1,19 97%

A4 5,17 5,39 5,11 5,14 0,28 5,01 1,19 97%

A5 5,13 5,42 5,05 5,09 0,37 5,01 1,19 97%

B1 5,12 5,48 5,01 5,06 0,46 4,99 1,19 97%

B2 5,11 5,56 4,98 5,04 0,58 4,97 1,18 96%

B3 5,20 5,40 5,15 5,17 0,25 5,01 1,19 97%

B4 5,43 5,56 5,39 5,40 0,17 4,94 1,18 96%

B5 5,16 5,39 5,09 5,12 0,30 5,01 1,19 97%

C1 5,14 5,41 5,06 5,10 0,34 5,01 1,19 97%

C2 5,23 5,41 5,18 5,20 0,23 5,00 1,19 97%

C3 5,16 5,39 5,09 5,12 0,30 5,01 1,19 97%

C4 5,12 5,46 5,02 5,07 0,43 5,00 1,19 97%

C5 5,12 5,45 5,03 5,07 0,42 5,00 1,19 97%

D1 5,14 5,41 5,06 5,10 0,35 5,01 1,19 97%

D2 5,13 5,42 5,05 5,09 0,36 5,01 1,19 97%

D3 5,13 5,43 5,04 5,08 0,39 5,01 1,19 97%

D4 5,13 5,42 5,04 5,08 0,38 5,01 1,19 97%

D5 5,17 5,39 5,11 5,13 0,28 5,01 1,19 97%
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Taula 4 (Continuació) 

 Lt  d  N  ql  qt  F  J  t'  Hf

(16) (6) (7) (11) (9) (19) (8)

m m ut. l/h m/m m

A1 8,3 -0,1 10 121 1.250 0,413 0,0651 0,58 0,22

A2 8,6 -0,1 11 116 1.250 0,411 0,0651 0,58 0,23

A3 12,5 -0,2 16 80 1.250 0,396 0,0651 0,57 0,32

A4 9,1 -0,1 11 110 1.250 0,409 0,0651 0,58 0,24

A5 12,5 -0,2 16 80 1.250 0,396 0,0651 0,57 0,32

B1 15,8 -0,2 20 63 1.250 0,389 0,0651 0,56 0,40

B2 20,1 -0,3 25 50 1.250 0,384 0,0651 0,56 0,50

B3 7,9 -0,1 10 126 1.250 0,415 0,0651 0,59 0,21

B4 5,2 -0,1 6 193 1.250 0,444 0,0651 0,61 0,15

B5 9,9 -0,1 12 101 1.250 0,405 0,0651 0,58 0,26

C1 11,4 -0,2 14 88 1.250 0,399 0,0651 0,57 0,30

C2 7,3 -0,1 9 137 1.250 0,420 0,0651 0,59 0,20

C3 9,8 -0,1 12 102 1.250 0,405 0,0651 0,58 0,26

C4 14,6 -0,2 18 68 1.250 0,391 0,0651 0,57 0,37

C5 14,1 -0,2 18 71 1.250 0,392 0,0651 0,57 0,36

D1 11,5 -0,2 14 87 1.250 0,399 0,0651 0,57 0,30

D2 12,2 -0,2 15 82 1.250 0,397 0,0651 0,57 0,31

D3 13,1 -0,2 16 76 1.250 0,395 0,0651 0,57 0,34

D4 12,8 -0,2 16 78 1.250 0,395 0,0651 0,57 0,33

D5 9,2 -0,1 11 109 1.250 0,408 0,0651 0,58 0,24
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Taula 5: Càlcul de terciàries amb separació entre laterals de 1 metre 

 Ha  Hm  Hn  Hu  DH  hns  qns  CU

(17) (18;20) (21) (14) (22) (2) (1)

m m m m m m l/h

A1 5,19 5,29 5,16 5,19 0,13 5,04 1,19 97%

A2 5,18 5,29 5,15 5,19 0,13 5,04 1,19 97%

A3 5,13 5,27 5,09 5,14 0,18 5,05 1,19 97%

A4 5,17 5,28 5,14 5,18 0,14 5,05 1,19 97%

A5 5,13 5,27 5,09 5,14 0,18 5,05 1,19 97%

B1 5,12 5,29 5,07 5,13 0,23 5,05 1,19 97%

B2 5,11 5,33 5,05 5,13 0,28 5,04 1,19 97%

B3 5,20 5,30 5,17 5,20 0,13 5,04 1,19 97%

B4 5,43 5,50 5,41 5,43 0,09 4,96 1,18 96%

B5 5,16 5,27 5,12 5,16 0,15 5,05 1,19 97%

C1 5,14 5,27 5,10 5,15 0,17 5,05 1,19 97%

C2 5,23 5,32 5,20 5,23 0,12 5,03 1,19 97%

C3 5,16 5,27 5,13 5,16 0,15 5,05 1,19 97%

C4 5,12 5,28 5,07 5,13 0,21 5,05 1,19 97%

C5 5,12 5,28 5,08 5,13 0,20 5,05 1,19 97%

D1 5,14 5,27 5,10 5,14 0,17 5,05 1,19 97%

D2 5,13 5,27 5,09 5,14 0,18 5,05 1,19 97%

D3 5,13 5,28 5,08 5,14 0,19 5,05 1,19 97%

D4 5,13 5,27 5,09 5,14 0,19 5,05 1,19 97%

D5 5,17 5,28 5,14 5,17 0,14 5,05 1,19 97%

 U
n

it
at

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex X : Disseny hidràulic  14 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Taula 5 (Continuació) 

 Lt  d  N  ql  qt  F  J  t'  Hf

(16) (6) (7) (11) (9) (19) (8)

m m ut. l/h m/m m

A1 8,3 -0,1 8 121 1.000 0,426 0,0441 0,45 0,16

A2 8,6 -0,1 9 116 1.000 0,424 0,0441 0,45 0,16

A3 12,5 -0,2 12 80 1.000 0,405 0,0441 0,43 0,22

A4 9,1 -0,1 9 110 1.000 0,420 0,0441 0,44 0,17

A5 12,5 -0,2 12 80 1.000 0,405 0,0441 0,43 0,22

B1 15,8 -0,2 16 63 1.000 0,396 0,0441 0,42 0,28

B2 20,1 -0,3 20 50 1.000 0,389 0,0441 0,41 0,34

B3 7,9 -0,1 8 126 1.000 0,429 0,0441 0,45 0,15

B4 5,2 -0,1 5 193 1.000 0,466 0,0441 0,48 0,11

B5 9,9 -0,1 10 101 1.000 0,415 0,0441 0,44 0,18

C1 11,4 -0,2 11 88 1.000 0,409 0,0441 0,43 0,21

C2 7,3 -0,1 7 137 1.000 0,435 0,0441 0,46 0,14

C3 9,8 -0,1 10 102 1.000 0,416 0,0441 0,44 0,18

C4 14,6 -0,2 15 68 1.000 0,398 0,0441 0,42 0,26

C5 14,1 -0,2 14 71 1.000 0,400 0,0441 0,43 0,25

D1 11,5 -0,2 12 87 1.000 0,408 0,0441 0,43 0,21

D2 12,2 -0,2 12 82 1.000 0,406 0,0441 0,43 0,22

D3 13,1 -0,2 13 76 1.000 0,403 0,0441 0,43 0,23

D4 12,8 -0,2 13 78 1.000 0,404 0,0441 0,43 0,23

D5 9,2 -0,1 9 109 1.000 0,420 0,0441 0,44 0,17
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 Ha  Hm  Hn  Hu  DH  hns  qns  CU

(17) (18;20) (21) (14) (22) (2) (1)

m m m m m m l/h

A1 5,19 5,24 5,17 5,21 0,07 5,05 1,19 97%

A2 5,18 5,24 5,16 5,20 0,07 5,05 1,19 97%

A3 5,13 5,20 5,10 5,17 0,10 5,07 1,20 97%

A4 5,17 5,23 5,15 5,19 0,07 5,06 1,19 97%

A5 5,13 5,20 5,11 5,17 0,10 5,07 1,20 97%

B1 5,12 5,20 5,08 5,16 0,12 5,06 1,20 97%

B2 5,11 5,21 5,07 5,17 0,14 5,06 1,19 97%

B3 5,20 5,25 5,19 5,22 0,07 5,05 1,19 97%

B4 5,43 5,47 5,42 5,44 0,05 4,97 1,18 96%

B5 5,16 5,22 5,14 5,18 0,08 5,06 1,20 97%

C1 5,14 5,20 5,12 5,17 0,09 5,06 1,20 97%

C2 5,23 5,28 5,21 5,25 0,06 5,04 1,19 96%

C3 5,16 5,22 5,14 5,18 0,08 5,06 1,20 97%

C4 5,12 5,20 5,09 5,16 0,11 5,06 1,20 97%

C5 5,12 5,20 5,09 5,16 0,11 5,06 1,20 97%

D1 5,14 5,20 5,11 5,17 0,09 5,06 1,20 97%

D2 5,13 5,20 5,11 5,17 0,09 5,06 1,20 97%

D3 5,13 5,20 5,10 5,16 0,10 5,07 1,20 97%

D4 5,13 5,20 5,10 5,16 0,10 5,07 1,20 97%

D5 5,17 5,22 5,15 5,19 0,08 5,06 1,19 97%
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Taula 6: Càlcul de terciàries amb separació entre laterals de 1,2 metres 
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Taula 6 (Continuació) 

 Lt  d  N  ql  qt  F  J  t'  Hf

(16) (6) (7) (11) (9) (19) (8)

m m ut. l/h m/m m

A1 8,3 -0,1 7 121 833 0,439 0,0320 0,32 0,12

A2 8,6 -0,1 7 116 833 0,436 0,0320 0,32 0,12

A3 12,5 -0,2 10 80 833 0,413 0,0320 0,30 0,17

A4 9,1 -0,1 8 110 833 0,432 0,0320 0,32 0,13

A5 12,5 -0,2 10 80 833 0,413 0,0320 0,30 0,16

B1 15,8 -0,2 13 63 833 0,402 0,0320 0,29 0,20

B2 20,1 -0,3 17 50 833 0,394 0,0320 0,28 0,25

B3 7,9 -0,1 7 126 833 0,442 0,0320 0,32 0,11

B4 5,2 -0,1 4 193 833 0,487 0,0320 0,36 0,08

B5 9,9 -0,1 8 101 833 0,426 0,0320 0,31 0,14

C1 11,4 -0,2 9 88 833 0,418 0,0320 0,30 0,15

C2 7,3 -0,1 6 137 833 0,450 0,0320 0,33 0,10

C3 9,8 -0,1 8 102 833 0,427 0,0320 0,31 0,13

C4 14,6 -0,2 12 68 833 0,406 0,0320 0,29 0,19

C5 14,1 -0,2 12 71 833 0,407 0,0320 0,29 0,18

D1 11,5 -0,2 10 87 833 0,417 0,0320 0,30 0,15

D2 12,2 -0,2 10 82 833 0,414 0,0320 0,30 0,16

D3 13,1 -0,2 11 76 833 0,411 0,0320 0,30 0,17

D4 12,8 -0,2 11 78 833 0,412 0,0320 0,30 0,17

D5 9,2 -0,1 8 109 833 0,431 0,0320 0,32 0,13
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 Ha  Hm  Hn  Hu  DH  hns  qns  CU

(17) (18;20) (21) (14) (22) (2) (1)

m m m m m m l/h

A1 5,19 5,22 5,18 5,22 0,04 5,05 1,19 96%

A2 5,18 5,21 5,17 5,22 0,04 5,06 1,19 96%

A3 5,13 5,16 5,11 5,18 0,05 5,07 1,20 96%

A4 5,17 5,20 5,16 5,21 0,04 5,06 1,20 96%

A5 5,13 5,16 5,11 5,18 0,05 5,07 1,20 96%

B1 5,12 5,15 5,09 5,18 0,06 5,07 1,20 96%

B2 5,11 5,15 5,07 5,19 0,07 5,06 1,20 96%

B3 5,20 5,23 5,19 5,23 0,04 5,05 1,19 96%

B4 5,43 5,45 5,42 5,44 0,03 4,97 1,19 96%

B5 5,16 5,18 5,14 5,19 0,04 5,06 1,20 96%

C1 5,14 5,17 5,12 5,18 0,05 5,07 1,20 96%

C2 5,23 5,25 5,22 5,26 0,03 5,04 1,19 96%

C3 5,16 5,18 5,14 5,20 0,04 5,06 1,20 96%

C4 5,12 5,15 5,10 5,18 0,06 5,07 1,20 96%

C5 5,12 5,15 5,10 5,18 0,05 5,07 1,20 96%

D1 5,14 5,16 5,12 5,18 0,05 5,07 1,20 96%

D2 5,13 5,16 5,11 5,18 0,05 5,07 1,20 96%

D3 5,13 5,16 5,10 5,18 0,05 5,07 1,20 96%

D4 5,13 5,16 5,11 5,18 0,05 5,07 1,20 96%

D5 5,17 5,19 5,15 5,20 0,04 5,06 1,20 96%
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2. DISSENY DE LES UNITATS DE REG 

FRUCTÍCOLES 

2.1. TOLERÀNCIA DE CABALS I PRESSIONS 

Segons (1), s’estima el cabal de l’emissor més desfavorable assumint que la 

uniformitat de reg no serà inferior al 90%. A partir de (23) i l’equació de l’emissor es troben 

les pressions mitjanes i les del punt més desfavorable. 

𝑞𝑛𝑠 =
0,9 · 8

1 −
1,27 · 0,03

√4

= 7,34 𝑙/ℎ ( 1 ) 

𝒉 =
−𝒃 ± √𝒃𝟐 − 𝟒 · 𝒂 · (𝒄 − 𝒒)

𝟐 · 𝒂
 

ℎ𝑎 =
−0,3496 − √0,34962 + 4 · 0,008 · (4,5938 − 8)

−2 · 0,008
= 15,3 𝑚 

ℎ𝑛𝑠 =
−0,3496 − √0,34962 + 4 · 0,008 · (4,5938 − 7,34)

−2 · 0,008
= 10,4 𝑚 

( 23 ) 

La diferència de pressions en el conjunt de la subunitat es calcula segons (3), on 

M és un factor que depèn del nombre de diàmetres que s’utilitzaran en una mateixa 

canonada, sigui terciària o bé lateral. En el cas que hi hagi alguna canonada de dos 

diàmetres, M = 2,7 

∆𝐻 = 2,7 · (15,3 − 10,4) = 13,1 𝑚 ( 3 ) 

Aquesta variació de pressió es distribueix en la subunitat en parts iguals entre la 

terciària i el lateral segons (4). 

∆𝐻𝑡 = ∆𝐻𝑙 =
13,1

2
= 6,6 𝑚 ( 4 ) 
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2.2. CÀLCUL DELS LATERALS 

El disseny de la instal·lació de reg pels fruiters és molt heterogènia i tant la longitud 

com el nombre d’emissors varia per a cada lateral. Per això el càlcul dels laterals es 

realitzarà un per un. En la Taula 7 i 8, es resumeixen els resultats a partir de les 

expressions numerades d’ara en endavant per a canonada de 20 mm de diàmetre nominal 

i a més s’inclou com a exemple el càlcul de la subunitat compresa pel lateral L1.1. 

El nombre d’emissors en cada lateral dependrà de la quantitat d’arbres que regui: 

𝑁 =
76

1
= 76 

𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑜𝑟𝑠

𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙
 

( 6 ) 

 On, Se = 1 m. Separació entre emissors mitjana (veure Plànol 8 de detalls) 

El cabal que circula per cada lateral també depèn del número d’emissors i del seu 

cabal nominal. En conseqüència, per a cada unitat el cabal dels laterals variarà: 

𝑞𝑙 = 76 · 8 = 608 𝑙/ℎ  ( 7 ) 

A continuació es procedeixen a calcular les pèrdues de càrrega del lateral, per això 

es temptejarà amb els diàmetres comercials (hi ha algun lateral que en algun tram no tenen 

emissors connectats i també es tindran en compte aquestes pèrdues de càrrega): 

  ℎ𝑓 = 0,073 · 0,370 · 76 = 2,1 𝑚 ( 8 ) 

𝐽 = 0,473 ·
608 1,75

16 4,75
= 0,067 𝑚/𝑚 

( 9 ) 

𝐽′ = 0,067 ·
1 + 0,09

1
= 0,073 𝑚/𝑚   

( 10 ) 

On, fe = 0,09 m. Longitud equivalent mitjana entre connexió per microtub d’un 

centímetre insertat i connexió sobre línia estàndard en canonada de 20 mm.   
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𝐹 =
1

1,75 + 1
+

1

2 · 76
+

√1,75 − 1

6 · 762
= 0,370 

( 11 ) 

Per calcular la pressió a l’inici i al final del lateral s’utilitza la següent expressió en 

la qual es considera que el desnivell és igual a zero perquè els laterals tendeixen en anar 

paral·lels a les corbes de nivell: 

ℎ𝑚 = 15,3 + 0,733 · 2,1 = 16,8 𝑚 ( 12 ) 

ℎ𝑛 = 16,8 − 2,1 = 14,8 𝑚 ( 13 ) 

Aquesta pressió a l’inici del lateral (hm) és la necessària per a compensar les 

pèrdues de càrrega al llarg del lateral i que la variació de pressions sigui tolerable: 

6,6 > 16,8 − 14,8 = 2,1 
( 14 ) 

També s’estima la velocitat en que circularà l’aigua per dintre la canonada ja que 

es recomana que no superi els 1,5 m/s: 

𝑣 = 608
𝑙

ℎ
·

1 ℎ

3600 𝑠
·

1 𝑚3

103 𝑙
·

4

𝜋 · (16 𝑚𝑚 ·
1 𝑚

103 𝑚𝑚
)

2 = 0,84 𝑚/𝑠 
( 15 ) 

Hi ha varies parelles de laterals que comparteixen el punt de connexió amb la 

terciària, per tant es considerarà que la pressió necessària a l’inici del seu tram és la més 

alta dels dos. Per exemple el lateral L1.1 i el L1.14 s’alimenten del mateix punt, però la 

pressió necessària del primer és de 16,8 m i la del segon 15,6 m, llavors es considerarà 

que la pressió mínima que ha d’arribar en aquest punt serà la més alta de les dues i 

s’anomenarà hm nec.. La diferència entre aquesta i la pèrdua de carrega del lateral 

s’anomenarà hn real. 
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Taula 7: Resultats del càlcul dels laterals de la unitat 1. 

 L
l

 L
 E

X
TR

A

 A
rb

re
s

 N  q
l 

 F  J  J
'

(6) (7) (11) (9) (10)

m m ut. ut. l/h m/m m/m

L1.1 76 0 19 76 608 0,370 0,067 0,073

L1.2 86 14 18 72 576 0,371 0,061 0,066

L1.3 65 0 16 64 512 0,371 0,050 0,054

L1.4 91 0 23 92 736 0,369 0,094 0,102

L1.5 61 0 15 60 480 0,372 0,044 0,048

L1.6 91 0 23 92 736 0,369 0,094 0,102

L1.7 51 0 13 52 416 0,373 0,035 0,038

L1.8 93 0 23 92 736 0,369 0,094 0,102

L1.9 62 0 16 64 512 0,371 0,050 0,054

L1.10 91 0 23 92 736 0,369 0,094 0,102

L1.11 55 0 14 56 448 0,373 0,039 0,043

L1.12 85 21 16 64 512 0,371 0,050 0,054

L1.13 94 0 24 96 768 0,369 0,101 0,110

L1.14 39 0 10 40 320 0,376 0,022 0,024
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Taula 7 (Continuació) 

 h
f

 h
m

 h
n

 h
m

 n
e

c.

 h
n 

re
al

 D
H

l 

 v

(8) (12) (13) (14) (15)

m m m m m m m/s

L1.1 2,1 16,8 14,8 16,8 14,8 2,1 0,8

L1.2 2,4 17,1 14,7 17,1 14,7 2,4 0,8

L1.3 1,3 16,2 15,0 17,1 15,8 1,3 0,7

L1.4 3,5 17,8 14,4 17,8 14,4 3,5 1,0

L1.5 1,1 16,1 15,0 17,8 16,8 1,1 0,7

L1.6 3,5 17,8 14,4 17,8 14,4 3,5 1,0

L1.7 0,7 15,8 15,1 15,8 15,1 0,7 0,6

L1.8 3,5 17,8 14,4 17,8 14,4 3,5 1,0

L1.9 1,3 16,2 15,0 17,8 16,6 1,3 0,7

L1.10 3,5 17,8 14,4 17,8 14,4 3,5 1,0

L1.11 0,9 16,0 15,1 17,8 16,9 0,9 0,6

L1.12 1,7 16,6 14,8 16,6 14,8 1,7 0,7

L1.13 3,9 18,1 14,3 18,1 14,3 3,9 1,1

L1.14 0,4 15,6 15,2 16,8 16,4 0,4 0,4
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Taula 8: Resultats del càlcul dels laterals de la unitat 2. 

 L
l

 L
 E

X
TR

A

 A
rb

re
s

 N  q
l 

 F  J  J
'

(6) (7) (11) (9) (10)

m m ut. ut. l/h m/m m/m

L2.1 43 0 11 44 352 0,375 0,026 0,028

L2.2 88 0 22 88 704 0,369 0,087 0,094

L2.3 70 0 17 68 544 0,371 0,055 0,060

L2.4 86 0 22 88 704 0,369 0,087 0,094

L2.5 90 0 22 88 704 0,369 0,087 0,094

L2.6 28 0 7 28 224 0,382 0,012 0,013

L2.7 88 0 22 88 704 0,369 0,087 0,094

L2.8 48 0 12 48 384 0,374 0,030 0,033

L2.9 111 0 29 116 928 0,368 0,141 0,153

L2.10 85 0 21 84 672 0,370 0,080 0,087

L2.11 50 0 13 52 416 0,373 0,035 0,038

L2.12 84 0 21 84 672 0,370 0,080 0,087

L2.13 115 0 29 116 928 0,368 0,141 0,153

L2.14 19 0 5 20 160 0,389 0,006 0,007
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Taula 8 (Continuació) 

 h
f

 h
m

 h
n

 h
m

 n
e

c.

 h
n 

re
al

 D
H

l 

 v

(8) (12) (13) (14) (15)

m m m m m m m/s

L2.1 0,5 15,6 15,2 17,5 17,1 0,5 0,5

L2.2 3,1 17,5 14,5 17,5 14,5 3,1 1,0

L2.3 1,5 16,4 14,9 16,4 14,9 1,5 0,8

L2.4 3,1 17,5 14,5 17,5 14,5 3,1 1,0

L2.5 3,1 17,5 14,5 17,5 14,5 3,1 1,0

L2.6 0,1 15,4 15,3 17,5 17,4 0,1 0,3

L2.7 3,1 17,5 14,5 17,5 14,5 3,1 1,0

L2.8 0,6 15,7 15,1 20,1 19,5 0,6 0,5

L2.9 6,5 20,1 13,6 20,1 13,6 6,5 1,3

L2.10 2,7 17,3 14,6 17,3 14,6 2,7 0,9

L2.11 0,7 15,8 15,1 17,3 16,6 0,7 0,6

L2.12 2,7 17,3 14,6 20,1 17,4 2,7 0,9

L2.13 6,5 20,1 13,6 20,1 13,6 6,5 1,3

L2.14 0,1 15,3 15,3 16,4 16,4 0,1 0,2
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2.3. CÀLCUL DE LES TERCIÀRIES 

En aquest cas la terciària es calcularà tram per tram. Ara  si que es tindrà en compte 

el desnivell ja que és més significatiu i el lateral de menor pressió determinarà la pressió 

dels demés laterals, d’aquesta manera s’assegura que en cadascun d’ells li arribi una 

pressió suficient que en el cas de ser excessiva s’haurà de regular a l’inici de cadascun. 

En les Taules 9, 10 i 11, es resumeixen els resultats a partir de les expressions 

numerades per a canonada de 40 i 63 mm de diàmetre nominal i a més s’inclou com a 

exemple el càlcul del primer tram de la unitat 1. 

Abans d’iniciar els càlculs s’han pres les dades de longitud i desnivell a partir del 

plànol topogràfic i les corbes de nivell. També dir que s’han tingut en compte en el càlcul 

de les pèrdues de càrrega la longitud de canonada que es disposarà verticalment per 

superar els canvis de nivell que formen les terrasses amb la següent expressió: 

𝑳𝑹𝑬𝑨𝑳 = 𝑳𝑨𝑳Ç𝑨𝑻 + |𝒅| 

𝐿𝑅𝐸𝐴𝐿 = 5,6 + 2,2 = 7,8 𝑚 

( 24 ) 

𝑖 =
−2,2

5,6
= −0.39 

( 16 ) 

El cabal que circula per la terciària va disminuint a mesura que flueix per cada 

lateral, d’aquesta manera en el primer tram el cabal serà la suma del de tots els laterals    

(q1 = 8.096 l/h). En els següents trams segueix la següent equació: 

𝒒𝒊 = 𝒒𝒊−𝟏 − ∑ 𝒒𝒍  

𝑞2 = 8.096 − (608 + 320) = 7.168 𝑙/ℎ  

( 25 ) 

On, ∑ 𝑞𝑙 = Sumatori de cabals dels laterals alimentats per aquest tram. 
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A continuació es procedeixen a calcular les pèrdues de càrrega en cada tram, per 

això es temptejarà amb els diàmetres comercials i quan convingui es variarà el diàmetre 

per aquells trams en funció del cabal que hi circuli i perquè la velocitat del flux no superi 1,5 

m/s: 

 𝑯𝒇𝒊 = 𝑱𝒊 · 𝑳𝑹𝑬𝑨𝑳  𝒊 

𝐻𝑓1 = 0,024 · 7,8 = 0,2 𝑚 

( 26 ) 

𝐽1 = 0,473 ·
8.096 1,75

51,4 4,75
= 0,024 𝑚/𝑚 

( 9 ) 

Tot seguit es calcula la pressió acumulada pel desnivell i la pèrdua de càrrega 

segons ( 27), el tram que tingui el valor més alt d’aquest factor indica que és el tram amb 

menor pressió: 

𝒙𝒊 = 𝒙𝒊−𝟏 + 𝑯𝒇𝒊 + 𝒅𝒊 

𝑥1 = 0 + 0,2 − 2,2 = −2 𝑚 

𝑥2 = −2 + 0,2 − 2,3 = −4,1 𝑚 

( 27 ) 

Es conclou que el tram amb menor pressió és el primer ( hms ) i es calcula la pressió 

a l’inici de la terciària ( Hm ) que també és la menor de tota la terciària amb la següent 

fórmula: 

𝑯𝒎 = 𝑯𝒏 = 𝒉𝒎𝒔 + 𝒙𝒊 

𝐻𝑚 =  𝐻𝑛 = 16,8 − 2 = 14,8 𝑚 

( 28 ) 

Un cop es coneix la pressió a l’inici de la terciària, es determina la pressió real que 

arriba a cada tram ( hm real ) segons (29): 

𝒉𝒎 𝒓𝒆𝒂𝒍 = 𝑯𝒎 − 𝒙𝒊 ( 29 ) 
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ℎ𝑚1 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 14,8 + 2 = 16,8 𝑚 

ℎ𝑚2 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 14,8 + 4,1 = 18,9 𝑚 

Com s’ha comentat anteriorment, la pressió real que arriba a cada tram és més alta 

que la pressió necessària quan es vol assegurar que aquesta els hi arribi com a mínim a 

tots. Per això s’haurà de regular a l’inici de cada lateral si es vol assegurar una bona 

uniformitat de reg reduint la pressió calculada amb la següent expressió: 

𝑯𝑹𝑬𝑫𝑼𝑪𝑻𝑶𝑹 = 𝒉𝒎 𝒓𝒆𝒂𝒍 − 𝒉𝒎 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒔à𝒓𝒊𝒂 

𝐻𝑅1 = 16,8 − 16,8 = 0 𝑚 

𝐻𝑅2 = 17,1 − 18,9 = 1,9 𝑚 

𝐻𝑅3 = 17,8 − 21,0 = 3,2 𝑚 

( 30 ) 

La pèrdua de càrrega total és el sumatori de les pèrdues en cadascun dels trams i 

la pressió al final de la terciària es determina segons ( 32 ): 

𝑯𝒇 = ∑ 𝑯𝒇𝒊 

𝐻𝑓 = 1,7 𝑚 

( 31 ) 

𝑯𝒖 = 𝑯𝒎 − 𝑯𝒇 − 𝒅 

𝐻𝑢 = 14,8 − 1,7 + 15,2 = 28,3 𝑚 

( 32 ) 

A partir d’aquí es calcula la diferència de pressions al llarg de la terciària i es 

comprova que supera el llindar de tolerància ( ΔH > 6,6 m ). 

∆𝑯 =  𝑯𝒖 − 𝑯𝒎 

∆𝐻 =  28,3 − 14,8 = 13,5 𝑚 > 6,6 𝑚 

( 33 ) 
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Taula 9: Paràmetres generals de les unitats fructícoles 

Taula 10: .Resultats del càlcul de la terciària de la unitat 1. 

Resultats del càlcul de la terciària de la unitat 2 

1 2

Hf (31) m 1,7 1,6

Hm (28) m 14,8 13,5

Hn (28) m 14,8 13,5

Hu (32) m 28,3 29,8

 DH (33) m 13,5 16,3

hns m 14,3 13,6

qns (2) l/h 7,89 7,81

CU (1) 97% 96%

Unitat

Amb l’equació anterior es justifica que és reguli la pressió a l’inici de cada lateral i 

es redueixi fins a la pressió necessària amb reductors de sortida fixa. Amb aquesta 

modificació s’obtenen per a cada lateral unes pressions mínimes (hn real) diferents com es 

mostren en les Taules 7 i 8, i d’aquestes es selecciona la més petita (hns = 14,3 m) pel 

càlcul de coeficient d’uniformitat de la unitat: 

𝑞𝑛𝑠 = −0,0083 · 14,32 + 0,3496 · 14,3 + 4,594 = 7,89 𝑙/ℎ ( 2 ) 

𝐶𝑈 = (1 −
1,27 · 0,03

√2,8
) ·

7,89

8
= 0,97 

( 1 ) 

També es comprova que la velocitat del flux no sigui superior a 1,5 m/s: 

𝑣1 = 8.096
𝑙

ℎ
·

1 ℎ

3600 𝑠
·

1 𝑚3

103 𝑙
·

4

𝜋 · (51,4 𝑚𝑚 ·
1 𝑚

103 𝑚𝑚
)

2 = 1,1 𝑚/𝑠 
( 15 ) 

Es conclou que amb un pendent tant elevat ( i = 30-35%) és necessari col·locar 

reguladors de pressions de sortida fixa a l’inici de cada línia de fruiters i variar el diàmetre 

de la canonada terciària perquè l’aigua no circuli a molta velocitat i alhora produeixi una 

gran pèrdua de càrrega per contacte. També s’ha de tenir en compte que aquesta 

canonada assumeix increments de pressions molt significatius i els haurà de resistir. 
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 L
 A

LÇ
A

T

 L
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EA
L

 i  d  q
t

 Ø
t

 J  H
f

 x
i

 h
m

 n
e

c.

 h
m

 r
e

al

 H
 R

ED
U

CT
O

R

 v

(24) (16) (25) (9) (26) (27) (29) (30) (15)

m m m l/h mm m/m m m m m m/s

T1 5,6 7,8 -0,39 -2,2 8.096 51,4 0,024 0,2 -2,0 16,8 16,8 0,0 1,1

T2 6,3 8,6 -0,37 -2,3 7.168 51,4 0,020 0,2 -4,1 17,1 18,9 1,9 1,0

T3 6,6 8,8 -0,33 -2,2 6.080 51,4 0,015 0,1 -6,2 17,8 21,0 3,2 0,8

T4 5,5 7,2 -0,31 -1,7 4.864 51,4 0,010 0,1 -7,8 17,8 22,6 4,8 0,7

T5 5,8 7,7 -0,33 -1,9 4.128 32,6 0,065 0,5 -9,2 15,8 24,0 8,2 1,4

T6 5 6,3 -0,26 -1,3 3.712 32,6 0,054 0,3 -10,2 17,8 25,0 7,2 1,2

T7 5,5 6,9 -0,25 -1,4 2.464 32,6 0,026 0,2 -11,4 17,8 26,2 8,4 0,8

T8 5,2 6,4 -0,23 -1,2 1.280 32,6 0,008 0,1 -12,6 16,6 27,4 10,8 0,4

T9 5 6 -0,20 -1 768 32,6 0,003 0,0 -13,5 18,1 28,3 10,2 0,3

Total 50,5 65,7 -0,30 -15,2 8.096 1,7

  T
ra

m

 L
 A

LÇ
A

T

 L
 R

EA
L

 i  d  q
t

 Ø
t

 J  H
f

 x
i

 h
m

 n
e

c.

 h
m

 r
e

al

 H
 R

ED
U

CT
O

R

 v
(24) (16) (25) (9) (26) (27) (29) (30) (15)

m m m l/h mm m/m m m m m m/s

T1 10 14,4 -0,44 -4,4 8.096 51,4 0,024 0,4 -4,0 17,5 17,5 0,0 1,1

T2 6,2 8,8 -0,42 -2,6 7.040 51,4 0,019 0,2 -6,5 16,4 20,0 3,6 0,9

T3 9 12,6 -0,40 -3,6 6.336 51,4 0,016 0,2 -9,9 17,5 23,4 5,8 0,8

T4 9,1 11,5 -0,26 -2,4 4.928 51,4 0,010 0,1 -12,2 17,5 25,7 8,1 0,7

T5 6,2 7,9 -0,27 -1,7 4.000 32,6 0,062 0,5 -13,4 20,1 26,9 6,8 1,3

T6 5,8 7,5 -0,29 -1,7 2.688 32,6 0,031 0,2 -14,8 17,3 28,3 11,1 0,9

T7 5,1 6,6 -0,29 -1,5 1.600 32,6 0,012 0,1 -16,3 20,1 29,8 9,7 0,5

Total 51,4 69,3 -0,35 -17,9 8.096 1,6

  T
ra

m

Taula 11: Resultats del càlcul de la terciària de la unitat 2. 
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Taula 12: Relació entre els diàmetres comercials i el cabal 

màxim que pot circular per la canonada. 

 Øext  Øint Qmàx

mm mm l/h

16 12 610

20 16 1.085

25 20,4 1.763

32 26,2 2.909

40 32,6 4.503

50 40,8 7.054

63 51,4 11.195

75 61,4 15.974

90 73,6 22.953

3. DISSENY DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ 

Per escollir els diàmetres de cada canonada s’utilitza un criteri pràctic que 

consisteix seleccionant per a cada tram un diàmetre corresponent a una velocitat que no 

sigui superior a 1,5 m/s, per la qual s’utilitza la següent fórmula: 

∅ > √𝟎, 𝟐𝟑𝟔 · 𝑸 ( 34 ) 

Es decideix que s’utilitzarà polietilè de baixa densitat de 6 atm., i es calcularà el 

cabal màxim que pot circular per la canonada en funció del diàmetre interior segons (34) i 

es presenten els resultats en la següent Taula 12:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Després s’ha elaborat la Taula 13 per calcular les primàries i les secundàries a 

partir de la pressió necessària al final de cada tram. S’ha tingut en compte el desnivell i les 

pèrdues de càrrega en funció del diàmetre i del cabal, i les singulars per elements de la 

instal·lació (en trams paral·lels a les corbes de nivell s’ha considerat una longitud equivalent 

de 5 metres i en trams perpendiculars de 20 metres degut a la instal·lació de molts més 

colzes). 
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 L
o

n
gi

tu
d

 L
o

n
g.

 e
q

.

 Q  Ø
n

 Ø
in

t

 J

m m l/h mm mm m/m

B2 - B1 20,1 5 1.667 63 51,4 0,002

D1 - B2 14,7 5 3.334 63 51,4 0,005

D2 - D1 12,3 5 5.001 63 51,4 0,010

D3 - D2 23,5 5 6.668 63 51,4 0,017

X - D3 90,5 5 8.335 63 51,4 0,026

A2 - A1 8,7 5 1.667 63 51,4 0,002

B3 - A2 14,0 5 3.334 63 51,4 0,005

B4 - B3 5,2 5 5.001 63 51,4 0,010

D4 - B4 36,8 5 6.668 63 51,4 0,017

X - D4 12,5 5 8.335 63 51,4 0,026

C4 - C1 3,2 5 1.667 63 51,4 0,002

C2 - C4 4,0 5 3.334 63 51,4 0,005

C3/C5 - C2 9,9 5 5.001 63 51,4 0,010

D5/A4 - C3/C5 30,0 5 8.335 63 51,4 0,026

A3/A5 - D5/A4 34,9 5 8.335 63 51,4 0,026

Y - A3/A5 48,5 5 8.335 63 51,4 0,026

S2.2 Y - B5 29,1 5 1.667 32 26,2 0,038

S2 2 - Y 76,4 20 8.335 63 51,4 0,026

S1 1 - X 66,3 20 8.335 63 51,4 0,026

2 - 1 84,5 5 16.431 90 73,6 0,015

D - 2 13,0 5 16.431 90 73,6 0,015

P - C - - - - - -

C - D 250 25 1000 32 26,2 0,015

 C
an

o
n

ad
a

 T
ra

m

S1.1

S1.2

S2.1

P

AD

Taula 13: Càlcul de la xarxa de distribució.  
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Taula 13 (Continuació) 

 H
f

 D
e

sn
iv

e
ll

 H
n

e
c.

 H
re

al

 H
 R

ED
U

C
TO

R

 v

m m m m m m/s

B2 - B1 0,0 1 5,5 31,7 26,2 0,2

D1 - B2 0,1 1 5,6 30,7 25,1 0,4

D2 - D1 0,2 2 5,4 29,8 24,4 0,7

D3 - D2 0,5 1 5,4 28,0 22,6 0,9

X - D3 2,5 0 5,4 27,5 22,1 1,1

A2 - A1 0,0 2 5,4 38,5 33,1 0,2

B3 - A2 0,1 3 5,4 36,6 31,2 0,4

B4 - B3 0,1 1 5,4 33,7 28,3 0,7

D4 - B4 0,7 2 5,6 32,8 27,2 0,9

X - D4 0,4 2 5,4 31,5 26,1 1,1

C4 - C1 0,0 0 5,4 37,5 32,1 0,2

C2 - C4 0,0 1 5,5 37,6 32,1 0,4

C3/C5 - C2 0,2 1 5,4 36,6 31,2 0,7

D5/A4 - C3/C5 0,9 3 5,4 35,8 30,4 1,1

A3/A5 - D5/A4 1,0 5 5,4 33,7 28,3 1,1

Y - A3/A5 1,4 0 5,4 29,7 24,3 1,1

S2.2 Y - B5 1,3 7 5,4 36,8 31,4 0,9

S2 2 - Y 2,5 20 - 31,1 - 1,1

S1 1 - X 2,2 16 - 29,9 - 1,1

2 - 1 1,4 4 14,8 16,2 1,4 1,1

D - 2 0,3 1 13,5 13,5 - 1,1

P - C 7,0 - - 71,6 - -

C - D 4,2 31 35,2 79 - -

 T
ra

m

S1.1

S1.2

S2.1

P

 C
an

o
n

ad
a

AD
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Q Cota Hm

l/h m m

B1 1.667 482 5

B2 1.667 483 5

D1 1.667 484 5

D2 1.667 486 5

D3 1.667 487 5

A1 1.667 477 5

A2 1.667 479 5

B3 1.667 482 5

B4 1.667 483 5

D4 1.667 485 5

C1 1.667 478 5

C4 1.667 478 5

C2 1.667 479 5

C3/C5 3.334 480 5

D5/A4 3.334 483 5

A3/A5 3.334 488 5

B5 1.667 481 5

x - 487 -

y - 488 -

1 8.096 503 14

2 8.096 507 14

D - 508 -

P/C - 477 -

Punt

Taula 14: Paràmetres dels punts finals de cada tram. 

Per determinar el desnivell dels trams s’han mesurat les cotes dels punts finals 

d’aquests sobre el plànol topogràfic i s’han resumit en la Taula 14 juntament amb el cabal 

que s’hi deriva en cada punt i la pressió necessària: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es conclou que del dipòsit a les primeres unitats (fructícoles) no hi ha suficient 

desnivell per donar la pressió necessària a l’inici d’aquestes i s’haurà de col·locar una 

bomba de suport a la sortida d’aquest que doni una pressió a tota la xarxa de 12,8 m.c.a. 

més. 

També s’hauran de col·locar reductors de pressió a cadascuna de les unitats 

hortícoles  ja que el desnivell és tant elevat que la pressió que arriba a aquestes unitats 

sobrepassa excessivament  les pressions necessàries. 
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4. DISSENY DEL CAPÇAL DE REG 

 Filtre de malla 

L’equip de neteja serà un filtre de malla, s’escull aquest perquè l’aigua prové d’un 

pou i no està molt bruta. El filtre es col·locarà just després de la sortida del pou i es tindran 

en compte unes pèrdues de càrrega de 5 m.c.a. ja que és el valor al qual pot arribar quan 

està brut. 

Es tria un tipus de malla d’acer de 150 mesh amb orificis menors de 115 micres 

com a requisit dels emissors seleccionats. Per dissenyar la superfície del filtre s’ha 

d’incrementar el cabal un 20% (qpou = 1,5 m3/h) i dividir pel cabal per m2 d’àrea total: 

𝑺 >
𝒒𝟐𝟎

𝒗 · 𝒑
 

𝑆 >
1,8

0,31 · 1440
= 40,3 𝑐𝑚2 

∅ > 2 · √
𝑆

𝜋
= 7,3 𝑐𝑚 

( 35 ) 

On, q20 = 1,8 m3/h. Cabal incrementat un 20%. 

 v = 0,4 m/s = 1440 m/h. Velocitat real recomanada per orificis de 114 micres. 

 p = 0,31. Percentatge en superfície dels orificis (Pizarro). 

 Comptador 

S’instal·larà un comptador a continuació del filtre de malla que provocarà una 

pèrdua de càrrega de 2 m.c.a. 

 Bomba de reg 

Aquesta bomba com s’ha esmentat anteriorment té la funció d’elevar l’altura de 

pressió perquè arribi la necessària a les primeres unitats. Haurà de bombejar 12,8 m.c.a 

que són els necessaris més una pressió extra per a la neteja dels emissors que és el 50% 

de la pressió nominal d’aquests és a dir 7,5 m.c.a. 
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El cabal també s’incrementa un 15% en concepte de marge de seguretat i per tant 

es necessita una bomba horitzontal amb les següents característiques: 

- Q = 16.431 · 1,15 = 18,9 m3/h 

- H = 12,8 + 7,5 = 20,3 m.c.a. 

- η = 0,7 

𝑷 =
𝑯 · 𝑸 · 𝜸

𝜼
 

𝑃 =
20,3 · 18,9 · 9.810

0,7 · 3.600 · 1.000
= 1.493 𝑊 = 2 ℎ𝑝 

( 36 ) 

 Bomba del pou 

És una bomba tipus llapis situada a una profunditat de 50 metres, aquesta es va 

instal·lar en la situació sense projecte, dóna una cabal de 1,5 m3/ i és de 750 Watts. S’ha 

de comprovar si tindrà la suficient potència per fer arribar l’aigua al dipòsit amb (36) i 

descomptant les pèrdues de càrrega i el desnivell del tram “AD” que és la canonada de 

captació. 

𝐻 =
750 · 0,7 · 3600 · 1000

1.500 · 9.810
= 129 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

( 36 ) 

 

 

 

 

 

 

Es justifica que la bomba instal·lada serà suficient per elevar l’aigua fins a la situació 

del dipòsit i no serà necessària canviar-la. 

      Punt H (m.c.a.) 

Pressió a la sortida de la bomba   129 

Desnivell       - 50 

      P 79 

Pèrdua en el filtre de malla   -5 

Pèrdua en el contador     -2 

      C 72 

Desnivell       -31 

Pèrdua de càrrega      -4,2 

      D 37 
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 Programador de reg 

Per aconseguir l’automatització del reg s’instal·larà un programador de reg amb 

capacitat de controlar 22 unitats de reg independents que controlarà l’obertura i el 

tancament de les electrovàlvules. 

 Altres 

Ja que el cabal que ofereix el pou és massa baix per compensar les necessitats 

dels cultius, s’anirà emmagatzemant l’aigua en un dipòsit de 200 m3 durant l’any com a 

condició del promotor. 

Es col·locaran dos manòmetres, un entre la sortida del pou i el filtre de malla i un 

immediatament després del filtre de malla. 
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5. RESUM 

- La captació d’aigua es realitza des d’un pou amb una bomba tipus llapis instal·lada 

a 50 metres de profunditat, de 750 W i proporciona un cabal de 1,5 m3/h. 

- L’aigua surt del pou amb una pressió de 79 m.c.a. i passa pel capçal de reg que 

consta d’un filtre de malla, un comptador, una vàlvula anti-retorn i dos manòmetres. 

- L’aigua circula des del pou per una canonada de 250 metres i pressió nominal de 

10 atm. que l’eleva 31 metres i l’emmagatzema en un dipòsit de 200 m3. 

- L’aigua es distribueix per la xarxa de canonades primàries i secundàries arribant a 

cada unitat amb una pressió més alta de la necessària. S’haurà de col·locar una 

bomba de 1.500 W per cobrir les pressions a les primeres unitats. 

- A l’inici de cada unitat s’instal·larà una arqueta que constarà d’una derivació de la 

canonada secundària, una vàlvula de ventosa, un reductor de pressió i una 

electrovàlvula d’obertura. 

- En les unitats fructícoles serà necessària la col·locació d’una vàlvula reguladora de 

pressió a l’inici de cada lateral. 

- La uniformitat de reg és superior al 90% i en cap canonada es sobrepassa una 

velocitat de 1,5 m/s. 

- El material de totes les canonades serà de polietilè de baixa densitat perquè és una 

finca molt irregular i la flexibilitat és una característica molt útil. 

- Serà necessari instal·lar un programador per automatitzar les 22 unitats de reg i 

distribuir cable elèctric de 1,5 mm per comandar les electrovàlvules. 
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986,7 €/mes

Coti tzació 10,35% 102,1 €/mes

Atur 5,50% 54,3 €/mes

Accidents  de trebal l  i  

mala l ties  profess ionals
2,60% 25,7 €/mes

Fons  de garantia  sa laria l 0,10% 1,0 €/mes

Formació profess ional 0,15% 1,5 €/mes

Total SS 18,70% -184,5 €/mes

213,3 €/mes

1.015,5 €/mesSou brut

Base de cotització

Se
gu

re
ta

t 
So

ci
al

Dietes, transport i altres despeses

Taula 1: Calcul del sou brut i pagament a la seguretat social. 

1. DESPESES DE PRODUCCIÓ 

1.1. DESPESES FIXES 

Aquestes despeses corresponen als factors productius que seran constants durant 

els anys i no s’alteraran en conseqüència d’un canvi d’estratègia o modificació de l’itinerari 

tècnic. Les unitats en que s’expressen són €/any. 

1.1.1. Despeses de personal 

Ja que en l’Annex VIII de procés productiu s’han estimat les necessitats de 

personal que són 1,5 UTH, aquest es considera una despesa fixa de l’explotació tenint en 

compte que l’explotació estarà en ple funcionament. 

Com mostra la Taula 1, el sou brut que es calcula pagar als treballadors puja a la 

quantitat de 1.015,5 euros al mes, repartits en nòmina, dietes i seguretat social. Per tant la 

despesa mensual per a l’explotació és de 1.200 €/mes que anualment son 14.400 €/any 

per treballador a jornada completa. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Subministres i serveis exterior 

S’estimen unes despeses anuals per a uns serveis oferts i pressupostats per 

empreses externes que es mostren a continuació: 



Annex XI : Avaluació econòmica  2 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

 Reparació i conservació d’estructures: 450 €/any. Es tenen en compte unes 

despeses de manteniment per qualsevol reparació que s’hagi de realitzar en les 

diferents infraestructures que seran aproximadament el 0,5% del pressupost. 

 Subministrament d’aigua i electricitat: Com que l’aigua és de pou, es té un 

permís específic i la instal·lació elèctrica és de plaques solars, no hi ha despesa en 

proveïdors d’energia ni d’aigua. 

 Assegurança del cultiu:  600 €/any. Com s’ha conclòs en l’Annex I del clima, es 

necessari comptar amb una assegurança agrària pels factors adversos. 

 Quota CCPAE: 200,45 €/any. És la quota anual que correspon al certificat del 

segell ecològic 

1.1.3. Amortitzacions generals 

Per a les amortitzacions es considerarà una vida útil de 25 anys (excepte la 

maquinària) adequada al sistema de reg i a la plantació. En aquests 25 anys es farà 

l’amortització. El tipus d’interès per estimar el cost d’oportunitat de la inversió és del 3,5% i 

el valor residual es considerarà el 20% del valor d’adquisició. Les fórmules per calcular les 

despeses d’amortització i interessos són les següents: 

𝑎 =
𝑉𝑎 + 𝑉𝑑

𝑛
 

𝐼 =
𝑉𝑎 + 𝑉𝑑

2
× 𝑖 

 On,  a = Amortització. 

  Va = Valor d’adquisició. 

  Vd = 20%. Valor residual.  

  n = 25 anys. Vida útil. 

  I = Interès del capital invertit.   

  i = 3,5%. Interès dels diners. 

 

A continuació en la Taula 2, es mostren els resultats dels càlculs per a les 

amortitzacions generals de les inversions pressupostades, excepte la maquinària: 
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Va (euros) n (anys) Vd (euros) a (€/any) I (euros)

Adequació de la parcel·la 216,23 25 43,25 10,38 4,54

Plantació 4.968,92 25 993,78 238,51 104,35

Instal·lació de reg 15.596,74 25 3.119,35 748,64 327,53

Instal·lació elèctrica 5.000,00 25 1.000,00 240,00 105,00

Taula 2: Resultats de calcular les amortitzacions generals 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes amortitzacions consideren el valor d’adquisició extret del pressupost 

d’execució material, és a dir a dir exempta d’impostos i benefici industrial. En el càlcul del 

flux de caixa no s’utilitzaran les amortitzacions anuals, sinó tot el pressupost per contrata 

considerat com a la inversió inicial.  

 Maquinària 

La maquinària conté costos fixes i costos variables, i aquests es poden interpretar 

de diferents maneres. Els costos fixes són l’amortització, el manteniment i l’assegurança, 

els quals es presenten com a costos anuals que es tindran en compte en el flux de caixa 

excepte l’amortització ja que entra dins la inversió inicial. S’han calculat amb les següents 

expressions: 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 =
𝑎 · 𝑉𝑎

100 · 𝑛 
(

𝐻

1000
)

𝑏

 

On,  a i b = Coeficients segons el grup de reparació i manteniment. 

  Va = Valor d’adquisició. 

  n = Vida útil en anys 

H = Vida útil en hores 

L’assegurança es calcula com a un 1% del valor d’adquisició de la màquina o eina. 

El combustible i lubricant és un cost variable que es calcula amb la següent formula 

expressat en €/h: 

𝐶𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝑠 · 𝑃 · 𝐶𝑀 · 𝑃𝑟𝑒𝑢

𝛿
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Antiguitat Valor adquis .

Valor 

res idual

anys h anys h ús  Vida uti l VR GRM € €

Tractor 0 12.000 15 7200 1 1 32.000 4.800

Motocultor 0 2.500 10 1500 1 3 3.200 480

Rotocultivador 0 2.500 7 1500 4 7 4.642 696

Tri turadora 0 2.500 7 1500 4 7 4.800 720

Cisel l 15 2.500 12 1500 4 7 0 0

Remolc gran 15 5.000 15 3000 4 5 0 0

Vida úti l

Taula 3: Càlcul dels costos d’utilització de la maquinària. 

Amorti tzació Oportunitat Manteniment Assegurança total
Combustible + 

lubricant
tota l

€/any €/any €/any €/any €/any €/h €/any h/any €/h

Tractor 1.813 476 989,2 320 3.122 3,67 590,57 161 23,1

Motocultor 272 48 94,8 32 399 1,60 268,80 168 4,0

Rotocultivador 564 69 409,0 46 1.019 15,90 492,75 31 48,8

Tri turadora 583 71 423,0 48 1.054 11,00 1243,49 113 20,3

Cisel l 0 0 0,0 0 0 11,00 264,10 24 11,0

Remolc gran 0 0 0,0 0 0 4,89 249,43 51 4,9

Costos  variables
Uti l i tzació 

anual

Cost 

d'uti l i tzació

Costos  Fixes

 On,  Cs = 380 g/kW·h. Consum específic mitjà 

  P = 77,5 CV = 57 kW 

  CM = Coeficient de càrrega del motor per a diferents operacions 

  Preu = 0,92 €/l. Preu del litre de gasoil agrícola mitjà. 

δ = 820 g/l. Densitat del gasoil. 

En la Taula 3 es mostren rels resultats dels càlculs d’aquests costos. També s’ha 

tingut que multiplicar els costos variables per les hores d’utilització anuals calculades en 

l’Annex VIII per tal de tenir-los en compte en el flux de caixa.    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a conclusió d’aquests costos d’utilització horaris calculats es pot dir que són 

força alts  ja que la maquinària té un valor d’adquisició elevat per les poques hores que 

s’utilitzarà, però la feina que estalvia la utilització d’aquesta, fer-la sense ella seria d’un preu 

tant elevat que no es podria realitzar. Per tant es justifica l’adquisició de la maquinària 

pressupostada. 



Annex XI : Avaluació econòmica  5 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Producte Preu unitari Necessitats Preu total

Òxid cuprós 75% 19,5 €/kg 9 kg 175,5 €

Sofre mullable 80% 2,9 €/kg 30 kg 87,0 €

Oli parafinic 6,6 €/l 14 l 92,4 €

354,9 €

Taula 4: Càlcul del cost en productes fitosanitaris 

1.1.4. Despeses diverses 

 Administració general: S’estima aproximadament una despesa en telefonia mòbil 

i internet per als treballadors de l’explotació d’uns 200 €/any. 

 Contribució: El cost anual de l’arrendament de la finca a pagar al propietari és de 

1.000 €/any. 

1.2. DESPESES VARIABLES 

 Fertilitzants: No hi haurà despesa en fertilitzants perquè es valoritzaran residus 

produïts en la finca com a font de nutrients. 

 Productes fitosanitaris: En la següent Taula 4 es resumeix la despesa en 

productes fitosanitaris, exclòs l’extracte d’ortiga que es produeix a la finca mateix. 

 

 

 

 

 

 Planter i llavors: A continuació, en la Taula 5 es mostra la despesa estimada en 

la compra del planter i les llavors hortícoles necessàries segons consten en els fulls 

de cultiu de l’Apèndix 1. La despesa anual aproximada és d’uns 2.637,4 euros. 
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Planter/llavor Preu unitari Necessitats Preu total

Tomàquet 0,12 €/ut. 4.100 ut. 486,9 €

Pebrot 0,13 €/ut. 1.400 ut. 175,7 €

Albergínia 0,13 €/ut. 900 ut. 112,5 €

Patata 0,86 €/kg 20 kg 17,2 €

Carbassó 115 €/kg 1 kg 115,0 €

Cogombre 280 €/kg 0,2 kg 56,0 €

Meló 180 €/kg 1 kg 180,0 €

Mongeta 4,5 €/kg 12 kg 54,0 €

Pèsol 3,5 €/kg 4 kg 14,0 €

Fava 3,8 €/kg 8 kg 30,4 €

Ceba 0,02 €/ut. 50.000 ut. 995,4 €

Enciam 0,02 €/ut. 12.000 ut. 238,9 €

Col 0,02 €/ut. 7.500 ut. 161,5 €

2.637,4 €

Taula 5: Càlcul del cost en planter i llavors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’anterior apartat s’han calculat les despeses de la maquinària i s’ha de dir que 

n’hi ha una part que es consideren variables com mostra la Taula 3. Aquests són els que 

es tenen en compte anualment en els fluxos de caixa, és a dir el cost del combustible i el 

del lubricant, que pot variar segons la utilització d’aquesta en funció de l’organització de 

l’explotació. Es considerarà que anualment es té una despesa de 3.109 euros en valor del 

consum de carburants i lubricants. 
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2. DESPESES DE COMERCIALITZACIÓ 

La producció total esperada amb una pèrdua del 10% deguda a les sals, és de 

49.455 kg més 3.240 manats de calçots anuals i com es va tractar en l’Annex IV en l’estudi 

de mercat, la comercialització d’aquests es realitzarà a domicili mitjançant una furgoneta. 

A una mitjana de 7 kg de productes variats o un manat de calçots per comanda, s’hauran 

de fer aproximadament unes 10.300 entregues a l’any. 

Segons l’observatori de costos del transport del ministeri de foment i mitjançant el 

seu programa per el càlcul dels costos del transport i mercaderies per carretera, 

ACOTRAM, s’estableixen les següents tarifes d’explotació, a partir de les quals es té que 

formar el preu del servei de transport utilitzant l’ús del codi de bones pràctiques. 

Per a un vehicle de tipus furgoneta petita, establint el preu del litre de carburant a 

1,2 euros amb un consum mitjà de 9 litres als 100 quilometres, sense costos de peatge 

previstos i 125.000 quilometres a l’any, s’han calculat les despeses que es mostren en la 

següent Figura 1, resumint els costos totals donant com a resultat un cost de 0,47 euros 

el quilòmetre. 

Considerant que per repartir totes les comandes es recorreran 125.000 

quilòmetres, la despesa anual de comercialització serà de 58.750 €/any en el que inclou ja 

les amortitzacions del vehicle, el personal de conducció, el combustible i reparacions. Els 

quatre primers anys en que no es comercialitzarà fruita, la despesa serà de 30.181 €/any i 

els quatre següents a l’inici de la producció serà de 44.465 €/any 

El rendiment de realitzar entregues serà de repartir a domicili un màxim de 35 

comandes diàries (cistella de 7 kg o bé manat de calçot) amb un temps aproximat de 15 

minuts per entrega ja que aquestes estaran dins de la mateixa zona. Amb una sola persona 

a temps complert es considerarà suficient per cobrir les feines de transport però serà 

necessària una persona de suport que realitzi les tasques de màrqueting ja que la dificultat 

d’emprenedoria és obrir una nova cartera de clients. Aquestes despeses es tenen 

directament en compte en els fluxos de caixa. 
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Figura 1: Càlcul de les despeses per quilòmetre recorregut d’una furgoneta. 



Annex XI : Avaluació econòmica  9 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Taula 6: Estimació dels ingressos que s’esperen obtenir a nivell d’explotació. 

Producció esperada
Preu de venta 

esperat sense IVA
Ingrés esperat

Tomàquet 5.400 kg 4,42 €/kg 23.846 €

Pebrot 900 kg 4,22 €/kg 3.802 €

Albergínia 1.800 kg 2,50 €/kg 4.493 €

Patata 4.500 kg 1,73 €/kg 7.776 €

Carbassó 1.800 kg 2,88 €/kg 5.184 €

Cogombre 1.800 kg 2,59 €/kg 4.666 €

Meló 1.125 kg 2,11 €/kg 2.376 €

Mongeta 2.700 kg 6,72 €/kg 18.144 €

Pèsol 360 kg 6,24 €/kg 2.246 €

Fava 720 kg 4,32 €/kg 3.110 €

Ceba 7.200 kg 2,11 €/kg 15.206 €

Calçot 81.000 kg 0,17 €/kg 13.997 €

Enciam 6.750 kg 1,54 €/kg 10.368 €

Col 2.700 kg 2,40 €/kg 6.480 €

Coliflor 900 kg 3,55 €/kg 3.197 €

Bròquil 1.800 kg 3,84 €/kg 6.912 €

Presseguer 4.500 kg 2,88 €/kg 12.960 €

Pomera 4.500 kg 3,17 €/kg 14.256 €

159.019,20 €

3. INGRESSOS 

Els ingressos s’han estimat a partir del producte entre la producció esperada 

calculada en l’Annex VIII amb un 10% de pèrdues i el preu de venta esperat sense I.V.A. 

obtingut d’altres comerços que segueixen una estratègia semblant com s’ha comentat en 

l’Annex IV. 

A continuació es presenta la Taula 6 amb el resultat de l’estimació dels ingressos 

totals que s’esperen obtenir, del primer al quart any en el que encara no hi hauria collita 

fructícola, s’obtindrien 131.803 €/any, a partir del quart any, uns 145.411 €/any i a partir del 

vuitè any en el que els fruiters estaran en ple rendiment, uns 159.019 €/any. 
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Taula 7: Fluxos de caixa del projecte amb finançament propi 
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Any 1 94.355 € 21.600 € 1.250 € 2.362 € 1.200 € 2.992 € 3.109 €

Any2 0 € 21.600 € 1.250 € 2.362 € 1.200 € 2.992 € 3.109 €

Any 3 0 € 21.600 € 1.250 € 2.362 € 1.200 € 2.992 € 3.109 €

Any 4 0 € 21.600 € 1.250 € 2.362 € 1.200 € 2.992 € 3.109 €

Any 5 0 € 21.600 € 1.250 € 2.362 € 1.200 € 2.992 € 3.109 €

Any 6 0 € 21.600 € 1.250 € 2.362 € 1.200 € 2.992 € 3.109 €

Any 7 0 € 21.600 € 1.250 € 2.362 € 1.200 € 2.992 € 3.109 €

Any 8 0 € 21.600 € 1.250 € 2.362 € 1.200 € 2.992 € 3.109 €

Any 9 0 € 21.600 € 1.250 € 2.362 € 1.200 € 2.992 € 3.109 €

Any 10 0 € 21.600 € 1.250 € 2.362 € 1.200 € 2.992 € 3.109 €

Any 11 0 € 21.600 € 1.250 € 2.362 € 1.200 € 2.992 € 3.109 €

Any 12 0 € 21.600 € 1.250 € 2.362 € 1.200 € 2.992 € 3.109 €

Any 13 0 € 21.600 € 1.250 € 2.362 € 1.200 € 2.992 € 3.109 €

Any 14 0 € 21.600 € 1.250 € 2.362 € 1.200 € 2.992 € 3.109 €

Any 15 0 € 21.600 € 1.250 € 2.362 € 1.200 € 2.992 € 3.109 €

In
ve

rs
ió

Fixes Variables

Despeses de producció

Pagaments

4. FLUXOS DE CAIXA 

En la següent Taula 7 es presenten els fluxos de caixa del projecte que 

corresponen a la diferència entre els ingressos i les despeses de cadascun dels anys de 

vida útil del projecte, és a dir durant 15 anys. El capital necessari de la inversió prové de 

finançament propi per part del promotor, ja que és un condicionant imposat per ell que no 

vol demanar un préstec, a part que la inversió del projecte no es molt elevada i es preveu 

un retorn d’aquesta molt ràpid com es mostra a continuació. 
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Taula 8 (Continuació) 

Any 1 30.181 € 14.400 € 171.450 € 131.803 € -39.647 €

Any2 30.181 € 14.400 € 77.095 € 131.803 € 54.708 €

Any 3 30.181 € 14.400 € 77.095 € 131.803 € 54.708 €

Any 4 30.181 € 14.400 € 77.095 € 131.803 € 54.708 €

Any 5 44.465 € 14.400 € 91.379 € 145.411 € 54.032 €

Any 6 44.465 € 14.400 € 91.379 € 145.411 € 54.032 €

Any 7 44.465 € 14.400 € 91.379 € 145.411 € 54.032 €

Any 8 44.465 € 14.400 € 91.379 € 145.411 € 54.032 €

Any 9 58.750 € 14.400 € 105.664 € 159.019 € 53.355 €

Any 10 58.750 € 14.400 € 105.664 € 159.019 € 53.355 €

Any 11 58.750 € 14.400 € 105.664 € 159.019 € 53.355 €

Any 12 58.750 € 14.400 € 105.664 € 159.019 € 53.355 €

Any 13 58.750 € 14.400 € 105.664 € 159.019 € 53.355 €

Any 14 58.750 € 14.400 € 105.664 € 159.019 € 53.355 €

Any 15 58.750 € 14.400 € 105.664 € 159.019 € 53.355 €
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També s’ha de dir que no es presenta una comparació amb els fluxos de caixa de 

la situació actual perquè com s’ha vist en l’Annex V, el rendiment i els beneficis que se’n 

treuen de la finca són tant baixos que es considera com si en la situació sense projecte, la 

producció fos nul·la i la inversió generarà la posta en marxa de l’explotació des de zero. 
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Taula 9: Càlcul del VAN i el TIR del projecte amb finançament propi. 

Interès 0% 3,5% 5% 6,5% 10% 20% 35%

VAN 619.739 € 436.132 € 376.365 € 325.168 € 231.446 € 80.824 € -10.386 €

TIR 31,92%

5.  INDICADORS DE RENDIBILITAT 

Els indicadors de rendibilitat que s’utilitzaran per avaluar aquest projecte són els 

següents i es calculen pels següents mètodes: 

 Valor Actual Net  

𝑉𝐴𝑁 =  𝐾 − ∑
𝐹𝐶𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗=1

 

 Taxa Interna de Rendiment 

∑
𝐹𝐶𝑗

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑗

𝑛

𝑗=1

= 0 

  On,  FCj = Flux de caixa de cada any 

   K = Inversió. 

   i = Interès 

   j = Any. 

A continuació es mostra la Taula 9 amb el resum de calcular el valor actual net per 

a diferents tipus d’interessos i fins al que s’iguala a zero, que seria la taxa interna de 

rendiment. En la Figura 2 es presenta la corba dels valors actuals nets i es pot observar 

que on talla amb l’eix d’abscisses dóna el valor del TIR. 

Podem dir que és una situació molt favorable per a realitzar aquesta inversió perquè 

la recuperació serà molt ràpida i a més el TIR és molt elevat més elevat que els interessos 

que ens demanaria un banc.  
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Es pot treure la conclusió que amb un VAN més gran que zero el projecte és viable 

econòmicament i suposarà beneficis a curt termini. Tot i així, al fer un anàlisis global i crític 

es vol remarcar que l’èxit projecte està molt a l’abast però s’haurà de guanyar aquesta 

viabilitat fent una bona feina en la comercialització dels productes perquè aquest no sols 

depèn d’una bona gestió de l’explotació sinó també de guanyar-se el mercat. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, al igual que tot aquell que vol aprofitar la situació en que ens trobem i 

veu una oportunitat en emprendre un nou negoci basat en l’agricultura ecològica, té els 

avantatges que s’han resumit en el llarg d’aquest projecte com és la baixa necessitat de 

inversió inicial i l’oportunitat de recuperar-la fàcilment gràcies al preus d’aquest mercat. 

Però tot i que la inversió en capital sigui generalment baixa, serà necessari un gran esforç 

i força de voluntat per aconseguir els objectius marcats i tirar endavant un projecte 

d’aquestes característiques. 

 

Figura 2: Corba  del VAN 
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1. ORIGEN I DISPONIBILITAT DE L’AIGUA 

Es redacta l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut donant així compliment a la normativa 

actual que segons el RD 1627/1997 del 24 d’octubre obliga a redactar aquest document 

en els casos que no superin els 450.000 euros de pressupost. La mida d’aquesta obra fa 

que en cap moment s’estimin més de 20 treballadors simultanis. Tampoc el volum de la 

mà d’obra, suma de les hores de treball de tots els treballadors, supera les 500 hores. 

La finalitat d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es la de precisar les normes 

de seguretat laboral aplicables a aquesta obra i explicar el mètode de prevenció de riscos 

i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació i 

manteniment de les instal·lacions preceptives de higiene i benestar dels treballadors. 

1.1. CARACTERÍSTIQUES DE LA OBRA 

Es pretén realitzar el muntatge d’una instal·lació de reg localitzat en una superfície 

de 2,35 hectàrees situada a al terme municipal de Copons província de Barcelona. L’accés 

a la finca és a traves de la carretera comarcal C-1412a desviant-se pel camí de terra que 

arriba a Sant Pere de Copons, això no afectarà a un important volum de trànsit de vehicles. 

En la finca es troben algunes edificacions i estructures però no es veuran afectades per la 

transformació igual que cap línia elèctrica ni de telèfon. 

1.2. FASES DE LA OBRA 

El temps d’execució no està estrictament determinat, però es poden identificar les 

fases de la obra per tal d’avaluar els riscos i aportar les mesures de prevenció i protecció 

adients en cada cas. A continuació es descriuen les fases de les que consta la obra: 

 Excavació de rases 

 Col·locació de les canonades i dels elements auxiliars 

 Ompliment i compactació de les rases 

 Manteniment 



Annex XII : Estudi bàsic de seguretat i salut  2 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

2. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

2.1. EXCAVACIÓ DE RASES 

La fase d’excavacions de rases consta de les següents operacions: excavació de 

la rasa i amuntegament de terres. L’equip tècnic necessari per a dur a terme aquestes 

operacions consta d’una retroexcavadora o una retroexcavadora mixta, si es pretén 

traslladar les terres extretes es necessitarà una pala carregadora i un camió de transport. 

Tenint en compte les operacions que s’hauran de realitzar i l’equip tècnic que 

s’haurà de utilitzar els possibles riscos són els següents: 

 Atropellaments i col·lisions degudes al desplaçament de la maquinària. 

 Esllavissaments de terrenys per filtracions, sobrecàrregues, vibracions, etc. 

 Caiguda de persones al mateix o a diferent nivell, així com la caiguda de 

material o eines. 

 Contusions amb les eines. 

 Risc d’electrocució i/o cremades per interferència amb línies elèctriques. 

 Risc d’asfíxia per interferència amb conduccions de gas. 

 Risc d’arrossegament d’aigua per interferència amb les conduccions de 

sanejament o aigua potable existents. 

 Ambient polsegós, soroll i vibracions. 

 

2.2. OBRES DE COL·LOCACIÓ DE CANONADES I 

ELEMENTS AUXILIARS 

Consta de les operacions següents: aplegament de tubs, descàrrega de tubs a la 

rasa, col·locació de tubs, unió de tubs per soldadura elèctrica, unió de tubs per soldadura 

oxiacetilènica i unió de tubs per encolat. L’equip tècnic necessari per a dur a terme 

aquestes operacions consta de grues, equips de soldadura elèctrica, equips de soldadura 

oxiacetilènica, equips d’unió de tubs per encolats i eines manuals.  
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Tenint en compte les operacions que s’hauran de dur a terme i l’equip tècnic que 

s’haurà d’utilitzar, els possibles riscos en que els treballadors estan exposats en aquesta 

fase de l’obra són: 

 Caiguda de persones al mateix o a diferent nivell. 

 Ferides en extremitats. 

 Desplomada de talls i/o talussos. 

 Cops per objectes. 

 Trepitjades sobre materials. 

 Treballs en ambients humits. 

 Caiguda o desplaçament de materials durant les operacions de càrrega, 

descàrrega i col·locació de tubs i elements auxiliars. 

 Lesions en aixecar i desplaçar pesos manualment. 

 Sobreesforços. 

 Danys als ulls per efectes de la utilització de cola per unir els tubs. 

 Sorolls, vibracions i ambient polsegós. 

 Atropellaments i col·lisions degudes al desplaçament de la maquinària. 

 

2.3. OMPLIMENT I COMPACTACIÓ DE LES RASES 

La fase de ompliment i compactació consta de les operacions següents: reblert amb 

sauló o sorra i terra, compactació del terreny i transport de les terres sobrants a l’abocador. 

L’equip tècnic necessari és un auto-trabuc, compactadora, camions, pales carregadores, 

piconadora de granota i eines manuals. 

Tenint en compte les operacions que s’hauran de dur a terme i l’equip tècnic 

necessari, els riscos laborals són els següents: 

 Atropellament de persones per maquinària. 

 Atropellaments de persones per materials de reblert. 

 Caigudes al mateix o a diferent nivell. 

 Soroll, vibracions i ambient polsegós. 

 Danys a les extremitats. 

 Cops al cap. 
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2.4. MANTENIMENT 

Per a la conservació de les canonades es realitzen reparacions o substitucions de 

trams que impliquen les mateixes operacions i equips tècnics descrits en les fases 

anteriors, per tant els riscos que s’hauran d’evitar en una reparació són els que s’han citat 

anteriorment, així com les mesures de prevenció i protecció que cada risc implica. 

3. MESURES DE PREVENCIÓ 

3.1. EXCAVACIÓ DE RASES 

 Ús de senyal acústic quan un vehicle aturat es posi en marxa. 

 Revisar periòdicament l’estat de la maquinària d’excavació i transport. 

 Els materials per reforç i equipaments s’aplegaran en l’obra amb antelació 

suficient per tal de que no interfereixin en el ritme de l’excavació i, perquè 

l’avanç de l’excavació sigui seguit amb la immediata col·locació dels 

mateixos. 

 Es faran els apuntalaments necessaris i tant en l’apuntalament com en el 

desapuntalament es prendran les màximes precaucions. 

 Es sanejaran els fronts de treball sempre que existeixin blocs o zones 

inestables. 

 Es verificarà l’estat del terreny abans d’iniciar-se el treball diari i, 

especialment després de pluges. 

 Es revisarà diàriament l’estat dels apuntalaments i reforços. 

 Les àrees de treball en les que l’avança de l’excavació determini riscos de 

caiguda d’altura, s’acotaran degudament amb una barana de 90 cm 

d’alçada, sempre que es prevegi la circulació de persones o vehicles a les 

proximitats. 

 Es mantindrà neta la zona de treball per evitar caigudes i relliscades. 

 Estudiar, prèviament a l’inici del treball, les repercussions amb 

canalitzacions de serveis existents. 

 Buidatge immediat de les aigües que es filtrin a les rases. 
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3.2. OBRES DE COL·LOCACIÓ DE CANONADES I 

ELEMENTS AUXILIARS 

 Protegir les vores de coronació de les rases amb baranes de 90 cm 

d’alçada, situades a una distància aproximada de 2 metres de la vora. 

 L’accés i sortida de una rasa s’efectuarà mitjançant una escala ancorada a 

la vora superior de la rasa. L’escala superarà en 1 metre d’alçada la vora 

de la rasa. 

 Mantenir neta la zona de treball. 

 S’apuntalaran les excavacions de rases d’alçada superior a 1,5 metres i 

totes aquelles d’alçada inferior en que les característiques del terreny així 

ho aconsellin. 

 Prohibició de deambular per sobre dels serveis existents i situar-se en una 

superfície plana i estable. 

 Allunyar convenientment les ampolles d’acetilè del lloc de la soldadura 

 Comprovar i reparar les fuites per evitar l’explosió a causa d’espurnes o 

flames, evitar completament la presència de materials combustibles en el 

lloc de tall. 

 Es disposarà d’extintor de CO2 a prop de la soldadura. 

 Els tubs per les conduccions s’aplegaran en una superfície el més 

horitzontal possible, en un recinte delimitat per varis peus drets que 

impedeixin l’esllavissament dels tubs. 

 Impedir la presència de persones a l’àrea d’abast de la ploma de la grua. 

3.3. OMPLIMENT I COMPACTACIÓ DE LES RASES 

 Impedir la presència o l’accés de persones a les zones d’abast de les parts 

mòbils de les màquines. 

 Ús de senyals acústics quan les màquines es posin en moviment. 

 Impedir la presencia de terceres persones a la zona que s’hagi de reblir. 

 No ultrapassar els límits marcats pel fabricant de la maquinària mòbil d’obra 

per evitar la seva bolcada. 

 Mantenir neta la zona de treball. 



Annex XII : Estudi bàsic de seguretat i salut  6 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

 Regar la zona de treball per tal d’evitar al màxim la formació de pols. 

4. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I 

INDIVIDUAL 

4.1. EXCAVACIÓ DE RASES 

Mesures de protecció col·lectiva: 

 Senyalització o abalisament de les zones de treball. 

 Ubicació dels productes d’excavació en els llocs que no interfereixin 

treballs, pas o circulació. 

 No sobrepassar la càrrega màxima admesa en els camions de transport. 

 Compliment de les normes de circulació . 

 Ús de la senyalització de trànsit quan l’obra interfereixi la circulació rodada. 

Mesures de protecció individual: 

 Jaquetes reflectants per a treballadors en vies amb trànsit o propers a 

maquinària mòbil. 

 Calçat antilliscant. 

 Casc de seguretat per a tot el personal de l’obra, inclosos els visitants. 

 Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica. 

 Botes d’aigua amb puntera metàl·lica. 

 Màscara buco-nassal. 

 Ulleres de protecció mecànica. 

 Orelleres. 

 Cinturó antivibrador. 
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4.2. OBRES DE COL·LOCACIÓ DE CANONADES I 

ELEMENTS AUXILIARS 

Mesures de protecció col·lectiva: 

 Senyalització o abalisament de la zona de treball. 

 Situar senyals de trànsit quan l’obra interfereixi la circulació rodada. 

Mesures de protecció individual: 

 Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica. 

 Guants de cuir. 

 Casc de seguretat. 

 Calçat antilliscant. 

 Calçat impermeable. 

 Ulleres de protecció mecànica. 

 Davantal de cuir pel soldador i l’ajudant. 

 Guants de protecció antitèrmica i dielèctrics. 

 Faixa lumbar. 

 Pantalla de protecció contra raigs UV. 

 Protector auditiu. 

 Cinturó antivibrador. 

 Jaquetes reflectants per a treballadors en vies amb trànsit o propers a 

maquinària mòbil. 

4.3. OMPLIMENT I COMPACTACIÓ DE LES RASES 

Mesures de protecció col·lectiva: 

 Senyalització o abalisament de la zona de treball. 

 Compliment de les normes de circulació. 

 Col·locació de senyals de trànsit quan l’obra interfereixi amb zones de 

circulació rodada. 
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Mesures de protecció individual: 

 Jaquetes reflectants per a treballadors en vies amb trànsit o propers a 

maquinària mòbil. 

 Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica. 

 Guants de cuir. 

 Casc de seguretat. 

 Calçat antilliscant. 

 Orelleres o taps per les oïdes. 

 Cinturó antivibrador. 

 Màscara buco-nassal. 

5. FORMACIÓ I MEDICINA PRÈVIA 

Tot el personal a de rebre, al ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de 

treball i els riscos que aquests poden causar, juntament amb les mesures de seguretat que 

haurà d’utilitzar. 

 Farmacioles: es disposarà d’una farmaciola el contingut de la qual 

correspondrà amb el material especificat a la Ordenança General de 

Seguretat i higiene en el Treball. 

 Assistència i accidentats: s’informarà a l’obra l’emplaçament dels 

diferents centres mèdics (Serveis propis, Mútues patronals, Mutualitats 

laborals, Ambulatoris, etc.) amb telèfons i direccions dels centres assignats 

per urgències. 

 Reconeixement mèdic: tot el personal que comenci a treballar a l’obra 

haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball. 

 Telèfons d’interès: 

Mossos d’Esquadra       088 

Creu Roja Emergències     901 222 222 

Bombers        085 

Emergències (general)      112 

Cos d’agents rurals     93 561 70 00 
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6. PREVENCIÓ DE DANYS A TERCERS 

Es senyalitzaran d’acord amb la normativa vigent les obres en els passos de camins 

o carreteres, prenent les mesures de seguretat adequades que cada cas requereixi. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, prohibint el pas de tota persona 

aliena a l’obra, col·locant en el seu cas els tancaments necessaris. 

7. LEGISLACIÓ D’APLICACIÓ GENERAL PER A 

TOTS ELS SECTORS 

7.1. NORMES GENÈRIQUES 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. (BOE 

10-11-1995). 

 Instrucció de 26 de febrer de 1996, per a l’aplicació de la Llei 31/1995, de 8 

de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en l’Administració de 

l’Estat. (BOE 8-3-1996). 

 Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria. (BOE 22-7-1997). 

 Reial Decret 2200/1995 de 28 de setembre, aprova el reglament de la 

infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrials. (BOE 6-2-1996). 

 Reial Decret 1/1995 Estatuto de los Trabajadores de 24 de maig, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatu dels treballadors (BOE 29-3-

1995). 

 Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova l’Ordenança 

General de Seguretat i Higiene en el treball (BOE 16-3-1971), derogada 

pràcticament en la seva totalitat, excepte el capítol VI “Treballs amb 

electricitat”. 

 Llei 13/1987 de 9 de juliol de Seguretat de les instal·lacions Industrials 

(DOGC 27-7-1987). 
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 Decret 2414/1961 Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i 

perilloses (BOE 7-12-1961). 

7.2. CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL 

 Reial Decret 3.565/1972, de 23 de desembre, sobre normes tecnològiques 

de l’edificació (BOE 15-1-1973). 

 Reial Decret 1.1316/1989, de 27 d’octubre sobre mides de protecció dels 

treballadors en front als riscos derivats a la seva exposició al soroll. (BOE 

2-11-1989). Correcció d’errades (BOE 9-12-1989 i 26-5-1990). 

 Reial Decret 88/1990, de 26 de gener, sobre protecció dels treballadors per 

mitjà de la prohibició de determinats agents específics o determinades 

activitats. (BOE 27-1-1990). 

 Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions 

mínimes de senyalització de seguretat i salut en treball. (BOE 23-4-1997). 

 Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions 

mínimes de senyalització de seguretat i salut als llocs de treball. (BOE 23-

4-1997). 

 Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors 

contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el 

treball. (BOE 24-5-1997). 

 Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors 

contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el 

treball. (BOE 24-5-1997). 

 Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues 

que comportin riscos, en particular, dorsilumbars pels treballadors. (BOE 

23-4-1997). 
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7.3. SEGURETAT EN MÀQUINES I EQUIPS DE TREBALL 

 Reial Decret 1.435/1992, de 27 de novembre, pel que es dicten disposicions 

d’aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE relativa a l’aproximació 

de les legislacions dels Estats membres sobre màquines, modificat pel 

Reial Decret 56/1995 (BOE 8-2-1995). (BOE 11-12-1992). 

 Reial Decret 1.407/1992, pel qual es regulen les condicions per la 

comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 

individual. (BOE 28-12-1992). 

 Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a la utilització d’equips de treball. (BOE 12-6-1997). 

 Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors d’equips de 

treball. (BOE 7-8-1997). 
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B 4 Meló

B 5 Cogombre

C 1 Ceba
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Simbol Tipus Trams Material
Longitud

(m)

Diàmetre
nominal

(mm)

Pressió
nominal

(atm)
Captació C-D PEBD 250 32 10
Primària D-2-1 PEBD 98 90 6
Secundària Y-C1, X-A1, X-B1 PEBD 511 63 6
Secundària Y-B5 PEBD 29 32 6
Terciària Fruct. PEBD 55 40 6
Terciària Fruct. PEBD 68 63 6
Terciària Hort. PEBD 226 25 4
Laterals Fruct. PEBD 2078 20 6

Cinta de reg Hort. - 16.667 16 1
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6 h.

0
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Inici del primer torn (DIA 1)

 Inici del segon torn (DIA 2)

Llegenda

Dipòsit

Pou

Arqueta



L1.1

L1.2

L1.3

L1.4

L1.5

L1.6

L1.7

L1.8

L1.9

L1.10

L1.11

L1.12

L1.13

A1 A2

B3 B4 D
4

B1 B2 D
1

D
2

D
3 A3 A4 A5

D
5 C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

L2.1

L2.2

L2.3

L2.4

L2.5

L2.6

L2.7

L2.8

L2.9

L2.10

L2.11

L2.12

L2.13

Q
 = 1,7 m

3/h

Dipòsit

200 m3
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Electròvalvula PVC 3/4" PN 10 atm.
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Q
 = 416 l/h
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Q
 = 448 l/h
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1 Profunditat de 50 metres
2 Màxim una secundària per torn de reg
3 Màxim cinc unitats hortícoles regant
simultaneament

d = 31 m

Capçal de reg

Δh = 7 m

P
L = 98 m

S1 S2

S1.1 S1.2 S2.1 S2.2

Δh  = 2,2 m

PE Ø
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L = 76 m

3 Q
 = 8,3 m
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 = 1,7 m
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Q = 18,9 m3/h

H = 20,3 m

P = 1,5 kW

ƞ = 0,7

AD

1 2

X Y

D

P

Vàlvula d'esfera PVC Ø 63x63 PN 10 atm.

Vàlvula reductora de pressió de
sortida fixa a 0,7 atm. i baix cabal
(1.817 l/h). PVC Ø 3/4" PN 10 atm.

Filtre de malla metàl·lic de 2" i 80 mesh

Vàlvula de retenció de doble clapeta
tipus wafer 2" PN 16 atm

Comptador Waltman de fundició 2" PN 10 atm

Vàlvula de ventosa PVC 1/4" PN 16 atm.

Filtre d'anelles de 3" i 150 mesh

Electròvalvula PVC 2" PN 10 atm.
+ Selenoide 9V

Vàlvula reductora de pressió de
sortida fixa a 1,8 atm. i baix cabal
(1.817 l/h). PVC Ø 3/4" PN 10 atm.

Vàlvula de comporta de fundició
Ø 63x63 PN 10 atm.

Vàlvula de comporta de fundició
Ø 90x90 PN 10 atm.

Bomba suport

Bomba submergida pou

Vàlvula d'esfera PVC Ø 32x32 PN 10 atm.
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Disposició hortícola nº 1

e/m2 = 2,8 Qu= 1,7 m3/h e/m2 = 2,1 Qu= 1,25 m3/h e/m2 = 1,7 Qu= 1 m3/h

e/m2 = 1,4 Qu= 0,8 m3/h

Disposició hortícola nº 2 Disposició hortícola nº 3

Disposició hortícola nº 4

Cabal nominal = 8 l/h
Pressió nominal = 14,7 mMicrotub flexible

PE Ø 4 mm

Cultius: Enciam, ceba, col, fava i patata.

Cultius: Carbassó, cogombre i meló.

Cultius: Pebrot, mongeta, coliflor i bròquil. Cultius: Tomàquet, albergínia i pèsol.

Cabal nominal = 1,2 l/h
Pressió nominal = 5,4 m

Lateral
PE Ø 20 PN 6 atm.

Cinta de reg
autocompensant
Ø 16 mm PN 1 atm.

Canonada enterrada
primàries, secundàries i
terciàries (fruiters).

Cable elèctric (F+N; 2 x 2,5 mm2)
Accionament de les electrovàlvules

Vàlvula oberta

Vàlvula reductora de pressió de sortida
fixa a 0,7 atm. i baix cabal (1.817 l/h).
PVC Ø 3/4" PN 10 atm.

Vàlvula tancada

Electrovàlvula PVC Ø 3/4" PN 10 atm.

Emissor



20
 c

m

Vàlvula de comporta
de fundició 63x63 PN 10 atm.

Filtre de malla metàl·lic
  PN 10 atm. 2" 80 mesh

Comptador Waltman
de fundició 2" PN 10 atm

Vàlvula de retenció
 doble clapeta 2" PN 16 atm

Vàlvula de ventosa
PVC 1/4"

Colze d'acer
Ø 63 PN 10 atm.

Reducció de metall
Ø 125-63 PN 10 atm.

Canonada de captació
PE Ø 32 PN 10 atm.

Bomba de llapis
0,75 kW

Manòmetre
de glicerina 1/4"

Manòmetre de
glicerina 1/4"

Vàlvula reductora de pressió
de sortida fixa a 0,7 atm. i

baix cabal (1.817 l/h).
PVC Ø 3/4" PN 10 atm.

Electròvalvula PVC
3/4" PN 10 atm.
+ Selenoide 9V

Vàlvula d'esfera
metàl·lica 1/4"

Secundària
PE Ø 63 PN 6 atm.

Terciària
PE Ø 25 PN 4 atm.

Vàlvula d'esfera
 PVC 32x32 PN 10 atm.

Dipòsit d'acer galvanitzat
Ø 10 m i alçada 2,5 m

Capacitat 200.000 litres

Interruptor de nivell
tipus boia

Canonada de captació
PE Ø 32 PN 10 atm.

Electrobomba
centrífuga 1,5 kW

Filtre d'anelles 3"
150 mesh

Sortida d'aigua

Vàlvula de comporta
de fundició 90x90 PN 10 atm.

Canonada primària
PE Ø 90 PN 6 atm.

Vàlvula d'esfera
metàl·lica 1/4"

427 m (s.n.m.)

477 m (s.n.m.)

Reducció de metall
Ø 63-32 PN 10 atm.

508 m (s.n.m.)

Colze d'acer
Ø 90 PN 10 atm.

Canonada d'acer
Ø 90 PN 10 atm.

Base de formigó HA-25/B/20/IIa
de 20 cm d'alçada
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Plec de condicions  1 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

CAPÍTOL I: DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Article 1.1: Objecte de les obres  

Seran objecte de les normes que es donen en aquest plec de condicions, les obres i 

instal·lacions per a la instal·lació del reg per degoteig.. 

CAPÍTOL II: CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS 

MATERIALS I LA MÀ D’OBRA 

Article 2.1: Procedència i condicions generals dels materials 

Tots els materials tindran les condicions que per cadascun d’ells s’especifiquen en els 

articles que segueixen, refusant-se els que a judici del Director facultatiu no les reuneixin. 

Article 2.2: Grava 

Serà natural o procedent de l’esmicolament de pedra de cantera. Serà dura, compacte i de 

suficient consistència. Haurà d’estar exempta de fangs, metalls pesants i altres impureses. 

Article 2.3: Canonades i peces de PEBD 

Seran de les dimensions i qualitats que figuren en el quadre de preus. Tota peça o 

accessori que no respongui a les modalitats o requisits preestablerts serà refusada i 

reemplaçada per la peça escaient.                                                                                                                                                      

Les canonades de PEBD s’ajustaran a la norma UNE-53-131                                                                                              

Article 2.4: Materials no expressats 

Tot material no expressat en aquest plec de condicions i que s’hagi d’emprar en les obres, 

s’entendrà que és de la millor qualitat i es sotmetrà prèviament a l’acceptació de la Direcció 

facultativa, qui refusarà els que no siguin del seu grat. 
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Article 2.5: Reconeixement de materials 

L’examen o aprovació dels materials no suposa la seva automàtica recepció, doncs la 

responsabilitat de l’adjudicatari no acaba fins la recepció definitiva de l’obra. 

Article 2.6: Proves i anàlisis 

La Direcció facultativa té dret a sotmetre a tots els materials a les proves que cregui 

oportunes per comprovar la seva qualitat. Si el resultat no fos satisfactori es refusarà la 

partida sencera o el nombre d’unitats que no compleixin les condicions degudes. 

CAPÍTOL III: EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Article 3.1: Prescripcions generals 

La Direcció de les obres dictarà l’ordre de realització dels treballs. 

Article 3.2: Replantejaments  

Seran efectuats pel Director de l’obra, seguint les indicacions dels plànols que s’adjunten. 

Article 3.3: Excavacions per a canonades soterrades 

Les rases seran de forma rectangular d’acord amb les mesures indicades en els plànols. 

Tindran una base de terra garbellada de la pròpia explotació i no hi hauran pedres ni 

terrossos en els primers 40 centímetres. Es reposarà la terra restant un cop acabada la 

instal·lació. 

Article 3.4: Instal·lació de canonades 

Les canonades i elements singulars emprats, seran instal·lats per personal especialitzat. 

Abans de la instal·lació es procedirà a una acurada neteja i, un cop instal·lat, es realitzarà 

una prova per tal d’evitar fugues i defectes. 

Article 3.5: Proves 

A mesura que avanci el muntatge de les canonades es procedirà a la realització de proves 

parcials de pressió interna i d’estanqueïtat. 
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Article 3.6: Interrupcions 

Quan s’interrompi la col·locació de la canonada es taponaran els extrems lliures per impedir 

l’entrada d’aigua i de cossos estranys, tenint especial cura en les canonades de PEBD per 

ser el seu diàmetre reduït, procedint a examinar amb cura l’interior de la canonada al 

reiniciar els treballs per si pogués haver-se introduït algun element estrany. 

Article 3.7: Obres no previstes 

Només són objecte d’aquest Plec les obres compreses en els plànols i documents del 

present projecte. Però també s’executaran totes les que ordeni la Direcció facultativa, com 

ampliació o millora, sempre i quan siguin autoritzades pel promotor. 
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 

CAPÍTOL I: OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 

Article 1.1: Obligacions i drets del contractista 

El contractista és l’únic responsable de l’execució de les obres i és obligat al compliment 

de tots els preceptes legals establerts sobre la legislació laboral. 

El contractista haurà de tenir a l’obra el nombre d’operaris necessaris per a un 

desenvolupament adequat dels treballs. 

El contractista o bé un representant seu, tenen l’obligació d’estar a l’obra. Acompanyarà al 

Director de l’obra en la inspecció de les obres, i li proporcionarà els medis necessaris per 

a dur-la a terme. 

Article 1.2: Residència del contractista 

Del començament de l’obra fins a la seva fi, el contractista o un representant seu autoritzat, 

haurà de residir en un punt proper a les obres. 

Article 1.3: Còpies de documents 

El contractista té dret a una còpia complerta de tots i cadascun dels documents d’aquest 

projecte. També té dret a percebre una còpia de les valoracions i certificacions periòdiques 

per obra executada, expedides per la Direcció d’Obra. 

CAPÍTOL II: PRESCRIPCIONS RELATIVES ALS TREBALLS. 

MATERIALS I MITJANS AUXILIARS 

Article 2.1: Llibre d’obres 

El contractista tindrà en tot moment a disposició del Director Tècnic un llibre d’obres, a fi i 

efecte que aquest pugui fer constar les indicacions que consideri necessàries. 
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El compliment d’aquestes ordres serà igualment obligatori que les prescripcions d’aquest 

Plec de Condicions. 

Article 2.2: Termini d’execució 

Les obres hauran de quedar totalment finalitzades en el termini que s’estableixi en el 

contracte d’adjudicació. Si no es comencessin les obres en el termini establert es donaria 

una pròrroga prudencial. Si aquesta finalitzés, no existint força major que no privés d’iniciar 

les obres, i aquestes no comencessin, podrà rescindir-se el contracte. 

Article 2.3: Condicions generals d’execució dels treballs 

Fins la recepció definitiva de les obres, el contractista és l’únic responsable dels treballs i 

de les faltes i defectes que aquestes puguin presentar.  

Tots els treballs s’executaran estrictament com s’especifica en el projecte, a les 

modificacions del mateix que hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que es doni 

per part de l’Enginyer Director, sempre que s’ajustin a l’import dels pressupostos aprovats. 

CAPÍTOL III: RECEPCIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS 

Article 3.1: Recepció provisional 

Com a mínim vint dies abans de l’acabament de les obres, el contractista avisarà de la 

proximitat de la fi de les mateixes. 

La recepció provisional de la mateixa es realitzarà amb la presència del Director, el 

contractista i el promotor. 

Si haguessin defectes constructius, seran solucionats pel contractista dins el termini de 

garantia que fixa la Direcció Tècnica. 

Article 3.2: Recepció definitiva 

Un cop transcorregut el termini de garantia, es durà a terme la recepció definitiva de les 

obres objecte del contracte d’adjudicació. Si les obres es troben en un bon estat de 

conservació, es donaran per rebudes definitivament. 
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Per a la recepció definitiva s’aixecarà acta i, a partir d’aquest moment, el contractista, a 

més de rebre les quantitats descomptades en les certificacions com a fiança, deixarà de 

tenir totes les seves responsabilitats. 

CAPÍTOL IV: FACULTATS DE LA DIRECCIÓ D’OBRES 

Article 4.1: Facultats de la direcció d’obres 

És missió seva la direcció i vigilància dels treballs que en les obres es realitzin. El 

desenvolupament de les obres es farà sota la seva responsabilitat. 
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PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES 

CAPÍTOL I: BASE FONAMENTAL 

Article 1.1: Base fonamental 

El contractista té dret a rebre, com a base fonamental d’aquestes condicions, l’import real 

de tots els treballs efectuats, sempre que s’hagin adaptat a les prescripcions d’aquest 

projecte. 

CAPÍTOL II: GARANTÍA DE COMPLIMENT I FINANCES 

Article 2.1: Termini de garantia 

El termini de garantia serà de 1 any a partir de la data d’acabament de les obres. Una 

vegada passat aquest termini, s’efectuarà la recepció definitiva. 

Article 2.2: Garanties i fiances 

S’exigirà al contractista una fiança del 10% del pressupost de l’obra adjudicada i es 

dipositarà en un compte bancari a nom dels promotors, que no podran fer-la efectiva sense 

que es justifiqui la rescissió del contracte. 

Article 2.3: Execució dels treballs a càrrec de la finca 

Si el contractista es negués a fer, a càrrec seu, els treballs precisos per completar l’obra en 

les condicions contractades, el promotor, a través del Director d’obra, els ordenarà executar 

a un tercer, pagant el seu import amb la fiança dipositada. En el cas de no ser suficient, es 

recorrerà als Tribunals de Justícia. 

Article 2.4: Devolució de la fiança 

La fiança dipositada es retornarà al contractista en un termini que no excedirà els vuit dies 

un cop signada l’acta de recepció de l’obra. 
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CAPÍTOL III: PREUS I REVISIONS 

Article 3.1: Preus unitaris 

Els preus unitaris inclouen el transport a peu d’obra. El preu de les unitats d’obra inclou els 

materials, operacions, mà d’obra i mitjans auxiliars establerts en el Plec de Condicions 

d’aquest projecte. 

Article 3.2: Preus contradictoris 

Els preus de les unitats d’obra que es duguin a terme per ordre de l’Enginyer Director i que 

no estiguin incloses en el quadres de preus, es valoraran contradictòriament entre 

l’Enginyer i el contractista, es farà acta per duplicat. 

Si no fos possible conciliar les dues parts, el promotor podrà acceptar el preu afegit per 

l’adjudicatari o adjudicar-se’l a un tercer. 

Article 3.3: Revisió dels preus unitaris 

El contractista podrà sol·licitar la revisió dels preus unitaris establerts en el pressupost, si 

es basa en Disposicions Legals de caràcter generals promulgades amb una data posterior 

a la de la seva oferta com adjudicatari de les obres. 

CAPÍTOL IV: VALORACIÓ I PAGAMENTS DELS TREBALLS 

Article 4.1: Certificacions 

Es realitzaran mensualment a partir de les mesures parcials. Es lliuraran al Director Tècnic 

que revisarà les mesures sobre el terreny. 

Article 4.2: Obres de reforma i millora 

Si per decisió de la Direcció Tècnica fossin introduïdes millores, pressupostos addicionals 

o reformats, el constructor estarà obligat a realitzar-los, sempre que l’augment no sigui 

superior al 10% del pressupost total de l’obra. 
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Article 4.3: Liquidacions parcials de caràcter provisional 

L’obra executada s’abonarà per certificacions de liquidacions parcials, i que seran 

mensuals. Aquestes certificacions tindran caràcter de documents provisionals, a compte, 

subjectes a variacions que surtin de la liquidació final. 

Article 4.4: Liquidació final 

Acabades les obres, es farà la liquidació final, que inclourà l’import de les unitats d’obra 

realitzades i les que constitueixen modificacions del projecte, sempre i quan aquestes hagin 

estat prèviament aprovades per la Direcció Tècnica. 

Seran a compte del constructor les despeses en l’administració, en la Direcció Tècnica o 

als seus delegats per a la presa de dades i redacció de les mesures o operacions 

necessàries per abonar totalment o parcial les obres. 

Article 4.5: Liquidació en cas de rescissió 

Sempre que es rescindeixi el contracte per causes alienes al constructor, se li abonaran 

totes les obres executades, d’acord amb les condicions estipulades, i tots els materials a 

peu d’obra, sempre que siguin en quantitat proporcionada a l’obra pendent d’execució.                                                                                                                                 

Les eines i mitjans auxiliars de construcció que s’estiguin utilitzant en el moment de la 

rescissió, quedaran a l’obra fins que aquesta finalitzi, abonant-se al contractista per aquest 

concepte una quantitat fixada de comú acord. Si l’Enginyer no volgués conservar-los, es 

retirarien automàticament de l’obra. 

Article 4.6: Sancions 

Si per causes no justificades i no previstes en el Plec de Condicions de caire econòmic el 

contractista no finalitzés les obres en el termini estipulat, se li aplicarà una multa diària. 
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CAPÍTOL V: VARIS 

Article 5.1: Asseguradora de treballs 

El contractista estarà obligat a establir una assegurança de l’obra contractada durant tot el 

temps que duri la seva execució, fins la recepció definitiva. 

En cas de sinistre, s’ingressarà a nom dels promotors la quantitat acordada per la 

reconstrucció dels elements sinistrats. 
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PLEC DE CONDICIONS LEGALS 

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS LEGALS 

Article 1: Contracte 

L’execució de les obres es contracta per unitats d’obra executades, d’acord als documents 

del projecte. 

Article 2: Formalització del contracte 

Els plànols, plec de Condicions tècniques i els quadres de preus, tindran caràcter 

contractual, pel que hauran d’ésser signats en prova de conformitat per l’adjudicatari en el 

moment de la formalització del contracte. 

Article 3: Jurisdicció competent 

En cas de conflicte entre les parts contractants, aquestes es sotmetran a la jurisdicció de 

les autoritats i tribunals administratius, d’acord amb la legislació vigent. 

Article 4: Permisos i llicències 

El contractista haurà d’obtenir tots els permisos i llicències per l’execució de les obres, 

abans de l’inici d’aquestes. 

Article 5: Accidents laborals i danys a tercers 

En cas d’accidents deguts a l’exercici dels treballs d’execució de les obres, el contractista 

seguirà la legislació vigent, essent l’únic responsable del seu incompliment. 

Tot operari estarà degudament assegurat d’acord a les disposicions de la Seguretat Social 

vigents. 

El contractista estarà obligat a subscriure i abonar una pòlissa d’assegurança que cobreixi 

els possibles d’anys a tercers durant l’execució de les obres. 

 



Plec de condicions  12 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Article 6: Causes de rescissió del contracte 

Seran les causes següents: 

 Mort o incapacitat del contractista 

 Fallida del contractista 

 Les alteracions en el contracte per les causes següents: 

o Modificació del projecte 

o No començar els treballs dins dels terminis establerts 

o Suspensió de l’obra ja començada 

 Fi del termini d’execució de l’obra sense que s’hagi conclòs aquesta 

 Abandonar l’obra sense causa justificada 

 Traspàs de la contracta sense permís de propietat 

Article 7: Contradiccions i omissions del projecte 

Les descripcions que figurin en un document del projecte i hagin estat admeses en els 

altres, hauran de considerar-se com exposades en tots ells. 

En cas de contradicció entre plànols i plec de condicions, prevaldrà allò escrit en aquest 

últim. 

La omissió, descripció incompleta o errònia d’alguna operació necessària per a dur a terme 

el projecte, no eximeix la contracta de realitzar-la com si figurés completa i correctament 

descrita. 

 

 

Castelldefels, abril del 2015 

L’alumne: POL RIBA PI 
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Nº de partida Concepte
Nº d'unitats Unitats

Capítol 1: Adequació de la parcela

1.1 Neteja i desbrossament del terreny

Neteja i  desbrossament del terreny realitzat amb tractor i  trituradora de 

martells, restes deixades al sòl. 3,5 ha

1.2 Excavació per rebaixar el terreny

Excavació per rebaixar en terreny compacte realitzat amb 

retroexcavadora i pala, transport de la carga util itzada per anivellar el 

terreny. 30 m3

Capítol 2: Adquisició de maquinària
2.1 Tractor 80 cv

Tractor agrícola de 80 cv amb cabina i separació entre pneumàtics 

variable. 1 ut.

2.2 Rotocultivador 2 m

Rotocultivador de 2 metres d'amplada, profunditat de treball de 52 cm i 

amb 45 freses. 1 ut.

2.3 Trituradora de braç hidràulic

Trituradora de braç hidràulic amb capçal flotant de martells i  corró 

incorporat. 1 ut.

Capítol 3: Plantació
3.1 Marcatge i obertura de solcs

Excavació de solcs per a la plantació d'arbres, amb mitjans mecànics, 

inclòs el marcatge, reompliment i  la mà d'obra. 506 ut.

3.2 Plançons de presseguer var. Romea

Material vegetal d'un any de vida subministrat a rel nua amb peu GF-677 

empeltat per la varietat Romea. 64 ut.

3.3 Plançons de presseguer var. Tirrenia

Material vegetal d'un any de vida subministrat a rel nua amb peu GF-677 

empeltat per la varietat Tirrenia. 63 ut.

3.4 Plançons de presseguer var. Catherina®

Material vegetal d'un any de vida subministrat a rel nua amb peu GF-677 

empeltat per la varietat Catherina®. 63 ut.

3.5 Plançons de presseguer var. Babygold 6

Material vegetal d'un any de vida subministrat a rel nua amb peu GF-677 

empeltat per la varietat Babygold 6. 63 ut.

3.6 Plançons de pomera var. Goldrush®

Material vegetal d'un any de vida subministrat a rel nua amb peu MM-

111 empeltat per la varietat Goldrush®. 127 ut.

3.7 Plançons de pomera var. Choupette®

Material vegetal d'un any de vida subministrat a rel nua amb peu MM-

111 empeltat per la varietat Choupette®. 126 ut.

3.8 Plantació dels arbres

Inclou la plantació, l 'aplicació d'un reg i l 'instal·lació de cobertes de 

plàstic individuals, tubs protector i  tutors. 506 ut.

1. AMIDAMENTS 
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Capítol 4: Instal·lació de reg

Sub-capítol 4.1: Moviment de terres
4.1.1 Excavació mecànica longitudinal pel reg

Excavació de rasa i  pous de fins 1 metre de fondaria per a pas 

d'instal·lacions de reg, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i  

càrrega amb les terres deixades a la vora amb posterior reompliment i  

compactació. 1.011 m.l.

Sub-capítol 4.2: Canonades
4.2.1 Canonada de polietilè PEBD 32 mm/10 atm.

Canonada de polietilè de baixa densitat de D = 32 mm apte per a ús 

agrícola i  amb a pressió nominal de 10 atmósferes. S'inclou posta a punt 

de peces i  col·locació de la canonada. 250 m

4.2.2 Canonada de polietilè PEBD 90 mm/6 atm.

Canonada de polietilè de baixa densitat de D = 90 mm apte per a ús 

agrícola i  amb a pressió nominal de 6 atmósferes. S'inclou posta a punt 

de peces i  col·locació de la canonada. 98 m

4.2.3 Canonada de polietilè PEBD 63 mm/6 atm.

Canonada de polietilè de baixa densitat de D = 63 mm apte per a ús 

agrícola i  amb a pressió nominal de 6 atmósferes. S'inclou posta a punt 

de peces i  col·locació de la canonada. 579 m

4.2.4 Canonada de polietilè PEBD 40 mm/6 atm.

Canonada de polietilè de baixa densitat de D = 40 mm apte per a ús 

agrícola i  amb a pressió nominal de 6 atmósferes. S'inclou posta a punt 

de peces i  col·locació de la canonada. 55 m

4.2.5 Canonada de polietilè PEBD 32 mm/6 atm.

Canonada de polietilè de baixa densitat de D = 32 mm apte per a ús 

agrícola i  amb a pressió nominal de 6 atmósferes. S'inclou posta a punt 

de peces i  col·locació de la canonada. 29 m

4.2.6 Canonada de polietilè PEBD 20 mm/6 atm.

Canonada de polietilè de baixa densitat de D = 20 mm apte per a ús 

agrícola i  amb a pressió nominal de 6 atmósferes. S'inclou posta a punt 

de peces i  col·locació de la canonada. 2.078 m

4.2.7 Canonada de polietilè PEBD 25 mm/4 atm.

Canonada de polietilè de baixa densitat de D = 25 mm apte per a ús 

agrícola i  amb a pressió nominal de 4 atmósferes. S'inclou posta a punt 

de peces i  col·locació de la canonada. 226 m

4.2.8 Cinta de reg 16 mm/1 atm.

Cinta de reg amb emissors integrats autocompensants. Separació entre 

emissors de 60 cm, cabal nominal de 1,2 l/h i  pressió de treball entre 0,3 

i  1 atm.  S'inclou posta a punt de peces i  col·locació de la cinta. 16.667 m

Sub-capítol 4.3: Elements singulars
4.3.1 Goter autocompensant de 8 l/h

Emissor autocompensant de 8 l/h, pressió nominal de 1,5 atm. i  

coeficient de variació < 3%. S'inclou el subministre i  la col·locació. 2.024 ut.

4.3.2 Electrovàlvula 3/4"

Electrovàlvula de plàstic per a canonades de D = 25 mm. Cabal màxim de 

5 m3/h, pressió màxima de 10 atm. Selenoide incorporat. S'inclou el 

subministre i  la col·locació. 20 ut.

4.3.3 Electrovàlvula 2"

Electrovàlvula de plàstic per a canonades de D = 63 mm. Cabal màxim de 

34 m3/h, pressió màxima de 10 atm. Selenoide i regulador de cabal 

incorporat. S'inclou el subministre i  la col·locació. 2 ut.

4.3.4 Regulador de pressió 3/4"

Regulador de pressió de sortida fixe a 0,7 atm. per a cabals baixos no 

superiors a 1.817 l/h. Material de PVC per a canonada de D = 25 mm i 

pressió nominal de 10 atm. S'inclou el subministre i  la col·locació. 20 ut.
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4.3.5 Regulador de pressió 3/4"

Regulador de pressió de sortida fixe a 1,8 atm. per a cabals baixos no 

superiors a 1.817 l/h. Material de PVC per a canonada de D = 20 mm i 

pressió nominal de 10 atm. S'inclou el subministre i  la col·locació. 16 ut.

4.3.6 Vàlvula d'esfera 32x32

Vàlvula de PVC de pressió nominal 10 atm. amb maneta per a 

accionament manual. Conexió per a canonades de polietilè de D = 32 mm. 

S'inclou el subministre i  la col·locació. 1 ut.

4.3.7 Vàlvula d'esfera 63x63

Vàlvula de PVC de pressió nominal 10 atm. amb maneta per a 

accionament manual. Conexió per a canonades de polietilè de D = 63 mm. 

S'inclou el subministre i  la col·locació. 2 ut.

4.3.8 Vàlvula de comporta 63x63

Vàlvula de fundició de pressió nominal 16 atm. amb volant per a 

accionament manual. Conexió per a canonades de polietilè de D = 32 mm. 

S'inclou el subministre i  la col·locació. 1 ut.

4.3.9 Vàlvula de comporta 90x90

Vàlvula de fundició de pressió nominal 16 atm. amb volant per a 

accionament manual. Conexió per a canonades de polietilè de D = 90 mm. 

S'inclou el subministre i  la col·locació. 1 ut.

4.3.10 Vàlvula ventosa 1"

Vàlvula ventosa de plàstic i  de triple efecte per a la purga d'aire. S'inclou 

el subministre i  la col·locació. 3 ut.

4.3.11 Vàlvula retenció 2"

Vàlvula anti-retorn de doble clapeta i  conexió tipus wafer. Pressió 

nominal de 16 atm. S'inclou el subministre i  la col·locació. 1 ut.

4.3.12 Comptador Waltman 2"

Comptador d'aigua metàl·l ic i  de lectura analògica, pressió nominal 10 

atm. S'inclou el subministre i  la col·locació. 1 ut.

Sub-capítol 4.4: Equip de filtratge
4.4.1 Filtre de malla 2"

Filtre de malla en "Y" de plastic, grau de fi ltració de 80 mesh, cabal 

màxim de 3 m3/h i  pressió nominal de 10 atm. Vàlvula de purga 

incorporada. S'inclou el subministre i  la col·locació. 1 ut.

4.4.2 Filtre d'anelles 3"

Filtra d'anelles de plàstic, grau de fi ltració de 150 mesh, cabal màxim de 

50 m3/h i  pressió nominal de 10 atm. De neteja manual i  tancament amb 

abraçaderes. S'inclou el subministre i  la col·locació. 1 ut.

Sub-capítol 4.5: Equip d'impulsió

4.5.1 Electrobomba centrífuga de 1,5 kW

Electrobomba centrífuga d'impulsor tancat amb motor monofàsic de 230 

V. Conexió de 2". S'inclou el subministre, els reductors de 3" a 2", 

l 'anclatge i  la col·locació. 1 ut.

Sub-capítol 4.6: Emmagatzemament d'aigua

4.6.1 Dipòsit d'aigua de 200 m3

Dipòsti d'acer galvanitzat circular amb diàmetre 10 m i 2,5 m d'alçada. 

Capacitat fins a 200.000 l d'aigua. Sortida de D = 90 mm i entrada de D = 

32 mm. S'inclou el subministre i  la col·locació. 1 ut.

4.6.2 Sensor de nivell tipus boia

Interruptor accionat per una boia d'acer inoxidable, anclada i fixada a la 

paret del dipòsit. S'inclou el subministre i  la col·locació. 1 ut.

4.6.3 Sensor de nivell amb cable

Interruptor accionat per un flotador de plàstic l l iure unit a un cable 

elèctric de 3 m. S'inclou el subministre i  la col·locació. 1 ut.
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Sub-capítol 4.7: Automatització
4.7.1 Programador de 36 estacions

Programador de reg amb capacitat de controlar fins a 36 elements. 

S'inclou el subministre i  la programació. 1 ut.

Sub-capítol 4.8: Altres elements
4.8.1 Té de boques iguals 63 mm 4 ut.

4.8.2 Té de boca reduida 63x32x63 mm 1 ut.

4.8.3 Té de boca reduida 63x25x63 mm 20 ut.

4.8.4 Enllaç mixte rosca PE 20 - 3/4" 30 ut.

4.8.5 Enllaç mixte rosca PE 25 - 3/4" 80 ut.

4.8.6 Enllaç mixte rosca PE 32 - 1" 6 ut.

4.8.7 Enllaç mixte rosca PE 63 - 2" 10 ut.

4.8.8 Enllaç mixte rosca PE 90 - 3" 5 ut.

4.8.9 Manometre 1/4" 6 ut.

4.8.10 Línea alim. electrovàl. cable coure 2,5 mm 1.500 m

4.8.11 Arqueta 10" 22 ut.

Capítol 5: Instal·lació elèctrica
5.1 Partida alçada

Inclou el conjunt de partides per a la instal·lació elèctrica. 1 ut.
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Nº de partida Concepte
Preus en lletra 

(€)

Preus en 

xifra (€)

Capítol 1: Adequació de la parcela

1.1 ha Neteja i desbrossament del terreny

Neteja i  desbrossament del terreny realitzat amb tractor i  trituradora de 

martells, restes deixades al sòl. 34,95

1.2 m3 Excavació per rebaixar el terreny

Excavació per rebaixar en terreny compacte realitzat amb 

retroexcavadora i pala, transport de la carga util itzada per anivellar el 

terreny. tres amb tretze 3,13

Capítol 2: Adquisició de maquinària
2.1 ut. Tractor 80 cv

Tractor agrícola de 80 cv amb cabina i separació entre pneumàtics 

variable. trenta-dos mil 32.000,00

2.2 ut. Rotocultivador 2 m

Rotocultivador de 2 metres d'amplada, profunditat de treball de 52 cm i 

amb 45 freses.
quatre mil sis-cents 

quaranta-dos 4.642,00

2.3 ut. Trituradora de braç hidràulic

Trituradora de braç hidràulic amb capçal flotant de martells i  corró 

incorporat. quatre mil vuit-cents 4.800,00

Capítol 3: Plantació
3.1 ut. Marcatge i obertura de solcs

Excavació de solcs per a la plantació d'arbres, amb mitjans mecànics, 

inclòs el marcatge, reompliment i  la mà d'obra. dos 2,00

3.2 ut. Plançons de presseguer var. Romea

Material vegetal d'un any de vida subministrat a rel nua amb peu GF-

677 empeltat per la varietat Romea. tres  3,00

3.3 ut. Plançons de presseguer var. Tirrenia

Material vegetal d'un any de vida subministrat a rel nua amb peu GF-

677 empeltat per la varietat Tirrenia. tres 3,00

3.4 ut. Plançons de presseguer var. Catherina®

Material vegetal d'un any de vida subministrat a rel nua amb peu GF-

677 empeltat per la varietat Catherina®. tres 3,00

3.5 ut. Plançons de presseguer var. Babygold 6

Material vegetal d'un any de vida subministrat a rel nua amb peu GF-

677 empeltat per la varietat Babygold 6. tres 3,00

3.6 ut. Plançons de pomera var. Goldrush®

Material vegetal d'un any de vida subministrat a rel nua amb peu MM-

111 empeltat per la varietat Goldrush®. tres 3,00

3.7 ut. Plançons de pomera var. Choupette®

Material vegetal d'un any de vida subministrat a rel nua amb peu MM-

111 empeltat per la varietat Choupette®. tres 3,00

3.8 ut. Plantació dels arbres

Inclou la plantació, l 'aplicació d'un reg i l 'instal·lació de cobertes de 

plàstic individuals, tubs protector i  tutors.
quatre amb vuitanta-

dos 4,82

trenta-quatre amb 

noranta-cinc

2. QUADRE DE PREUS 
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Capítol 4: Instal·lació de reg

Sub-capítol 4.1: Moviment de terres
4.1.1 m.l. Excavació mecànica longitudinal pel reg

Excavació de rasa i  pous de fins 1 metre de fondaria per a pas 

d'instal·lacions de reg, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i  

càrrega amb les terres deixades a la vora amb posterior reompliment i  

compactació.
un amb seixanta-

tres 1,63

Sub-capítol 4.2: Canonades
4.2.1 m Canonada de polietilè PEBD 32 mm/10 atm.

Canonada de polietilè de baixa densitat de D = 32 mm apte per a ús 

agrícola i  amb a pressió nominal de 10 atmósferes. S'inclou posta a 

punt de peces i  col·locació de la canonada. un amb seixanta-un 1,61

4.2.2 m Canonada de polietilè PEBD 90 mm/6 atm.

Canonada de polietilè de baixa densitat de D = 90 mm apte per a ús 

agrícola i  amb a pressió nominal de 6 atmósferes. S'inclou posta a punt 

de peces i  col·locació de la canonada. quatre amb vuitanta 4,80

4.2.3 m Canonada de polietilè PEBD 63 mm/6 atm.

Canonada de polietilè de baixa densitat de D = 63 mm apte per a ús 

agrícola i  amb a pressió nominal de 6 atmósferes. S'inclou posta a punt 

de peces i  col·locació de la canonada. dos amb trenta-set 2,37

4.2.4 m Canonada de polietilè PEBD 40 mm/6 atm.

Canonada de polietilè de baixa densitat de D = 40 mm apte per a ús 

agrícola i  amb a pressió nominal de 6 atmósferes. S'inclou posta a punt 

de peces i  col·locació de la canonada. zero amb noranta-sis 0,96

4.2.5 m Canonada de polietilè PEBD 32 mm/6 atm.

Canonada de polietilè de baixa densitat de D = 32 mm apte per a ús 

agrícola i  amb a pressió nominal de 6 atmósferes. S'inclou posta a punt 

de peces i  col·locació de la canonada.
zero amb seixanta-

un 0,61

4.2.6 m Canonada de polietilè PEBD 20 mm/6 atm.

Canonada de polietilè de baixa densitat de D = 20 mm apte per a ús 

agrícola i  amb a pressió nominal de 6 atmósferes. S'inclou posta a punt 

de peces i  col·locació de la canonada. zero amb vint-i-set 0,27

4.2.7 m Canonada de polietilè PEBD 25 mm/4 atm.

Canonada de polietilè de baixa densitat de D = 25 mm apte per a ús 

agrícola i  amb a pressió nominal de 4 atmósferes. S'inclou posta a punt 

de peces i  col·locació de la canonada.
zero amb trenta-

quatre 0,34

4.2.8 m Cinta de reg 16 mm/1 atm.
Cinta de reg amb emissors integrats autocompensants. Separació entre 

emissors de 60 cm, cabal nominal de 1,2 l/h i  pressió de treball entre 

0,3 i  1 atm.  S'inclou posta a punt de peces i  col·locació de la cinta. zero amb zero-vuit 0,08

Sub-capítol 4.3: Elements singulars
4.3.1 ut. Goter autocompensant de 8 l/h

Emissor autocompensant de 8 l/h, pressió nominal de 1,5 atm. i  

coeficient de variació < 3%. S'inclou el subministre i  la col·locació. zero amb dinou 0,19

4.3.2 ut. Electrovàlvula 3/4"

Electrovàlvula de plàstic per a canonades de D = 25 mm. Cabal màxim 

de 5 m3/h, pressió màxima de 10 atm. Selenoide incorporat. S'inclou el 

subministre i  la col·locació. vint-i-un amb tretze 21,13

4.3.3 ut. Electrovàlvula 2"

Electrovàlvula de plàstic per a canonades de D = 63 mm. Cabal màxim 

de 34 m3/h, pressió màxima de 10 atm. Selenoide i regulador de cabal 

incorporat. S'inclou el subministre i  la col·locació.
setanta-vuit amb 

noranta-nou 78,99

4.3.4 ut. Regulador de pressió 3/4"

Regulador de pressió de sortida fixe a 0,7 atm. per a cabals baixos no 

superiors a 1.817 l/h. Material de PVC per a canonada de D = 25 mm i 

pressió nominal de 10 atm. S'inclou el subministre i  la col·locació.
catorze amb 

vuitanta-cinc 14,85
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4.3.5 ut. Regulador de pressió 3/4"

Regulador de pressió de sortida fixe a 1,8 atm. per a cabals baixos no 

superiors a 1.817 l/h. Material de PVC per a canonada de D = 20 mm i 

pressió nominal de 10 atm. S'inclou el subministre i  la col·locació.
divuit amb setanta-

vuit 18,78

4.3.6 ut. Vàlvula d'esfera 32x32

Vàlvula de PVC de pressió nominal 10 atm. amb maneta per a 

accionament manual. Conexió per a canonades de polietilè de D = 32 

mm. S'inclou el subministre i  la col·locació. vuit amb setze 8,16

4.3.7 ut. Vàlvula d'esfera 63x63

Vàlvula de PVC de pressió nominal 10 atm. amb maneta per a 

accionament manual. Conexió per a canonades de polietilè de D = 63 

mm. S'inclou el subministre i  la col·locació.
disset amb trenta-

sis 17,36

4.3.8 ut. Vàlvula de comporta 63x63

Vàlvula de fundició de pressió nominal 16 atm. amb volant per a 

accionament manual. Conexió per a canonades de polietilè de D = 63 

mm. S'inclou el subministre i  la col·locació.
setanta-set amb 

disset 77,17

4.3.9 ut. Vàlvula de comporta 90x90

Vàlvula de fundició de pressió nominal 16 atm. amb volant per a 

accionament manual. Conexió per a canonades de polietilè de D = 90 

mm. S'inclou el subministre i  la col·locació.
cent catorze amb 

vint 114,20

4.3.10 ut. Vàlvula ventosa 1"

Vàlvula ventosa de plàstic i  de triple efecte per a la purga d'aire. 

S'inclou el subministre i  la col·locació.
vint amb vuitanta-

vuit 20,88

4.3.11 ut. Vàlvula retenció 2"

Vàlvula anti-retorn de doble clapeta i  conexió tipus wafer. Pressió 

nominal de 16 atm. S'inclou el subministre i  la col·locació.
vint-i-cinc amb 

trenta-cinc 25,35

4.3.12 ut. Comptador Waltman 2"

Comptador d'aigua metàl·l ic i  de lectura analògica, pressió nominal 10 

atm. S'inclou el subministre i  la col·locació.
dos-cents sis amb 

vint-i-vuit 206,28

Sub-capítol 4.4: Equip de filtratge
4.4.1 ut. Filtre de malla 2"

Filtre de malla en "Y" de plastic, grau de fi ltració de 80 mesh, cabal 

màxim de 3 m3/h i  pressió nominal de 10 atm. Vàlvula de purga 

incorporada. S'inclou el subministre i  la col·locació.
tres-cents divuit 

amb vint-i-set 318,27

4.4.2 ut. Filtre d'anelles 3"

Filtra d'anelles de plàstic, grau de fi ltració de 150 mesh, cabal màxim 

de 50 m3/h i  pressió nominal de 10 atm. De neteja manual i  tancament 

amb abraçaderes. S'inclou el subministre i  la col·locació.
cent quaranta-set 

amb zero set 147,07

Sub-capítol 4.5: Equip d'impulsió

4.5.1 ut. Electrobomba centrífuga de 1,5 kW

Electrobomba centrífuga d'impulsor tancat amb motor monofàsic de 

230 V. Conexió de 2". S'inclou el subministre, els reductors de 3" a 2", 

l 'anclatge i  la col·locació.
set-cents cinquanta-

vuit 758,00

Sub-capítol 4.6: Emmagatzemament d'aigua

4.6.1 ut. Dipòsit d'aigua de 200 m3

Dipòsti d'acer galvanitzat circular amb diàmetre 10 m i 2,5 m d'alçada. 

Capacitat fins a 200.000 l d'aigua. Sortida de D = 90 mm i entrada de D = 

32 mm. S'inclou el subministre i  la col·locació.
tres-mil vuit-cents 

dinou 3.819,00

4.6.2 ut. Sensor de nivell tipus boia

Interruptor accionat per una boia d'acer inoxidable, anclada i fixada a 

la paret del dipòsit. S'inclou el subministre i  la col·locació.
vint-i-quatre amb 

vuitanta-set 24,87

4.6.3 ut. Sensor de nivell amb cable

Interruptor accionat per un flotador de plàstic l l iure unit a un cable 

elèctric de 3 m. S'inclou el subministre i  la col·locació. tretze amb trenta 13,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pressupost  8 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Sub-capítol 4.7: Automatització
4.7.1 ut. Programador de 36 estacions

Programador de reg amb capacitat de controlar fins a 36 elements. 

S'inclou el subministre i  la programació.
mil dos-cents vint-i-

sis amb setanta-dos 1.226,72

Sub-capítol 4.8: Altres elements
4.8.1 ut. Té de boques iguals 63 mm onze amb noranta-

tres 11,93

4.8.2 ut. Té de boca reduida 63x32x63 mm
deu amb noranta-un 10,91

4.8.3 ut. Té de boca reduida 63x25x63 mm
deu amb noranta-un 10,91

4.8.4 ut. Enllaç mixte rosca PE 20 - 3/4"
un amb quaranta-sis 1,46

4.8.5 ut. Enllaç mixte rosca PE 25 - 3/4"
un amb vuitanta-cinc 1,85

4.8.6 ut. Enllaç mixte rosca PE 32 - 1" dos amb vuitanta-

nou 2,89

4.8.7 ut. Enllaç mixte rosca PE 63 - 2"
set amb setanta-cinc 7,75

4.8.8 ut. Enllaç mixte rosca PE 90 - 3"
vint-i-dos amb deu 22,10

4.8.9 m Manometre 1/4" vuit amb noranta-

dos 8,92

4.8.10 ut. Línea alim. electrovàl. cable coure 2,5 mm
zero amb quinze 0,15

4.8.11 ut. Arqueta 10" catorze amb trenta-

un 14,31

Capítol 5: Instal·lació elèctrica
5.1 ut. Partida alçada

Inclou el conjunt de partides per a la instal·lació elèctrica. cinc-mil 5.000,00
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Nº de 

partida
Concepte Quantitat

Preu unitat 

(€)

Import total     

(€)

Capítol 1: Adequació de la parcel·la

1.1 ha Neteja i  desbrossament del terreny 3,5 34,95 122,33

1.2 m3 Excavació per rebaixar el terreny 30 3,13 93,90

TOTAL CAPÍTOL 1: Adequació de la parcel·la 216,23

Capítol 2: Adquisició de maquinària
2.1 ut. Tractor 80 cv 1 32.000,00 32.000,00

2.2 ut. Rotocultivador 2 m 1 4.642,00 4.642,00

2.3 ut. Trituradora de braç hidràulic 1 4.800,00 4.800,00

TOTAL CAPÍTOL 2: Adquisició de maquinària 41.442,00

Capítol 3: Plantació
3.1 ut. Marcatge i obertura de solcs 506 2,00 1.012,00

3.2 ut. Plançons de presseguer var. Romea 64 3,00 192,00

3.3 ut. Plançons de presseguer var. Tirrenia 63 3,00 189,00

3.4 ut. Plançons de presseguer var. Catherina ® 63 3,00 189,00

3.5 ut. Plançons de presseguer var. Babygold 6 63 3,00 189,00

3.6 ut. Plançons de pomera var. Goldrush® 127 3,00 381,00

3.7 ut. Plançons de pomera var. Choupette® 126 3,00 378,00

3.8 ut. Plantació dels arbres 506 4,82 2.438,92

TOTAL CAPÍTOL 3: Plantació 4.968,92

Capítol 4: Instal·lació de reg

Sub-capítol 4.1: Moviment de terres
4.1.1 m.l Excavació mecànica longitudinal pel reg 1.011 1,63 1.647,93

TOTAL SUB-CAPÍTOL 4.1: Moviment de terres 1.647,93

Sub-capítol 4.2: Canonades
4.2.1 m Canonada de polietilè PEBD 32 mm/10 atm. 250 1,61 402,50

4.2.2 m Canonada de polietilè PEBD 90 mm/6 atm. 98 4,80 470,40

4.2.3 m Canonada de polietilè PEBD 63 mm/6 atm. 579 2,37 1.372,23

4.2.4 m Canonada de polietilè PEBD 40 mm/6 atm. 55 0,96 52,80

4.2.5 m Canonada de polietilè PEBD 32 mm/6 atm. 29 0,61 17,69

4.2.6 m Canonada de polietilè PEBD 20 mm/6 atm. 2.078 0,27 561,06

4.2.7 m Canonada de polietilè PEBD 25 mm/4 atm. 226 0,34 76,84

4.2.8 m Cinta de reg 16 mm/1 atm. 16.667 0,08 1.333,36

TOTAL SUB-CAPÍTOL 4.2: Canonades 4.286,88

Sub-capítol 4.3: Elements singulars
4.3.1 ut. Goter autocompensant de 8 l/h 2.024 0,19 384,56

4.3.2 ut. Electrovàlvula 3/4" 20 21,13 422,60

4.3.3 ut. Electrovàlvula 2" 2 78,99 157,98

4.3.4 ut. Regulador de pressió 3/4" 20 14,85 297,00

3. PRESSUPOSTOS PARCIALS 
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4.3.5 ut. Regulador de pressió 3/4" 16 18,78 300,48

4.3.6 ut. Vàlvula d'esfera 32x32 1 8,16 8,16

4.3.7 ut. Vàlvula d'esfera 63x63 2 17,36 34,72

4.3.8 ut. Vàlvula de comporta 63x63 1 77,17 77,17

4.3.9 ut. Vàlvula de comporta 90x90 1 114,20 114,20

4.3.10 ut. Vàlvula ventosa 1" 3 20,88 62,64

4.3.11 ut. Vàlvula retenció 2" 1 25,35 25,35

4.3.12 ut. Comptador Waltman 2" 1 206,28 206,28

TOTAL SUB-CAPÍTOL 4.3: Elements singulars 2.091,14

Sub-capítol 4.4: Equip de filtratge
4.4.1 ut. Filtre de malla 2" 1 318,27 318,27

4.4.2 ut. Filtre d'anelles 3" 1 147,07 147,07

TOTAL SUB-CAPÍTOL 4.4: Equip de fi ltratge 465,34

Sub-capítol 4.5: Equip d'impulsió

4.5.1 ut. Electrobomba centrífuga de 1,5 kW 1 758,00 758,00

TOTAL SUB-CAPÍTOL 4.5: Equip d'impulsió 758,00

Sub-capítol 4.6: Emmagatzemament d'aigua

4.6.1 ut. Dipòsit d'aigua de 200 m3 1 3.819,00 3.819,00

4.6.2 ut. Sensor de nivell tipus boia 1 24,87 24,87

4.6.3 ut. Sensor de nivell amb cable 1 13,30 13,30

TOTAL SUB-CAPÍTOL 4.6: Emmagatzemament d'aigua 3.857,17

Sub-capítol 4.7: Automatització
4.7.1 ut. Programador de 36 estacions 1 1.226,72 1.226,72

TOTAL SUB-CAPÍTOL 4.7: Automatització 1.226,72

Sub-capítol 4.8: Altres elements
4.8.1 ut. Té de boques iguals 63 mm 4 11,93 47,72

4.8.2 ut. Té de boca reduida 63x32x63 mm 1 10,91 10,91

4.8.3 ut. Té de boca reduida 63x25x63 mm 20 10,91 218,20

4.8.4 ut. Enllaç mixte rosca PE 20 - 3/4" 30 1,46 43,80

4.8.5 ut. Enllaç mixte rosca PE 25 - 3/4" 80 1,85 148,00

4.8.6 ut. Enllaç mixte rosca PE 32 - 1" 6 2,89 17,34

4.8.7 ut. Enllaç mixte rosca PE 63 - 2" 10 7,75 77,50

4.8.8 ut. Enllaç mixte rosca PE 90 - 3" 5 22,10 110,50

4.8.9 ut. Manometre 1/4" 6 8,92 53,52

4.8.10 ut. Línea alim. electrovàl. cable coure 2,5 mm 1.500 0,15 221,25

4.8.11 ut. Arqueta 10" 22 14,31 314,82

TOTAL SUB-CAPÍTOL 4.8: Altres elements 1.263,56

TOTAL CAPÍTOL 4: Instal·lació de reg 15.596,74

Capítol 5: Instal·lació elèctrica
5.1 ut. Partida alçada 1 5.000,00 5.000,00

TOTAL CAPÍTOL 5: Instal·lació elèctrica 5.000,00
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Capítol 1 Adequació de la parcel·la 216,23 €

Capítol 2 Adquisició de maquinària 41.442,00 €

Capítol 3 Plantació 4.968,92 €

Capítol 4 Instal·lació de reg 15.596,74 €

Capítol 5 Instal·lació elèctrica 5.000,00 €

Total execució material 67.223,89 €

10% Despeses generals 6.722,39 €

6% Benefici industrial 4.033,43 €

Suma de G.G. i  B.I. 10.755,82 €

21% I.V.A. 16.375,74 €

Total execució per contrata 94.355,44 €

Castelldefels, abril  del 2015

l'alumne: POL RIBA PI

El present pressupost d'execució material, puja a l 'expressada 

quantitat de:  SEIXANTA-SET MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES AMB 

VUITANTA-NOU euros.

El present pressupost d'execució per contrata, puja a l 'expressada 

quantitat de: NORANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC 

AMB QUARANTA-QUATRE euros.

4. RESUM DEL PRESSUPOST GENERAL 

 


